Červenec 2012
Počasí: Začátek měsíce ve znamení rekordně vysokých teplot přes 30°C, silných bouřek
a vydatných dešťových srážek. Kolem 10.7. mírný pokles teplot – většinou kolem 25°C.
V polovině měsíce silnější ochlazení, teploty klesly pod 20°C, občasné přeháňky. V poslední
třetině měsíce návrat k teplotám šplhajícím ke 30°C, v úplném závěru měsíce bouřky a déšť.
5. 7. Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov uspořádal na svém hřišti 14. ročník turnaje v malé
kopané „Machovská kopačka“. Hrálo se dle pravidel malé kopané na hřišti vytyčeném
na šířku běžného fotbalového hřiště, každé družstvo 6 hráčů, střídání hokejovým způsobem
z maximálně 10 hráčů na soupisce. Turnaje se tento rok zúčastnilo 11 družstev, pozvané
polské družstvo z Radkova bohužel nedorazilo. V turnaji padlo celkem 109 branek
v 31 utkáních. Z jedenácti přihlášených týmů si nakonec odnesl pohár se šampaňským a uzenou
vepřovou kýtu polický Ss Team, když se ve finále rozešel smírně 1:1 s kosteleckým FC Red Kastle
a zvítězil až na pokutové kopy 4:3. Na dalších místech se umístili hráči FC Orel Zbečník, Marakana
FC z Náchoda, následovaní spojeným týmem Machova a Žďárek – MAŽĎA a polickými Pekelníky
06…… Přítomní se občerstvovali mimo jiné kuřátky na lorně a klobáskami. Akce se vydařila, škoda
jen malého zájmu diváků.

6. 7. V kostele Sv. Václava se uskutečnil varhanní koncert v rámci cyklu „Varhanní léto
2012“. Na koncertu vystoupil varhaník Jiří Tymel a altová zpěvačka Karla Vondrušková.
Během koncertu zazněly skladby Johana Sebastiana Bacha, G.F. Händela, J. Bonneta, Petra
Ebena, Antonína Dvořáka a Maxe Regera. Malá účast veřejnosti (33 platících, z toho jen 7
z Machova) připadá na vrub nedostatečné a pozdní propagace koncertu ze strany pořadatele.

23. 7. V průběhu letošního července byla v terénu vyznačena nová turistická trasa, která vede
z Machovské Lhoty od hostince U Lidmanů směrem k polskému Pasterkovu. Vznikla
z iniciativy machovského zastupitelstva a vyznačena byla Klubem českých turistů. Trasa je
vyznačena modře, prochází Nemejtovým statkem a vede nad hospodou tzv. „Nemejtovou
cestou“ až na louky nad Pasterkovem, kde navazuje na polské turistické značení buď
do Pasterkova, nebo na Hejšovinu. Na rozdíl od polské trasy, která vede hned za státní hranicí
doleva do prudkého kopce, tato trasa mírně stoupá k Pasterkovu a na některých místech
poskytuje krásné výhledy směrem k Boru a Hejšovině.

27. 7. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 27. července dožil občan
Machovské Lhoty pan Jaromír Šrůtek .Za městys byli v čp. 10 oslavenci popřát starosta
ing. Krtička a zastupitel za místní část obce Machovská Lhota p.Rücker.

28. 7. SDH Machovská Lhota uspořádal v sobotu 28. července v areálu hřiště „Na Kopci“
Sportovní den okrsku Bor. Zápolení hasičů probíhalo za úmorného vedra, večerní posezení
naopak zkomplikovala bouřka s přívalovým deštěm. Soutěží se zúčastnili zástupci SDH
Machovské Lhoty, Nízké Srbské, Bělého, Radešova a Bezděkova.

Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci hlášeno k trvalému pobytu 1.083
obyvatel.
V průběhu července: - zemřel Jiří Popovič (nar. 1948) z Machova,
.
- zemřela Miluše Doležalová (nar. 1931) z Machova
.
- narodila se Magdalena Holubová, Machovská Lhota čp. 14

Srpen 2012
Počasí: Od počátku měsíce příjemné letní teploty kolem 25°C, slunečno až polojasno. Od 7.8.
pokles teplot až o deset stupňů, polojasno. V polovině měsíce návrat k extrémně vysokým
teplotám, na mnohých místech opět padaly teplotní rekordy až 34°C. V druhé polovině srpna
se střídaly dny s teplotami kolem 20°C a přeháňkami s teplými slunečnými dny přes 25°C.
V průběhu srpna: zemřel ing. Václav Valdman (1925) z Machova,
.
zemřela Růžena Šrůtková (1921) z Machova,
.
zemřel Petr Novák (1956) z Machova
.
narodil se Jonáš Doležal, Nízká Srbská čp. 68
3. 8. V pátek 3. srpna se v kostele sv. Václava uskutečnil houslovo-kytarový koncert dua
Kubeček – Vrtiška. Jiří Kubeček (momentálně působí v německém Kolíně nad Rýnem)
je synem machovského rodáka Jiřího Kubečka st., který žije v jihočeském Táboře a vyučuje
v tamní lidové škole umění hru na kytaru. Právě druhý z dua Vojtěch Vrtiška je jeho žákem.
Krásný koncert si nenechalo ujít kolem 50 spokojených posluchačů.

27. 8.

Ve druhé polovině srpna proběhly práce na opravě místní komunikace od mostu na Bělý
směrem k Adamovým a Mazurkovým včetně opravy mostu na této komunikaci. Práce provedla firma
Repare Trutnov. Oprava komunikace byla provedena drtí z frézovaného asfaltu s následným zástřikem
asfaltovou emulzí. Most u Mazurkových a vjezd na hlavní komunikaci mezi Mazurkovými a
Vítkovými byl proveden balenou asfaltovou drtí. Těchto prací využili někteří majitelé okolních
nemovitostí a sami si uhradili vyasfaltování příjezdů z opravované komunikace ke svým
nemovitostem. Celková hodnota opravy komunikace dosáhla výše téměř 400 tis. Kč.

27. 8. V srpnu také pokračovaly práce na investiční stavební akci – výstavbě sociálního
zázemí za jevištěm sálu Obecního domu v Machově. Většina stavebních prací při budování
šaten, sprch a záchodů je prováděna svépomocí technickou četou městyse Machov. Pouze
okna zabudovala dodavatelská firma a rovněž rozvody elektřiny, vody a odpadů budou řešeny
dodavatelsky.

28. 8.

Další investicí naplánovanou na rok 2012 a realizovanou v srpnu je nákup a montáž čelního
nakladače na obecní traktor. Na nákup tohoto zařízení jsme obdrželi dotaci ze SZIFu prostřednictvím
Dobrovolného svazku obcí Lesy Policka. Městys tak zase bude samostatněj;ší při různých drobnějších
terénních úpravách v obci a nebude muset na každou takovou práci najímat stavební mechanismy
od externích firem. Rovněž v zimním období při odstraňování sněhových bariér se toto zařízení jistě
uplatní.

28. 8. V průběhu srpna doznala posunu záležitost „stanovení průzkumného území pro těžbu
břidlicových plynů“ v našem regionu. Původní rozhodnutí ministerstva životního prostředí
v uvedené věci bylo zrušeno a společnost Basgas Energia Czech s.r.o. byla vyzvána
k doplnění žádosti o stanovení průzkumného území na vyhledávací průzkum břidlicového
plynu. Společnost svoji žádost ve stanoveném termínu doplnila o požadované údaje a
schvalovací řízení od 1. 8. znovu pokračuje. Ministerstvo ŽP posoudilo dodané podklady
a na základě nich zúžilo celkovou plochu předpokládaného průzkumu tak, že ze žádosti byly
vyjmuty katastry 31 obcí na Policku, Broumovsku a Náchodsku. Mezi obcemi, které ze
žádosti byly vyňaty, je i celý katastr Machova. Vlna protestů a podepsané petiční archy tak
měly svůj význam, přestože se nepodařilo zatím zrušit průzkum metodou hydraulického
podzemního štěpení na území celé republiky. Momentálně ve svém boji proti průzkumu těžby
břidlicových plynů zůstalo 21 obcí a měst na Trutnovsku a 4 na Náchodsku. Machov stejně
tak jako ostatních 30 obcí, jejichž katastry byly ze žádosti vyňaty, již nejsou účastníky
správního řízení.

