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1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
své povídání v minulém vydání Zpravodaje jsem končil informacemi z oblasti
rozpočtového určení daní a hlavně nespravedlivého rozdělování takto získaných finančních
prostředků mezi města a obce. Na toto téma bych nyní navázal ještě jednou krátkou
poznámkou. Jednou stranou mince je ona zmiňovaná nespravedlnost, kdy města dostávají na
obyvatele větší podíl z vybraných daní, než malé obce. Druhou stranou mince však je celková
výše vybraných daní, které se každý měsíc rozdělují. A zde bohužel nastává v důsledku
finanční a hospodářské krize k poměrně nepříznivému vývoji. Výběr sdílených daní se snižuje
a tím se snižují i příděly finančních prostředků jednotlivým obcím. Poslední prognózy
uveřejněné ministerstvem financí hovoří o zhruba desetiprocentním propadu daňových příjmů
v roce 2009 a toto číslo ještě nemusí být konečné, neboť různé vládní návrhy řešení krize
v naší republice počítají s dalšími daňovými úlevami. Pokud bychom tedy vyšli z nyní
uveřejněné prognózy, snížily by se rozpočtové příjmy městyse Machov plánované pro tento
rok o hrozivých 900 tis. Kč. Tato skutečnost si tedy vyžaduje určitou obezřetnost i na straně
výdajů a budeme muset pečelivě zvažovat, zda zrealizujeme všechny akce naplánované na
letošní rok. Myslím, že vývoj daňových příjmů ve čtvrtletí již cosi naznačuje (propad proti
rozpočtu o 250 tis. Kč) a v pololetí již bude jasnější, co si letos budeme moci ve výdajích
z našeho rozpočtu dovolit.
Další problematickou oblastí, o které Vás pravidelně informujeme, je odpadové
hospodářství obce. Vzhledem ke kritické situaci, která panuje na trhu s druhotnými
surovinami, jsme už naznačovali záměr firmy Marius Pedersen účtovat obcím další
mimořádné poplatky za manipulaci, třídění a recyklaci plastů a papíru. Nyní jsme již obdrželi
ceník, ze kterého pro nás vyplývá povinnost hradit 1000,- Kč za tunu odvezených plastů a
dále 50,- Kč za tunu odvezeného sběrového papíru. Tyto ceny se v průběhu roku mohou měnit
v závislosti na odbytových možnostech a cenách konečných zpracovatelů.
Začátkem měsíce jsem absolvoval další jednání ohledně našeho dluhu firmě Norex
Praha. Protože se záležitost stále nedaří dotáhnout ke konečnému řešení, kterým by bylo
splacení dluhu po splnění podmínek dohodnutých s touto firmou v soudním smíru, rozhodli
jsme se v zastupitelstvu k dalšímu kroku. Finanční prostředky, které máme připravené na
splátku tohoto dluhu, vložíme dočasně na výhodněji úročený spořící účet, čímž alespoň
získáme výhodu úrokových příjmů. Zvážili jsme nabídky tří peněžních ústavů a nejvýhodnější
se ukázala možnost uložení prostředků u GE Money Bank, která by nám za předpokladu
ročního uložení přinesla do rozpočtu obce téměř osmdesát tisíc korun.
Ve druhém březnovém týdnu jsme se sešli s projektanty firmy Šindlar, abychom dohodli
další postup při zpracovávání projektové dokumentace na odkanalizování dalších částí obce.
Ve hře byly dvě varianty řešení:
– dokončit práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí za cca 200 tis. Kč, získat
od stavebního úřadu toto rozhodnutí a na jeho základě zkusit zažádat o dotaci z evropských
fondů. Dotace by se v tomto případě vztahovala i na vypracování projektové dokumentace pro
samotné stavební řízení (možnost získat až 90 % z dotací).
- druhou variantou bylo dokončit práce na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a
ihned na to navázat zadáním zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení. Teprve
na základě stavebního povolení bychom žádali o dotaci z evropských fondů.
Pro první variantu hovořila předpokládaná úspora téměř milion korun při zpracování
projektové dokumentace pro stavební řízení, pro druhou variantu předpokládané vyšší bodové
ohodnocení žádosti o dotaci, pokud už by vše bylo ve fázi stavebního povolení. Po důkladném
zvážení a projednání v zastupitelstvu jsme se nakonec rozhodli pro první variantu.

