Červenec 2013
Počasí: Celá první dekáda měsíce ve znamení příjemných letních teplot mezi 22 – 27°C, beze
srážek. Postupně další nárůst teplot, v průběhu měsíce přesahovaly denní teploty 30°C.
Dlouhodobě beze srážek, velké sucho – hejtman Královéhradeckého kraje vyhlásil období
mimořádných klimatických podmínek. V neděli 28.7. překročily teploty na mnoha měřících
stanicích historické rekordy. Teprve poslední dva červencové dny přechod studené fronty
s intenzivním deštěm a bouřkami..
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. červenci hlášeno k trvalému pobytu 1.075
obyvatel.
V průběhu července: - se narodila Nikola Hofmanová, Machov čp. 90
.
– se narodila Zuzana Nováková, Machov čp. 26
5. 7. Fotbalový oddíl Jiskra Veba Machov uspořádal na svém hřišti 15. 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 7 družstev.
5. 7. Vynikajícího sportovního úspěchu dosáhl v prvním červencovém týdnu machovský
sportovec Standa Klikar – stal se mistrem České republiky pro rok 2013 v padákovém
létání. Mistrovství se uskutečnilo v rámci závodů konaných v Tolminu ve Slovinsku.
Pětidenní náročnou soutěž zvládl nejlépe ze 123 startujících a v posledním dnu se probojoval
na první místo a již jej udržel.

9. 7. V úterý 9.7. začala oprava cesty ve vlastnictví Lesů ČR po Řeřišném. Opravu cesty se
městys Machov snažil dohodnout s vlastníkem už od podzimu 2012, ale teprve po červnových
deštích se podařilo přesvědčit Lesy ČR o nutnosti opravy již tak zdevastované komunikace.
Na špatném stavu se kromě dešťů podepsaly i masivní těžby dřeva v lesích nad Řeřišným
a jeho následný odvoz těžkou technikou. Opravou byla pověřena stavební firma Svoboda
z Meziměstí – nejprve byl grejdrem stržen a vyspádován povrch vozovky a následně bylo
doplněno kamenivo a uválcováno. Právě vyspádování cesty by mělo zajistit odtok dešťové

vody a tím delší životnost provedených oprav. Slibovaný asfaltový zástřik komunikace je
však bohužel zatím v nedohlednu.
10. 7. Po více než pětiletém sporu mezi městysem Machov a Státním fondem životního
prostředí o úhradu částky 18,5 mil. Kč byl tento spor ukončen s tím, že Machov nakonec
uhradil pouze 713 tis. Kč. Dne 10. 7. skončila lhůta pro dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně
a protože ji SFŽP nevyužil, je rozsudek odvolacího Krajského soudu v Hradci Králové
konečně pravomocný a nelze ho již nijak změnit. Pro Machov tak skončila dlouhá doba
finanční nejistoty, kdy v určité fázi vývoje uvedené kauzy hrozila úhrada až 35,7 mil. Kč
(vratky půjčky a dotace + úhrada úroků z prodlení). Je téměř zázrak, že se vše nakonec
podařilo snížit na již uvedených pouhých 713 tis. korun. Předcházelo tomu veliké úsilí při
jednání s ministerstvem financí a dalšími orgány o odpuštění části dluhu, dále zajištění
finančních prostředků od krajského úřadu na úhradu části půjčky a nakonec nespočet jednání
před různými soudy s cílem odvrátit požadavek fondu na úhradu celé požadované výše úroků
z prodlení se splátkami půjčky a části dotace. Přesto Machovu ještě zbývá vyřešit další části
dluhu spojené s minulou výstavbou ČOV a kanalizace – úvěr u České spořitelny (2 mil. Kč)
a dluh stavební firmě Norex (2,4 mil. Kč).
29. 7. V pondělí 29.7. večer po několika tropických dnech přešla přes Machov studená fronta,
která přinesla přívalový déšť a silné bouřky. Na mnoha místech obce došlo k vyplavení
materiálu (štěrk, kamení, bahno) z vedlejších komunikací na hlavní krajskou silnici. Nejhorší
situace byla ve Lhotě, kde přes „Nemejtův“ statek přitekla spousta materiálu na silnici a ta
byla znečištěna nánosem naplavenin v poměrně dlouhém úseku směrem k Machovu. Podobně
to dopadlo v Nízké Srbské od Maroulovy stodoly, v Bělém od Fr. Šolce směrem k asfaltové
komunikaci a ve Lhotě (u mlýnku), kde z louky používané těžaři dřeva jako složiště byl
vyplaven nános různého materiálu v úseku až pod dům Kubečkových. Škody byly napáchány
rovněž v Řeřišném, kde byla poškozena čerstvě opravená hlavní cesta (viz foto).