Září 2012
Počasí: Od počátku měsíce se teploty pohybovaly v rozmezí 18 - 24°C, slunečno
až polojasno. Kolem 10. 9. stouply denní teploty dokonce až téměř ke 30°C. Po přechodu
studené fronty v půlce měsíce návrat k teplotám kolem dvaceti stupňů, občas přeháňky.
V poslední dekádě měsíce většinou slunečno a polojasno, teploty ale jen 10 – 15°C.
V měsíci září: zemřela Jiřina Jansová (1922) z Řeřišného,
.
zemřel Oldřich Ševců (1928) z Nízké Srbské
.
narodil se Vítek Ducháč, Machov čp. 192
.
narodil se Vít Bryksí, Nízká Srbská čp. 3
.
nrrodila se Alžběta Notková, Machov čp. 83
1. 9. Borský pohár 2012 ve skoku a severské kombinaci žáků a žákyň
Za účasti 32 závodníků ve skoku a 28 závodníků v severské kombinaci z BKL
Machov, JKL Desná, Ski Harrachov a SK Nové Město na Moravě se v sobotu 1.9.
uskutečnil v areálu pod Hůrkou 31. ročník Borského poháru 2012. Skákalo se na můstcích
K6, K13 a K19. Za Machov závodil Jenda John a díky svému parádnímu výkonu si

"na Kopec" odváží 1. místo v severské kombinaci v kategorii předžáků. Ve skokanském
závodě pak skončil na 2.místě. Nejpočetnější výpravu na závodech měla Desná, která
dokonce přijela už v pátek, aby si pěkně potrénovala. Při závodech bylo zataženo, teplota
kolem 14°C.

3. 9. V pondělí 3. září byl ve zdejší ZŠ a MŠ zahájen nový školní rok 2012/13. V základní
škole došlo opět k poklesu žáků, do nového školního roku jich nastoupilo pouhých 68. Výuka
bude probíhat v šesti třídách – na prvním stupni dvě třídy a na druhém stupni čtyři třídy.
Mateřskou školu bude navštěvovat 28 žáků, kapacita MŠ je tak zcela naplněna.

8. 9. Koncert souboru „Pražští barokní sólisté“ v kostele sv. Václava v Machově.
Městys Machov uspořádal v sobotu 8. září tradiční koncert barokní hudby.
Po několikaletém účinkování souboru Barocco Sempre Giovane došlo letos ke změně
interpretů, pozvání přijal soubor „Pražští barokní sólisté“ pod vedením varhaníka Adama
Viktory. Hudebníci zahráli na repliky starých barokních nástrojů – barokní kytaru, teorbu,
barokní violoncelo a varhany. Úžasným zážitkem pak bylo vystoupení sopranistky Gabriely
Eibenové, která svým zpěvem uchvátila všech více než sedmdesát posluchačů. Hezkou tečkou
za zdařilým koncertem byla i závěrečná beseda s hudebníky spojená s možností prohlédnout
si hudební nástroje použité při koncertu.

8. 9. V sobotu 8. září projížděl Machovem opět tradiční cyklistický závod horských kol
„Rallye Sudety 2012“. Machovem vedla nejdelší trasa o délce 115 km. Před sídlem firmy
Doldy byla zřízena občerstvovací stanice pro závodníky. Kromě občerstvení si zde lidé mohli
poslechnout doprovodné vystoupení hudební skupiny Domamazec.

15. 9. V neděli 16. září zavítal do Machova po řadě let cirkus. Jednalo se o mezinárodní
cirkus Pacifik. Stanoviště pro šapitó bylo domluveno v areálu hřiště „Na Kopci“. Na jediné
představení, které proběhlo od 17 hodin, přišlo poměrně početné publikum. Většina diváků,
zejména těch nejmenších, odcházela po skončení s hezkými zážitky a spokojena.