Dne 18. března proběhl na úřadu městyse audit hospodaření za uplynulý rok. Tento audit
byl prováděn pracovnicemi kontrolního odboru Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Bylo prověřováno plnění rozpočtu, správnost vedení účetnictví, dodržení pravidel pro použití
dotací, vztahy k rozpočtům jiných obcí či svazků obcí apod. Dále bylo prověřováno nakládání
s obecním majetkem, s majetkem státu, dodržování pravidel při zadávání veřejných zakázek,
stav pohledávek a závazků městyse a celková výše zadluženosti Machova. Celkový výsledek
auditu je velice dobrý – zpráva z tohoto přezkoumání konstatuje, že nebyly zjištěny žádné
chyby a nedostatky. Nyní budeme čekat, až výsledek auditu nabyde právní moci a poté bude
zpracován závěrečný účet obce za rok 2008. Ten bude nejprve vyvěšen na úřední desce a pak
projednán na veřejném zasedání našeho zastupitelstva.
Koncem měsíce března jsme zaznamenali první letošní úspěch, pokud jde o podané
žádosti o dotace. Krajský úřad Královéhradeckého kraje nám přidělil z Programu obnovy
venkova 101 tis. Kč na úhradu úroků z úvěru pořízeného v minulosti na stavbu ČOV a
kanalizace v Machově.
V neděli 22. března proběhlo velice úspěšné divadelní představení ochotníků
z Červeného Kostelce. Výkony herců byly téměř na profesionální úrovni a podle ohlasu
diváků bylo vidět, že se všichni výborně bavili. Účast občanů byla dobrá a všem zájemcům o
tento druh kultury již nyní můžeme slíbit, že na podzim připravujeme další vystoupení těchto
ochotníků s pásmem tzv. pohádek pro dospělé.
Další nejbližší kulturní akcí, kterou pro Vás všechny pořádáme, je Machovský ples.
Pozvánka je součástí tohoto Zpravodaje, zvát po jednotlivých domácnostech chodit již
nebudeme. Přesto doufám, že i přes docela jarní termín se přijdou pobavit všichni, kteří mají
chuť si zatancovat, nebo třeba jen poslechnout dobrou muziku.
Na základě připomínek místních občanů a v souladu se schváleným územním plánem
městyse jsme vyvolali na 27. března jednání s pracovníky Povodí Labe v záležitosti regulace
středního toku Židovky. V minulosti byla provedena regulace horního i dolního toku Židovky
a prostředek obce je při zvýšeném průtoku vody velice problematický. Pracovníci Povodí
Labe se přímo na místě seznámili se situací a teprve další jednání ukáží, zda tuto akci zařadí
do plánu investic na další období či nikoliv.

2. Svoz nebezpečného odpadu
Kdy a kde : v sobotu 11. dubna 2008
Nízká Srbská – u hasičské zbrojnice ...................... 7,30 – 7,45 hod.
- pod Hubkovými ……..................... 7,50 – 8,05 hod.
Machov – proti Lokvencovým …............................ 8,10 – 8,25 hod.
- na náměstí ….......................................... 8,30 – 8,55 hod.
Mach. Lhota - u hasičské zbrojnice …..................... 9,00 – 9,15 hod.
Bělý – u bývalé váhy …............................................. 9,25 – 9,40 hod.
Předmět svozu :
- oleje, tuky, barvy a jejich zbytky vč.nádob, ředidla, lepidla
a pryskyřice, rozpouštědla, detergenty, odmašťovací přípravky,
fotochemikálie, léky, pesticidy .
- baterie (monočlánky), akumulátory vč. elektrolytu;
- elektrospotřebiče :
- zářivky, výbojky (nerozbité), odpad s obsahem rtuti;
- televizory a ostatní elektrotechnický materiál;