30. 7. V průběhu července začalo intenzivní kácení lesů v oblasti Lhotského Šefela a dále na
části lesních pozemků pod Borem. Lesy prodali v letošním roce členové rodiny Nemejtovy
těžařským firmám, které ihned po vydání povolení zahájily rozsáhlé holoseče.

Srpen 2013
Počasí: Od počátku měsíce příjemné letní teploty kolem 25°C, postupně až přes 30 °C,
slunečno až polojasno s občasnými bouřkami, které ale opět vždy rychle vystřídalo velmi
teplé slunečné počasí. Od poloviny měsíce pokles teplot – ranní do 10 °C, odpolední kolem
20 °C, polojasno, občas přeháňky.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1.srpnu hlášeno k trvalému pobytu 1.076 obyv.
3. 8. V pátek 2. srpna se znovu po roce uskutečnil v kostele sv. Václava houslovo-kytarový
koncert dua Kubeček – Vrtiška. Jiří Kubeček je synem machovského rodáka Jiřího Kubečka
st., který žije v jihočeském Táboře a vyučuje v tamní lidové škole umění hru na kytaru.
Vojtěch Vrtiška – kytara: narozen 1987, absolvent pražské HAMU u Prof. Stěpána Raka
Jiří Kubeček – housle: narozen 1981, absolvent pražské HAMU a bratislavské VŠMU,
dlouhodobě vystupuje v Čechách i v zahraničí (Japonsko, Portugalsko, Francie, Rakousko
……) Momentálně žije a profesně působí v Německu.

Oba interpreti ve svém vystoupení ukázali obrovský kus umění, úroveň koncertu byla opravdu
profesionální. Provedení skladeb autorů od baroka až po současnost si přišlo poslechnout více
než 60 zájemců o tento druh umění.

5. 8. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 5. srpna dožila občanka
Machova paní Milada Čančíková (čp. 51). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta
ing. Krtička a zastupitelka p.Doležalová.

11. 8. MTB maratón Stolové Hory

Borský klub lyžařů Machov pořádal v neděli 11.8.2013 1.ročník MTB Maratonu Stolové
hory 2013 v rámci Europrojektu "200 let Fr.Pabla na česko-polské hranici". Závodu se, včetně
dětí, zúčastnily tři stovky závodníků. Ohlasy na první ročník byly velmi kladné a všem se
líbila trasa krásnou krajinou na česko-polském pohraničí. Vítězem premiérového ročníku se
na hlavní maratónské trati 48 km stal Martin Splítek z Author teamu v čase 1.46.30.

19. 8. Dotace na dostavbu kanalizace
Dne 19. srpna městys Machov obdržel rozhodnutí o poskytnutí podpory ze strany SFŽP
ČR na spolufinancování akce „Dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské
a v Machovské Lhotě“ – jedná se o dotaci ve výši 2,996 mil. Kč a půjčku ve výši 5,993 mil.
Kč. Dále úřadu městyse byl zaslán Ministerstvem životního prostředí Registrační list akce,
jehož součástí je i informace o přidělení dotace z ERDF/FS ve výši 50,945 mil. Kč. Výše
dotací je zatím pouze orientační, vše se ještě bude upravovat podle výsledku výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Celková předpokládaná hodnota díla je 74,475 mil. Kč (bez
domovních přípojek). Hodnota včetně povinné rezervy, výdajů na veřejnou publicitu a
přípojek se nyní pohybuje kolem 82,6 mil. Kč (bez DPH). Nyní městys čeká jednak výběrové
řízení na zhotovitele díla a dále jednání o zajištění finančních prostředků na spolufinancování
stavby kanalizace ve výši kolem 14,5 mil. Kč. Současně probíhají práce na zpřesnění
podkladů pro projektování související akce výstavby kanalizačních přípojek.
24.8. – Sportovní den okrsku BOR
V sobotu 24. srpna uspořádal SDH Bělý „Sportovní den okrsku BOR“. V rámci tohoto
sportovního klání hasičských družstev se uskutečnil i turnaj v netradiční disciplíně - ve
vodním pólu na rybníku v Bělém.