20. 9. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se 19. září dožila občanka Bělého
paní Margareta Leppeltová. Za zastupitelstvo městyse byl v čp. 12 oslavenkyni popřát
zastupitel za místní část obce Bělý pan Jan Gross.

21. 9. Dne 15. září 2012 oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Nízké
Srbské Ludmila a Walter Kastnerovi z čp. 100. Jménem městyse byli oslavencům
pogratulovat místostarosta pan Šulc a zastupitelka p. Doležalová.

22. 9. V sobotu 22. září uspořádal SDH Machovská Lhota již 39. ročník tradiční soutěže
hasičských družstev „O putovní pohár SDH“. Soutěž se uskutečnila v Dolečku u potoka,
zúčastnilo se 12 hasičských družstev, z toho jedno složené pouze z žen. V dvoukolovém klání,

kdy se časy z obou kol sčítaly, zvítězili dobrovolní hasiči ze sousedního Bezděkova před
domácím družstvem Machovské Lhoty. Putovní pohár nemohl být předán, neboť ho vítězné
družstvo z loňského roku (Bukovice) zapomnělo přivézt. Soutěži moc nepřálo počasí, celý
den mrholilo, foukal studený vítr a ihned po závěrečném předání cen se silně rozpršelo.
Hasičům tak nebylo dopřáno závěrečné posezení s občerstvením, všichni se rychle rozjeli
domů. Ani v průběhu závodu se nekonalo obvyklé „občerstvování a posilování se“ u stánků,
neboť závod vyšel do období vyhlášení prohibice na alkohol nad 20% kvůli aféře
s metanolem, v jejímž důsledku zemřelo přes dvacet lidí v celé republice.

30. 9. V neděli 30. 9. 2012 se v Machově uskutečnil již 16. ročník tradičního běhu do vrchu
"Běh na Hejšovinu" - součást seriálu běhu Českého poháru v bězích do vrchu. Je to jediný
závod seriálu, kdy je start na území ČR a cíl na území sousedního Polska. Letošní ročník opět
provázelo krásné počasí a význam závodu podtrhl svojí účastí při startu hejtman
Královéhradeckého kraje pan Bc. Lubomír Franc. Závodu se zúčastnilo 107 závodníků z celé
ČR i z Polska. Absolutním vítězem se stal Michal Horáček z Iscarexu Česká Třebová v čase
32 min. 22 sec., druhé místo obsadil Jindřich Král z téhož oddílu a třetí byl Pavel Brýdl z SK
Nové Město n. Met. Nejrychlejší ženou pak byla Táňa Metelková z SK Týniště v čase 35 min.
55 sec. Součástí byl i vložený závod dětí a příchozích na kratší trati. Všichni zúčastnění si
po závodě užívali výbornou atmosféru, kterou svým vystoupením pomohla vytvořit country
skupina Domamazec.

Říjen 2012
Počasí: Na začátku měsíce proměnlivé počasí, většinou polojasno, občas přeháňky, teploty
ráno 4 – 8°C, odpoledne do 15 °C. První říjnovou sobotu teploty dokonce až 24°C, poté
přechod studené fronty s deštěm a větrem, pokles denních teplot o deset stupňů, častý déšť
a přeháňky. V polovině října první ranní mrazíky – až -3°C. Kolem dvacátého října „babí
léto“, slunečno, občas ranní mlhy, denní teploty se šplhaly až k 20°C. V závěru měsíce nástup
zimy, denní teploty kolem nuly, noční kolem – 4°C. 27.10. napadl sníh, udržel se do konce
měsíce.
6. 10. Lhotské struhadlo 2012: V sobotu 6. října se po roční pauze uskutečnil recesistický
závod na běžkách po asfaltu „Lhotské struhadlo“, který tentokrát uspořádal BKL Machov.
Na trať o délce 640 m, jejíž start i cíl byl před hospodou „U Lidmanů“, vyrazilo 23 závodníků
oblečených do obstarožních dobových kostýmů. Podél trati letos nebyla zřízena tradiční
občerstvovací stanice, závodníci si proto uspořádali na trati občerstvovací pauzu.
Pro odpadlíky byla vypravena i „záchranná služba“ se speciálně upraveným trakařem.
Po vyhlášení výsledků přišla na řadu bujará oslava v místní hospodě. I v tomto ročníku nebylo
důležité zvítězit, ale zúčastnit se a pobavit sebe i spoustu diváků okolo tratě.