- ledničky, mrazničky;
- pneumatiky (pouze z osobních automobilů).
!!! NE ... podlahové krytiny, lepenky, eternit, objemný odpad ... NE !!!
Další podmínky :
- pro fyzické osoby s trvalým pobytem a vlastníky rekreačních objektů v Machově a další
účastníky obecního systému likvidace odpadů, kteří řádně platí poplatek za likvidaci
odpadu (mají uzavřenou smlouvu s Městysem Machov), je svoz bezplatný !!!
- odpad musí být předán osádce svozového vozidla osobně !!!
- ponechání nebezpečného odpadu na veřejném prostranství bez osobního dohledu je
nepřípustné !!!
- elektrospotřebiče, prosíme, nerozebírejte ani nepoškozujte, musí být předány
svozové firmě v úplném stavu !!!
!!! Žádáme Vás o respektování výše uvedených podmínek !!!
Úřad městyse Machov

3. Upozornění vicehejtmana Dernera na lichvářské praktiky
„V poslední době se rozmohla nabídka firem, které nabízejí finanční pomoc lidem
v nouzi. Tato pomoc se ale ukazuje jako lichvářská, protože tyto firmy mají nastavené
smluvní podmínky tak, že člověk v krátké době přijde i o to, co by mu po řádné soudní
exekuci zůstalo. Zásadní problém je v tom, že smlouvy o půjčce kromě úroků obsahují vysoké
poplatky a sankce a jsou doplněny o tzv. rozhodčí doložku, která zneužívá toho, že se do
těchto problémů dostávají lidé, kteří se nejsou schopni orientovat v základní ekonomické a
právní problematice. V souvislosti s tím jsem dopisem vyzval poslance a senátory, aby
podnikli kroky k úpravě současného nevyhovujícího zákona. Společnost by totiž měla lidi
v těžké životní situaci přiměřeně chránit!“
Ing. Vladimír Derner, náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje
http://www.derner.cz/
Co tedy dělat v nouzi?
1. Nevyhledávat pomoc u firem, které nabízejí finanční pomoc a nic s nimi nepodepisovat!
2. Pozor na slevy, předváděcí akce, nabídky zboží zdarma, drobné písmo na smlouvách a
letácích
3. Obrátit se v tísni pro radu na proškolené zaměstnance sociálních odborů na úřadech
Sociálním pracovníkům v kraji bylo nabídnuto Krajským úřadem školení „Dluhy trendem
současnosti,“ podpořené Evropským sociálním fondem. Pokud na některých úřadech není
nikdo proškolen, vyzývám tímto příslušné úředníky k doplnění vzdělání!)
4. Vyhledat pomoc v nouzi v poradnách, kde poskytují dluhové poradenství

• Poradna pro lidi v tísni, Hradec Králové, Velké náměstí 34, tel: 495 591 382, 777 737 612, email: plt@hk.caritas.cz, Konzultační hodiny: PO+ČT pro objednané, ÚT 8:00 – 12:00 a 13:00
– 16:00; ST 8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00)
• Občanské poradenské středisko, o.p.s. – občanské poradny (www.obcanskeporadny.cz)
→ Hradec Králové, Veverkova 1343, tel: 498 500 357, e-mail: ophk@ops.cz
→ Náchod, Hálkova 432, tel: 491 421 723, e-mail: opnachod@ops.cz
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4. Den řemesel v Polici n. Met.
Občanské sdružení JULINKA připravuje na sobotu 6. června v Polici nad Metují „Den
řemesel“. To znamená, že v prostorách kláštera a jeho okolí budou mít své stánky a dílny
různí řemeslníci, kteří budou předvádět své umění a mnozí dají příležitost i návštěvníkům
vyzkoušet si jejich práci. K vidění budou přadleny, tkalci, kováři a podkováři, koláři, tesaři,
soustružníci, kameníci, výroba proutěného zboží, hrnčíři, kovolijci a mnohá další zajímavá,
dnes málo viděná řemesla. Večer pak vystoupí na nádvoří hudební skupina Kantoři s dobovou
muzikou a v dobových krojích.
Možná i mezi občany Machova se najdou tací, kdo by měli co nabídnout a rádi by
předvedli své umění v některém oboru. Takoví mohou získat podrobnější informace u
předsedy sdružení, pana Hejnyše, na adrese: josef.hejnys@tiscali.cz, nebo na telefonu
723 465 971.
A všichni ostatní jsou samozřejmě zváni na podívání. I na občerstvení je pamatováno.
Budou bylinkové čaje, domácí medovina a domácí koláče, trdelníky, selátko a další podobné,
samozřejmě „dobové“, pochutiny.
Josef Hejnyš