31. 8. Prověřovací cvičení okrsku BOR
V sobotu 31. srpna uspořádal SDH Machovská Lhota prověřovací cvičení pro sbory
dobrovolných hasičů sdružených v okrsku BOR. Cvičení se zúčastnily jednotky SDH Bělý,
SDH Machovská Lhota, SDH Nízká Srbská, SDH Bezděkov a SDH Radešov.

Září 2013
Počasí: První zářijový týden příjemné teploty do 25°C, slunečno až polojasno. Ve druhém
týdnu citelné ochlazení, ranní teploty kolem 6°C, denní do 18°C, postupně přeháňky, pokles
denních teplot na hodnoty 10-15°C. Od 26. 9. ranní mrazíky, polojasno, denní teploty pouze
do 10°C.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. září hlášeno k trvalému pobytu 1.084
obyvatel.
V průběhu září:
.
.
.

- zemřel Vladimír Scholz (nar. 1955), Nízká Srbská 178
– zemřel Václav Wietek (nar. 1937), Machov 146
– zemřel Oldřich Kubeček (nar. 1944), Machov 137
– narodila se Eliška Bornová, Machovská Lhota 31

2. 9. Zahájení školního roku 2013/14
V pondělí 2. září vyrazilo poprvé do školy jedenáct prvňáčků. Mají před sebou dlouhou cestu.
Přejeme jim, aby se jim v machovské škole líbilo nejen první den, nejen první týden, měsíc či rok, ale
celých devět roků, které mají před sebou.
Prvňáky připraví na opravdovou školu Mgr. Helena Martincová, třídní učitelkou druháků a
třeťáků bude i letos paní učitelka Kamila Andresová. Čtvrťáky a páťáky jsme opět svěřili panu učiteli
Mgr. Michalu Burešovi. Ani v družině nečeká na děti žádná změna. Paní vychovatelka Blanka Plná
má pro přeplněnou družinu připravený bohatý a zajímavý program.
Na prvním stupni žáků letos výrazně přibylo. Konečně se karta obrací! Je nás neuvěřitelných 49!
O dvanáct více než v loňském roce! Děkujeme všem rodičům za důvěru, se kterou nám děti svěřují.
Pár let, a machovská škola bude opět plná dětí. Jen nesmějí utíkat po pátém ročníku na gymnázia!
Odchod žáků se letos citelně odrazil na druhém stupni. V šestém ročníku je pouze šest žáků,
jejich třídním je pan učitel Líbal, který začíná od září dálkově studovat obor matematika, informatika
na Přírodovědně –humanitní a pedagogické fakultě Technické univerzity v Liberci. Stejný počet žáků
je i v sedmém ročníku, jejich třídní je paní učitelka Mgr. Gabriela Nawrat. Nejsilnější – osmý ročník
s jedenácti žáky - jsme svěřili paní učitelce Pavlíně Bergmannové , která nastoupila v září a převzala
úvazek paní učitelky Laslettové. Sedm deváťáků bude na vstup do středoškolského vzdělávání
připravovat třídní učitel Mgr. Jan Nawrat. Bez třídnictví zůstává i letos pan učitel Ing. Jaromír Skála.
Podrobnější informace o škole jsou na nových webových stránkách školy: www.skolamachov.cz .
Mgr. Martincová, ředitelka školy

7. 9. V sobotu 7. září projížděl Machovem, tak jako každým rokem, cyklistický závod
horských kol „Rallye Sudety 2013“. Machovem vedla nejdelší trasa o délce 115 km. Před
sídlem firmy Doldy byla tradičně zřízena občerstvovací stanice pro závodníky. Kromě
občerstvení si zde lidé mohli poslechnout doprovodné vystoupení hudební skupiny
Domamazec. Absolutním vítězem se stal Jan Jobánek ze stáje EP Energy Merida Bikin v čase
4 hod. 58 min. 42 sec.

12. 9. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 11. září dožila občanka
Machova paní Marie Valterová (čp. 164). Za městys byly oslavenkyni popřát zastupitelky
p.Doležalová a p. Havelková.

.