12.-13. 10. Volby do krajského zastupitelstva a do Senátu Parlamentu ČR
Ve volebním okrsku Machov bylo ve volbách do zastupitelstva kraje a do Senátu
Parlamentu ČR, konaných ve dnech 12.-13.10.2012, zapsáno celkem 894 voličů. Voleb
do zastupitelstva kraje se zúčastnilo 337 voličů, tj. 37,7 %. Voleb do Senátu Parlamentu ČR
se zúčastnilo 316 voličů, tj. 35,35 %.
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje: 1. ČSSD - 72 hlasů, 2. ODS - 44 hlasů, 3. TOP09 38 hlasů, 4. Patrioti - 28, 5. Koalice KH kraj - 27, 6. KSČM - 24, 7. Východočeši - 15, 8. ED 11, 9. Změna KH kraj - 10, 10. Suverenita - 7, 11. Pravý blok - 6, 12. Děl. strana - 5, 13.
Česká pirátská - 4, 14. Zemanovci - 4, 15. Svob. občané - 3, 16. VV - 2, 17. Strana
soukromníků - 1.
Výsledky 1. kola voleb do Senátu P ČR: 1. Franc L. - 57 hlasů, 2. - 3. Pakosta P., Horníková
Z. - 38 hlasů, 4. Domšová V. - 30, 5. Marková S. - 25, 6. Fejfar P. - 23, 7. Štěpán M. - 23, 8.
Klepsa j. - 16, 9. Moldan B. - 14, 10. Hodovalová R. - 13, 11. Štětina J. - 2 hlasy.

14. 10. 42. ročník Borského krosu 2012 a zároveň 4. ročník Memoriálu Vladislava Doležala
se konal za účasti 251 závodníků (před rokem 259). Závodu mužů se letos zúčastnilo 50
běžců, tedy přesně tolik jako v roce 2011. Loňské vítězství obhájil Pavel Brýdl, který za svým
traťovým rekordem zaostal o 16 vteřin. Závod dováželo krásné podzimní počasí. Mezi
závodníky zavítal jako již tradičně Krakonoš, aby předal ceny těm nejlepším. Novinkou byl
letos stánek s občerstvením. Ukázalo se, že jedna kýta pečená na rožni je pro tolik závodníků
málo – příští rok je třeba zajistit minimálně dvojnásobek.
Machovských závodníků se tentokrát na start postavilo rovných 30, z nichž se na
medailových pozicích umístili: Bejšovcová Laura (batolata)-2.místo; Rückerová Anežka
(předškolní děti)-3.místo; John Jan (předžáci)-2.místo; Kubečková Vendula (nejml.žákyně)2.místo.

19. 10. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se 19. října dožila občanka Bělého
paní Alžběta Babušíková. Za zastupitelstvo městyse byl v čp. 12 oslavenkyni popřát starosta
ing. Jiří Krtička a místostarosta Ivo Šulc.

19. – 20. 10. 2. kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR
V druhém kole parlamentních voleb do Senátu ve dnech 19.-20. 10. 2012 se ve volebním
okrsku Machov zúčastnilo voleb 113 voličů, tj. 12,63%. Platných hlasů bylo 108.
Výsledky 2. kola voleb do Senátu P ČR: 1. Lubomír Franc (ČSSD) – 85 hlasů, 2. Soňa
Marková (KSČM) – 23 hlasů.