5. Sportovní úspěchy machováků – profesionální i amatérské
Mistrovství republiky v zimním triatlonu
Nedávno byla ukončena sezona zimního triatlonu mistrovstvím republiky v tomto sportu
v šumavském Vimperku. Na startu závodu se objevilo asi šedesát závodníků, mezi nimiž
nechyběl ani machovský Tomáš Doležal. Úvodní disciplínou byl šestikilometrový běh, dále
závod pokračoval cyklistickou částí na horských kolech. V této druhé disciplíně si Tomáš
vypracoval téměř čtyřminutový náskok před ostatními závodníky, který se ukázal být
rozhodující i ve třetí dicsiplíně – běhu na lyžích. Svůj náskok udržel až do cíle a stal se již
podruhé mistrem České republiky v zimním triatlonu.
Jménem všech machovských občanů gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.

Tajfuny 2009
V sobotu 28. února se uskutečnil v Machově na Homoli tradiční závod na tajfunách (tj.
na lyžích o délce 1 m). Do závodu se přihlásilo 39 mužů a 1 žena. Závod se skládal ze tří
disciplín, které se hodnotily samostatně – sjezd od vyhlídky pod Borem, jednokolový slalom
ve stráni Homole a nakonec skok na speciálně postaveném můstku.
Sjezd byl díky udusanému mokrému sněhu poměrně nebezpečný a možná jen díky štěstí
neskončil žádným vážnějším zraněním. Ve druhé disciplíně – slalomu – rapidně ubývalo
sněhu mezi jednotlivými brankami s průjezdem každého dalšího závodníka. Ti v závěru
startovního pole už v podstatě nejeli po sněhu, ale po kořenech a trávě a byli tak bez šance na
dobré umístění. V poslední disciplíně – skoku – se hodnotila délka. U některých závodníků
však nebylo jasné, zda chtějí skočit co nejvíce do dálky, nebo do výšky. Nejdelším skokem
nakonec byl výkon Ondry Nováka – 17,5 m.
Pokud jde o celkové výsledky, vypálili tentokrát machováci rybník zbytku světa. Na
stupních vítězů bylo následující pořadí: 1. Ondra Novák – vyhrál všechny disciplíny
2. Stáňa Klikar
3. Míra Šrůtek, všichni tři z Machova.
Vyhlášení výsledků proběhlo tentokrát v hospodě U Božky v Nízké Srbské a následovalo
oslavou vítězů i všech ostatních, kteří měli odvahu se zúčastnit a závod přežili.

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 28. 2. 2009 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1 116 obyvatel.V průběhu února 2009 se: odhlásilo
7 osob
zemřela
1 osoba.

Společenská kronika – vítání občánků
V neděli 22. března proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových občánků.
Členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová se tohoto obřadu opět ujala s obvyklým citem
a důstojností. Společně s matrikářkou paní Ladou Krbovou slavnostně přivítaly mezi naše
spoluobčany tyto malé občánky:
- Leonu Kubínovou z Machova,
- Petru Thérovou z Machova,
- Davida Plíhala z Nízké Srbské,
- Vojtěcha Straku z Machova,
- Martina Valteru z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské školy.