12. 9. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 14. září dožila občanka Nízké
Srbské paní Božena Pfeiferová (čp. 71). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing.
Krtička a místostarosta p. Šulc.

18. 9. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 17. září dožila občanka
Machova paní Eva Valdmanová (čp. 53). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing.
Krtička a zastupitel O. Rücker.

21. 9. V sobotu 21. září uspořádal SDH Machovská Lhota jubilejní 40. ročník soutěže
hasičských družstev „O putovní pohár SDH“. Soutěž se uskutečnila opět v Dolečku u potoka.
Účast byla letos slabší, zúčastnilo se pouhých 7 hasičských družstev. V dvoukolovém klání,
kdy se časy z obou kol sčítaly, zvítězili dobrovolní hasiči ze Suchého Dolu před loňskými
vítězi z Bezděkova, třetí skončili hasiči z Nízké Srbské a čtvrtí domácí hasiči ze Lhoty.
Dalšími účastníky byla družstva z Velké Ledhuje, Pěkova a Bělého. Počasí ani letos moc
nepřálo – sice nepršelo, ale byla velká zima.

25. 9. Ve středu 25. září došlo za bílého dne k pokusu o krádež finančních prostředků ve
zdejší základní škole. Lupič vnikl v poledních hodinách do školy, dostal se nepozorovaně až
do kanceláře ředitelky a z otevřeného trezoru odcizil peníze za prodané učebnice. Při útěku
minul školníka i ředitelku. Před školou se lekl poštovní doručovatelky, peníze upustil na zem
a utekl přes náměstí uličkou k továrně. Přivolaní policisté ani kriminálka pachatele nezjistili.

28. 9. Slavnostní otevření naučné stezky „Jak se zde dřív žilo“ a vysvěcení
zrekonstruované zvoničky v Nouzíně
Borský klub lyžařů v Machově vybudoval v rámci operačního programu přeshraniční
spolupráce Euroregionu Galcensis naučnou stezku „Jak se zde dřív žilo“. Stezka byla
slavnostně otevřena v sobotu 28. 9. Jednotlivé naučné tabule se nacházení podél cesty
z hraničního přechodu v Machovské Lhotě, která procházela tehdejší vesničkou Nouzín. Akce
se setkala s velikým zájmem místních obyvatel, ale i zájemců z širokého okolí. Zúčastnili se
i někteří rodáci z tehdejšího Nuzína. Na slavnostním aktu promluvili předseda BKL pan
Stanislav Jirásek, starosta Machova ing. Jiří Krtička, spisovatelka Eva Koudelková a zástupce
Parku Narodowego Gór Stolowych. Otevření naučné stezky si nenechalo ujít odhadem přes tři
stovky občanů.
Po slavnostním otevření naučné stezky se všichni přesunuli do míst, kde kdysi stála
nouzínská škola. Zde se uskutečnila další akce – vysvěcení zrekonstruované historické
zvoničky. O opravu se postarali někteří machovští občané, zejména Pavel Sauer. Finančně
přispěli někteří z rodáků a na místě se vybraly i nějaké finanční prostředky od účastníků akce.
Zvoničku vysvětil polický farář pan Marian Lewicki, přítomným zahrály kapely Gorale
z polského Radkowa a Swing Sextet z Náchoda. Spousta účastníků se pak sešla na sále
hostince U Lidmanů ve Lhotě, kde pokračovala volná zábava.

Zavzpomínat a setkat se s některými dalšími pamětníky přišla i poslední žijící „Kladská
Češka“ paní Marie Hauschke ze Stroužného.

29. 9. Běh na Hejšovinu
V neděli 29. září se uskutečnil již 17. ročník tradičního běhu do vrchu "Běh na Hejšovinu".
Letošního ročníku se za slunečného, ale chladného počasí zúčastnilo 94 dospělých závodníků
a 3 děti. Celkovým vítězem se stal Tomáš Bláha z AK Kroměříž, který trasu 8 km uběhl za 32
min. 26 s. Nejrychlejší ženou byla Táňa Metelková z TJ Sokol HK v čase 35 min. 16 s. Po
skončení závodu tradičně zahrála závodníkům i ostatním přítomným skupina Domamazec.