Listopad 2012
Počasí: Na začátku měsíce mírné oteplení, tání sněhu. Teploty se dostaly i v noci nad nulu.
První dekáda měsíce deštivá, denní teploty se pohybovaly okolo deseti stupňů, noční se držely
nad nulou. Uprostřed měsíce občas slunečno, občas zataženo, teploty stále nad nulou. Závěr
měsíce ve znamení deště, větru. Poslední listopadový den pak napadl sníh.

V měsíci listopadu: se narodil Matěj Jirman, Machov čp. 186

2. 11. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se 2. listopadu dožila občanka
Machovské Lhoty paní Ladislava Kerhartová. Květiny a dárkový balíček předala
oslavenkyni jménem úřadu v Domově důchodců v Malé Čermné její dcera Lada Krbová –
naše matrikářka.

3. 11. Divadelní představení „Strašidlo Cantervillské“ uspořádal na sále Obecního domu
městys Machov. Komedii založenou na anglickém humoru podle předlohy hry Oscara Wilda
nastudovali ochotníci z divadelního souboru F. A. Šubert z Dobrušky, režie se ujali Václav
a Jiří Machovi. Tentokrát se na představení sešlo 75 platících diváků.

9. 11. Soudní spor mezi SFŽP ČR a městysem Machov
V listopadu se opět posunula záležitost soudního sporu mezi městysem Machov a Státním
fondem životního prostředí ČR, která se táhne už několik let a postupně doputovala
od okresního soudu ke krajskému a následně nejvyššímu soudu a poté se stejnou cestou
vrátila zpět až k okresnímu soudu. Jde o úhradu úroků z prodlení ve výši 18,5 mil. Kč
a soudního poplatku ve výši 742 tis. Kč, týkající se již historické záležitosti výstavby čistírny
odpadních vod a kanalizace v Machově na konci minulého století. V průběhu měsíce
se uskutečnila další dvě stání u Okresního soudu v Náchodě, a to 6. listopadu a následně 15.
listopadu, kdy byl
i vyhlášen rozsudek. Ten je v podstatě totožný s prvním rozsudkem
Okresního soudu v Náchodě z dubna 2008. Soud v něm konstatuje, že žaloba SFŽP ČR
se zamítá v částce 15,8 mil. Kč z důvodu promlčení a městys Machov je povinen zaplatit
žalobci částku 2,7 mil. Kč do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku. Náklady řízení je
povinen hradit žalobce, což je pro Machov také veliké plus. Pro městys Machov je určitě
pozitivní, že okresní soud potvrdil svůj původní verdikt a nevyslyšel požadavek žalobce
na zaplacení celé částky úroků. Bude teď na posouzení obou stran, zda dojde k dalšímu
odvolání ke krajskému soudu či nikoliv. O dalším postupu se rozhodne jednak po konzultaci
s advokátní kanceláří, která nás v případu zastupuje a jednak na jednání zastupitelstva
městyse. Pokud se SFŽP ČR odvolá proti výroku o promlčení 15,8 mil. Kč, i Machov

se s největší pravděpodobností odvolá proti úhradě zbylé částky. Na druhou stranu pokud by
SFŽP ČR už v soudním sporu nepokračoval, bude na zvážení zastupitelstva, zda se odvolávat
z naší strany a riskovat jiný právní názor soudu vyššího stupně (a samozřejmě k tomu uhradit
i příslušné soudní poplatky), či se smířit s rozhodnutím okresního soudu a částku 2,7 mil. Kč
uhradit s tím, že by konečně byl tento spor ukončen a finanční záležitosti městyse by byly
jasnější z pohledu rozpočtování výdajů příštích let. Svoji váhu při rozhodování bude mít
i skutečnost, že až do doby ukončení sporu má městys zastaveny veškeré své lesní pozemky
vůči SFŽP ČR a může s nimi nakládat jen omezeně. Pokud by soudní spor skončil v tomto
stavu a městys Machov uhradil 2,7 mil. Kč, zůstaly by ještě dva dluhy spojené s výstavbou
ČOV a kanalizace – úvěr u České spořitelny v momentálně nesplacené výši kolem 2 mil. Kč
a dluh dodavateli stavby firmě Norex, kde je stále ještě ve hře neuhrazená částka 2,1 mil. Kč
na základě dohodnutého soudního smíru z roku 2008.