Nabídka divadelních lavic
Zastupitelstvo městyse rozhodlo o odprodeji starých divadelních lavic ze sálu Obecního
domu v Machově. K dispozici jsou zde lavice se čtyřmi a s šesti sedadly. Cena byla stanovena
50,- Kč za jednu sedačku – čtyřsedačka tedy za 200,- Kč, šestisedačka za 300,- Kč. Zájemci o
koupi těchto lavic se mohou hlásit na úřadu městyse u ing. Kryla.

Oprava údajů z minulého vydání Zpravodaje
V minulém vydání Zpravodaje v článku „Řešení spotřebitelských sporů mimosoudní
cestou“ byly chybně uvedeny údaje na ing. Desbrosseovou. Omlouváme se.
Správné kontaktní údaje jsou: tel.: 603 176 796
e-mail: desbrosse@seznam.cz

7. Kulturní a sportovní akce
Duben: 4.4. – Machovský ples – pořádá městys Machov ve 20,00 hod. v Obecním domě,
hudba: Relax Band, taneční vystoupení: dívčí skupina Refflexive ze Rtyně
5.4. – Eva a Vašek – koncert – Pellyho domy Police, 15,00 hod.
7.4. – Líbáš jako bůh – kino Police v 19 hod. – česká komedie M. Poledňákové
8.4. – Divočinou Bornea – cestopisná přednáška Vladimíra Lemberka v Pellyho
domech v Polici, 19 hod.
14.4. – Podivuhodný případ Benjamina Buttona – kino Police 19 hod., romantické
americké drama s Bradem Pittem v hlavní roli,
18.4. – Rock Machov – Obecní dům Machov, pořádá L.Kubeček+M.Kocián
30.4. – Stavění máje a pálení čarodějnic u hasičské zbrojnice v Nízké Srbské,
Pořádá SDH Nízká Srbská.

-
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8. Inzerce

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, 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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9. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 25. února 2009 se uskutečnilo první letošní veřejné zasedání Zastupitelstva městyse
Machov, tentokrát v restauraci Obecního domu. Projednány a schváleny byly zejména
následující záležitosti:
- rozpočet městyse Machov na rok 2009,
- dodatek ke smlouvě o pronájmu obecních lesů organizaci DSO Lesy Policka,
- smlouva s městem Náchod o poskytování služeb v rámci e-Governmentu a podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného operačního programu na vybavení
pracoviště Czech Point,
- nová smlouva o pojištění majetku městyse s Kooperativa pojišťovnou, a.s.
- dodatek ke smlouvě o odvozu odpadů, Dohoda o samostatném poplatku za nakládání se
separovanými odpady (plast, papír) a Ceník za zneškodnění nebezpečných odpadů s firmou
Marius Pedersen a.s.,
- rozdělení přebytku hospodaření ZŠ a MŠ Machov,
- podmínky pronájmu obecní garáže u čp. 118 Machov,
- dočasný pronájem části obecního pozemku p.p.č. 828 v k.ú. Machov panu M. Hofmanovi.
Dne11. března 2009 se uskutečnila další letošní pracovní porada zastupitelstva městyse.
Na programu bylo mimo jiné projednání následujících bodů:
- návrh na dočasné uložení finančních prostředků, určených na úhradu dluhu firmě NOREX,
na spořící účet s vyšším úročením,
- účast městyse Machov na tradiční výstavě velikonočních stolů v městě Scinawka Srednia
v Polsku,
- pokračování prací na zhotovení projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace v dalších
částech obce,
- stížnost p. Vovsa na údajně neoprávněné kácení stromů v obecním lese,
- návrhy firem na rekonstrukci podlahy v tělocvičně,
- záměr přestěhování školních dílen z tělocvičny do budovy školy, a další.

10. Rozpisy utkání FO Jiskra Veba Machov – jaro 2009
Muži - okresní přebor
KOLO

DEN

DATUM

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

SO

4.4.