Říjen 2013
Počasí: Od začátku října slunečné počasí, teploty však pouze do 10°C, studený vítr, ranní
mrazíky. Postupně občasný déšť či přeháňky, místy i polojasno, teploty do 15°C. Ve třetí
dekádě postupně oteplování, poslední víkend slunečno, teploty přes 20°C. 30.10. prudké
ochlazení na denní teploty pouze kolem 10°C, ranní kolem nuly.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. říjnu hlášeno k trvalému pobytu 1.080
obyvatel.
2. 10. V sobotu 12. října se uskutečnil v Machově svatební obřad. Na samotné této
skutečnosti by nebylo nic výjimečného, výjimečné bylo ale to, že se ženil starosta městyse.
Svatební obřad se uskutečnil na louce „Na Bukovině“, vstup ing. Jiřího Krtičky a Dagmar
Heritesové do svazku manželského obstarali oddávající zastupitelka Ivana Doležalová
a matrikář ing. Miroslav Kryl.

13. 10. V neděli 13. října uspořádal Borský klub lyžařů Machov již 43. ročník Borského
krosu, běžeckého závodu pro všechny kategorie. Běh se uskutečnil zároveň jako Memoriál
Vladislava Doležala po jednom ze zakladatelů lyžařského sportu v Machově. Letošního
ročníku se za mlhavého a nevlídného počasí zúčastnilo 250 závodníků ve všech kategoriích.
Potěšitelná je čím dál větší účast závodníků v mládežnických kategoriích, včetně domácích
machovských dětí. Tato skutečnost je jednoznačně největším přínosem fungování BKL
v obci, neboť přitáhnout v dnešní době mládež ke sportování vyžaduje veliké úsilí a mravenčí
práci s dětmi i s jejich rodiči. A právě to se v poslední době zástupcům BKL daří.

20. 10. V neděli 20. října uspořádal BKL Machov další závod, tentokrát Borský pohár ve
skoku a v severské kombinaci žáků a žákyň. Místní Jan John (ročník 2005) obsadil ve své
kategorii třetí místo v severské kombinaci.

24. 10. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 23. října dožila občanka
Machovské Lhoty paní Božena Kubečková (čp. 65). Za městys byli oslavenkyni popřát
starosta ing. Krtička a zastupitel p. Rücker.

25.-26. 10. Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Tak jako v jiných obcích a městech České republiky, i v Machově v tomto měsíci
proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební účast u nás byla mírně
nad celostátním průměrem, k volebním urnám přišlo 573 občanů, tj. 62,5 % z oprávněného
množství voličů. Celostátně zvítězila ČSSD s 20,45% hlasů před ANO (18,65%), třetí
skončila KSČM (14,91%), čtvrtá TOP 09 (11,99%), pátá ODS (7,72%), šesté hnutí Úsvit
(6,88%) a sedmá KDU-ČSL (6,78%). Další strany či uskupení získaly méně než 5% hlasů a
do snemovny se nedostaly. Pro informaci výsledky ve volebním okrsku Machov:
1) ČSSD

115 hlasů, tj. 20,25 %

2) ANO 2011

105 hlasů, tj. 18,49 %

3) TOP 09

94 hlasů, tj. 16,55 %

4) ODS

56 hlasů, tj. 9,86 %

5) KDU-ČSL

51 hlasů, tj. 8,98 %

6) Úsvit

50 hlasů, tj. 8,80 %

7) KSČM

35 hlasů, tj. 6,16 %

8) Piráti

18 hlasů, tj. 3,17 %

9) Str. zelených

16 hlasů, tj. 2,82 %

10) Str. svobodných 15 hlasů, tj. 2,64 %
Dalších osm stran či politických hnutí nezískalo v Machově více než pět hlasů.

Listopad 2013
Počasí: Listopad začal deštivým a větrným počasím, denní teploty kolem 10°C. Postupně
ustávání srážek a ochlazování, ve druhém listopadovém týdnu ranní mrazíky, denní teploty
pouze do 5°C. V polovině listopadu inverzní počasí, ranní mlhy se v Machově většinou
rozpustily a bylo slunečno, teploty nad 10 °C. Po dvacátém listopadu ochlazení, přeháňky
přecházely do sněhových. Postupně mírné oteplení, dešťové přeháňky, mlhy, mrholení.

Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. listopadu hlášeno k trvalému pobytu 1.080
obyvatel.