11. 11. Vítání občánků Machova
V neděli 11. listopadu 2012 proběhlo v obřadní síni městyse Machov vítání nových
občánků. Obřadu se ujala členka zastupitelstva paní Ivana Doležalová. Společně s matrikářem
panem Ing. Miroslavem Krylem slavnostně přivítali mezi naše spoluobčany tyto malé
občánky:
-

Andreu Dostálovou z Machovské Lhoty,
Pavlínu Bejšovcovou z Machova,
Josefa Kubína z Nízké Srbské,
Magdalenu Holubovou z Machovské Lhoty,
Jonáše Doležala z Nízké Srbské,
Vítka Ducháče z Machova,
Alžbětu Notkovou z Machova,
Víta Bryksí z Nízké Srbské.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

17. 11. Cecilské posezení
Velký ohlas mělo Cecilské posezení, které se uskutečnilo 17. listopadu na sále Obecního
domu v Machově. Této zdařilé akce se zúčastnilo 150 spokojených návštěvníků, kteří si
pochvalovali kvalitní výkony všech tří hudebních těles, která se po hodině střídala. Na pódiu
se vystřídaly kapely BTK z Bezděkova, dechovka a Festival Bigband 2012. Někteří účastníci
si pouze poslechli řadu krásných písniček, většina se pak v průběhu večera dala zlákat
i k tanci. Poděkování určitě zaslouží pan Jaroslav Šrůtek z Nízké Srbské, který měl hlavní
zásluhu na organizaci akce.

29. 11. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se 29. listopadu dožila občanka
Nízké Srbské paní Zdena Ševců. Za zastupitelstvo městyse byli v čp. 80 oslavenkyni popřát
starosta ing. Jiří Krtička a zastupitelka Petra Hofmanová.

Prosinec 2012
Počasí: Začátkem měsíce se teploty pohybovaly kolem bodu mrazu, střídaly se polojasné dny
se zataženými s občasnými sněhovými přeháňkami. V první třetině měsíce silný pokles teplot
– ranní teploty v sobotu 8.11. klesly až k – 20°C. Stále sněhové přeháňky a mrazy do deseti
stupňů i během dne. Ve druhé polovině měsíce oteplení, veškerý sníh roztál. O svátcích
teploty nad nulou, beze sněhu, občas déšť, občas polojasno.
V měsíci prosinci: se narodil Matyáš Laštůvka, Nízká Srbská 132
se narodil Václav Mikeš, Nízká Srbská 5
4. 12. V obřadní síni úřadu městyse se v úterý 4. prosince uskutečnila beseda se
spisovatelkou Evou Koudelkovou, která zde představila svoji novou knihu „Výpravy
do Českého koutku“, poslední z trilogie knížek o tomto specifickém kraji za naší státní
hranicí. Besedy se zúčastnilo přes padesát osob, z nichž si někteří knihu hned na místě
zakoupili a nechali si ji od spisovatelky podepsat.

14. 12. V pátek 14. 12. pořádala hospoda „U Lidmanů“ v Machovské Lhotě zvěřinové hody.
Večer pak na sále hospody proběhl koncert funk-jazzové skupiny Annabase z Police nad
Metují. Sál byl zcela zaplněn posluchači.

(ilustrační foto kapely z jiné akce)

24. 12. Před úřadem městyse se uskutečnilo tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ – několik
skladeb s vánoční tématikou zahrálo uskupení muzikantů pod vedením pana Manfréda
Koláčného. Počasí opět nebylo vánoční – teplota nad nulou, mrholení – přesto se sešlo více
než sto posluchačů. Někteří po skončení pospíchali ke štědrovečerní večeři, někteří se ještě
zdrželi na menší občerstvení a popovídání se známými v restauraci Obecní dům.