SO
SO
NE
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

18.4.
25.4.
3.5.
9.5.
17.5.
23.5.
31.5.
6.6.
13.6.
20.6.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

Lok. Meziměstí
volno
So Hejtmánkovice
So Mezilesí
TJ Č.Kostelec B
Ji Martínkovice
So Stárkov
So Provodov
So Božanov
Sp. Police n/M B
TJ V. Poříčí A
So V. Jesenice

D

16:30

V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

17:00
17:00
10:00
17:00
17:00
17:00
16:00
17:00
17:00
17:00

ODJEZD

15:45
8:45
16:00
14:30
16:00

Dorost - I. třída kraj sk.B
KOLO

DEN

DATUM

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SO
NE
NE
SO
SO
SO
NE
SO
NE
SO
SO
SO

4.4.
12..4.
19.4.
25.4.
2.5.
9.5.
17.5.
23.5.
31.5.
6.6.
13.6.
20.6.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

Meziměstí
Dobruška (v Opočně)
Černilov
Vamberk
Albrechtice
Nový Hradec
Předměřice
Solnice
Kostelec n/Orl.
České Meziříčí
Stěžery
Třebechovice p.O

D
V
V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

14:15
15:45
14:45
14:45
14:45
14:45
10:15
14:45
14:45
14:45
14:45
14:45

ODJEZD

13:45
12:45
12:30
8:15
12:30
12:30

Žáci starší - okresní přebor
KOLO

DEN

DATUM

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

SO
NE
NE
NE
SO
NE
SO
NE
SO
NE

18.4.
26.4.
3.5.
10.5.
16.5.
24.5.
30.5.
7.6.
13.6.
21.6.

SOUPEŘ

HŘIŠTĚ

ZAČÁTEK

So Hejtmánkovice
Sp. Police nad Metují
So Stárkov
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice
So Hejtmánkovice
Sp. Police nad Metují
So Stárkov
TJ Velké Poříčí
Ji Martínkovice

V
D
V
D
V
D
V
D
V
D

14:30
10:30
10:30
10:30
15:00
10:30
10:30
10:30
15:00
10:30

ODJEZD

13:15
9:30
13:30
9:40
14:10

Hrací dny na domácím hřišti: dorost a dospělí soboty (dor. vždy předzápas dospělým), žáci neděle.

11. Víkend svatého Jiří – sraz skautů v Machově
Všem občanům Machova sděluji, že poslední dubnový víkend (24.-26.4.) přiletí do Machova
strašný drak. A pokud nedostane k nedělnímu obědu svoji princeznu, bude zlý. Ale přijede také
množství statečných mladých bojovníků v čele se svatým Jiří a svedou s drakem zcela určitě vítězný
boj. Nevěříte? Inu, to je tak:
Svatý Jiří jako rytíř bez bázně a hany, symbol odvahy a šlechetnosti je patronem skautů a
skautek po celém světě. No a na oslavu jeho svátku, tedy 24. dubna, pořádá Krajská rada Junáka
v Hradci Králové ve spolupráci se střediskem skautů v Polici Víkend svatého Jiří. Akci na kterou se
sjede do Machova na 180 skautů a skautek ve věku od 8 do 15 let, většinou ve středověkých oblecích
(pravděpodobně). Střechu nad hlavou všem poskytne Machovská škola. Dramaturgie programu pro
celý víkend vychází ze starých legend, bájí a pohádek, ve kterých si drak žádá princeznu, král ji
odmítá dát a stateční rytíři svedou s drakem velký boj. Tak i tady. V pátek k večeru se sjedou
účastníci, přivítá je pan král, který pořádá malou (velkou) traktaci s kejklíři, kováři, rytířským kláním
a pod. Po té budou následovat různé zkoušky, soutěže a plnění úkolů v nichž budou účastníci
prokazovat své schopnosti a dovednosti, získávat rytířské ctnosti. A také poznávat okolí Machova.
V neděli dopoledne pak všichni společně zaútočí na draka a svedou s ním a jeho dračí gardou lítý boj.
Trochu divadla, hodně náročné zábavy pro všechny zúčastněné. Mějte pro účastníky
pochopení, trochu úsměvu i tolerance. Třeba se pobavíte i Vy.
Josef Hejnyš - vedoucí střediska skautů v Polici

12. Inzerce

13. Sezona 2008/09 Borského klubu lyžařů Machov
Letošní sezóna byla pro náš klub velmi úspěšná, jak po stránce sportovní, tak i organizační,
protože se na akcích podíleli nejen členové výkonného výboru, ale i ostatní lyžaři.
Celý loňský rok jsme připravovali projekt pro získání evropských peněz na zlepšení úpravy
zimních běžeckých tras na Machovsku a rozšíření vybavenosti klubu sportovním materiálem.
Náročná práce na projektu byla korunována úspěchem a do Machova v roce 2009 přiteče z
evropských fondů 30000,-EU. Zatím jsme od České spořitekny a.s. dostali překlenovací úvěr za
který jsme nakoupili čtyřkolku Polaris Ranger 700. Ta se letos již výborně osvědčila při úpravách
běžeckých tratí pro klasiku. Letošní zima byla velice příznivá a tak byly tratě upravené vice jak
80 dnů. Buď rolbou, nebo Polarisem se najezdilo skoro 100 hodin, převážně tratě upravoval
Standa Jirásek nejml. Lidé z okolí nám za naší snahu posílali děkovné maily.To rozhodně
potěší, tak jako potkávat sportující Machováky. Škoda jen, že zatím mezi návštěvníky
lyžařských stop nepřevažuje naše mládež. Ale snad Vás zaujmou následující řádky a tato
situace se v příští sezóně zlepší.
Z projektu jsme nakoupili běžecké sety v počtu 20 ks. V současnosti máme vybavení pro cca
30 dětí, které by měli zájem naučit se běhat na lyžích. Přihlásit se můžete prostřednictvím
svých rodičů u BKL Machov. Rádi Vás mezi našimi řadami uvítáme.
V tělocvične probíhá pravidelné cvičení nejmenších s maminkami, které vede p.Kubínová a
předškolních dětí, které vede p.Plná. S těmi staršími trénuje p.Jirásek.
Sezónu jsme zahájili Borským krosem ,který se konal 21.06.08 a zúčastnilo se ho 60 závodníků.
Dalším závodem byl 23.10.08 Běh Borským listím, pořádaný spolu se ZŠ. Závodu se zúčastnili i
školáci z Kudowy, za což velký dík p.ředitelce Martincové. Celkem v Dolečku běhalo za
krásného počasí 66 dětí. Odměnou jim byly krásné poháry.

Za dva dny nato, 25.10.08, jsme z pověření SLČR pořádali Český pohár žáků a žákyň ve
skoku a severské kombinaci. Ve skoku závodilo 36 dětí a v severské kombinaci 34 dětí. Opět
jsme měli krásné počasí a závody proběhly bez problémů. Záštitu nad závodem měl hejtman
Královéhradeckého kraje ing.Bradík, který nám daroval 20tis.Kč na ceny.
Závodu předcházela velká úprava areálu, kdy jsme betonavali nosníky podél svahu a
montovali ochranná bednění a můstek K 13m prošel kompletní přestavbou od nájezdu do
dopad. Celá oprava stála necelých 400 tis.Kč.
Chtěl bych touto cestou poděkovat hasičům z Nízké Srbské, kteří nám vždy ochotně
pomáhají při mytí umělé hmoty od jehličí.
Pro potřebu rozšíření rozhodcovské základny jsme 28.11.08 uspořádali školení rozhodčích
lyžování III.třídy. Certifikát získalo 34 nových rozhodčích, z toho 25 z Machova.
V listopadu jsme již začali upravovat část tratí a to za lhotským kravínem v délce 3 km. Od
začátku ledna to již bylo po celé trase.
Na leden nám byl přidělen Královéhradecký pohár v běhu volnou technikou. Celý týden
před závody bylo krásné počasí, které se 21.1.09 změnilo a oteplilo se. Noc před závody z 23.
na 24.1.09 dokonce lilo jak z konve. Díky veliké obětavosti dvaceti pořadatelů, kteří tři dny
nahazovali sníh, se tratě podařilo udržet na velmi dobré úrovni a závody proběhly ke
spokojenosti všech 130 závodníků i pořadatelů.
Pro nejmenší školní mládež jsme 14.února 2009 připravili noční běh při pochodních,
kterého se zúčastnilo 14 dětí i s rodiči. Nikdo se na trase neztratil, a tak jsme mohli zakončit
tento večer velkým táborákem s opékáním buřtů. Kdo se nebál, mohl se svést novou
čtyřkolkou.
Vrcholem lyžařské sezóny v Česku bylo MS 2009 v Liberci. Tam jsme uspořádali jeden
úspěšný zájezd pro členy klubu. Na MS působil po dva týdny jako rozhodčí St.Jirásek, který
startoval dva závody v běhu do severské kombinace a o svých zážitcích pravidelně psal na
naše stránky www.bklmachov.eu. Tyto stránky jsou pravidelně akualizovány a návštěvníci se
v nich dozvědí o dění klubu nejen slovem, ale i obrazem.
Zápisky St.Jiráska z MS 2009 včetně fotogalerie vydal tiskem p.J.Ducháč.
Posledním závodem sezóny byl Republikový klasifikační závod předžáků, mladších žáků a
žákyň ve skoku a kombinaci 1.3.2009 na Hůrce. Ve skoku i kombinaci závodilo 16 dětí, z toho
čtyři nejmenší adepti z Machova-bratři Adamové a Šolcové. Opět nám přálo počasí a
největším zážitkem bylo dekorování vítězů samotným Krakonošem, kterého ztvárnil Jarka
Kubín str.
Během sezóny jsme jezdili i na závody do Krkonoš, Orlických hor a do Polska. Laufař David
Šrůtek měl letos vynikající formu, kterou by měl potvrdit ještě 28.3. v Deštném a vyhrát celý
seriál závodů Královéhradeckého kraje.
Stanislav Jirásek ml. byl odborným skokanským serverem vyhlášen Nej skokanským trenérem
2008 a dále bude za svoji obětavou činnost odměněn hejtmanem KH kraje na slavnostním
zasedání v hradeckém Aldisu 31.3.2009.
Naši úspěšnou sezónu nejprve zhodnotíme 6.dubna 2009 od 18 hodin valnou hromadou u
Hubků, na kterou jsou všichni lyžaři srdečně zváni.
Ukončení sezóny je 1.května na sále Obecního domu. Nejprve od 17 hodin proběhne
beseda k MS 2009 v Liberci za účasti českých reprezentantů a jejich trenérů.
Od 20 hodin zde potom vypukne tradiční Poslední mazání. K tanci a poslechu hraje oblíbená
kapela p.Langera.Zveme všechny Machováky společně se pobavit a zatancovat.
Děkujeme všem našim členům za jejich celoroční pomoc a sponzorům za jejich finanční
dary, které pomáhají k rozvoji sportování v Machově.
V sezóně 2009/2010 se budeme opět snažit připravit další kvalitní akce , hlavně pro naši
mládež a věříme, že se k naší aktivitě připojí i OÚ.
V plánu jsou i závody na kolečkových bruslích a pro starší děti a dospělé 20.června pochod
a běh kolem Machova -Nordic Walking (s holemi).
VV BKL Machov
Příští číslo vyjde ve 18. týdnu 2009. Uzávěrka příspěvků ke dni 24.4.2009
Machovský zpravodaj – vydává Městys Machov, tel./fax 491 547 121, e-mail ou.machov@worldonline.cz, č.ú. 1183009319/0800
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