7. 11. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 8. listopadu dožila občanka
Bělého paní Marie Škopová (čp. 53). Za městys byli oslavenkyni popřát starosta ing. Krtička
a zastupitel p. Gross.

12. 11. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 12. listopadu dožil občan
Nízké Srbské pan Josef Kubín (čp. 85). Za městys byli oslavenci popřát starosta ing. Krtička
a místostarosta p. Šulc.

13. 11. Významného životního jubilea – 80. narozenin – se dne 13. listopadu dožil občan
Machova pan Jaroslav Thér (čp. 23).

16. 11. – Vítání občánků Machova
V sobotu 16. listopadu 2013 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:
-

Františka Straube z Machovské Lhoty,
Filipa Justa z Machova,
Františka Strnada z Machova,
Zuzanu Novákovou z Machova,
Nikolu Hofmanovou z Machova.
Ke slavnostní atmosféře obřadu přispěly svým vystoupením i děti z místní mateřské
školky pod vedením učitelky paní Jany Cvikýřové.

16. 11. – Cecilské posezení
Městys Machov ve spolupráci s Dobrovolným sdružením přátel hudby (pan Jaroslav
Šrůtek z Nízké Srbské) a restaurací Obecní dům Machov uspořádal již druhý ročník
Cecilského posezení. Zatančit si a poslechnout hudbu mnoha žánrů si přišlo 167 platících
všech věkových kategorií – od „náctiletých“ až po ty nejstarší pamětníky.

21.11. V měsíci říjnu byly definitivně dokončeny opravy sociálního zázemí a šaten za
jevištěm Obecního domu. Ve čtvrtek 21. listopadu se uskutečnil „Den otevřených dveří“, při
kterém si občané mohli přijít prohlédnout, co se za jevištěm podařilo vybudovat. Akce byla
spojena s energetickým poradenstvím a prodejní předváděcí akcí LED žárovek. Všichni
návštěvníci akce neskrývali obdiv, jaké krásné šatny budou mít nyní herci a další uživatelé
sálu Obecního domu k dispozici.

30.11. V sobotu 30. listopadu se po dlouhých letech podařilo zprovoznit sál v hospodě
v Nízké Srbské. Společnými silami ho zrekonstruovali majitel hospody p. Skřivánek
a členové spolku Nízkosrbských baronů. Zatěžkávací zkouškou byla Mikulášská zábava, které
se zúčastnilo 64 platících návštěvníků, hrála kapela Domamazec.

30. 11. Na konci listopadu oslavili krásné životní jubileum – zlatou svatbu – občané Machova
Erika a Petr Hofmanovi z čp. 45. Jménem městyse byli oslavencům pogratulovat starosta ing.
Krtička a zastupitelka p. Havelková.

Prosinec 2013
Počasí: Od začátku prosince pokles teplot, denní kolem nuly nebo mírně pod nulou, noční
teploty kolem – 5°C, jasno až polojasno. Z 5. na 6. 12. prudká změna počasí – vichřice
s nárazy větru až 100 km/hod. (součást orkánu Xaver, který zasáhl sever Evropy), husté
sněžení. Další týden oteplení, denní teploty až kolem 8 °C, inverzní počasí, déšť, mlhy, tání
sněhu. Po pár chladnějších dnech, kdy teploty nepřelezly nulu, nastalo předvánoční oteplení.
Denní teploty postupně až 8°C, i v noci nad nulou, polojasno, občas déšť. Teplé polojasné
počasí s denními teplotami až k deseti stupňům vydrželo do konce měsíce.
Podle evidence úřadu městyse Machov bylo k 1. prosinci hlášeno k trvalému pobytu 1.079
obyvatel.
V průběhu prosince: - se narodila Natálie Šilpertová, Machov čp. 77
- se narodil Jakub Pýcha, Bělý čp. 54
- zemřela Zdeňka Kučinková (nar. 1922 ), Machov čp. 113

8. 12. – Divadelní představení „Peklo v hotelu Westminster“
V neděli 8. prosince zavítal na sál Obecního domu opět oblíbený soubor meziměstských
ochotníků s komedií Peklo v hotelu Westminster. Herci ze souboru J.K.Tyl předvedli opět
téměř profesionální výkon a diváci, kterých se tentokrát sešlo 104, se od začátku až do konce
dobře bavili a o výbuchy smíchu nebyla nouze.

13. 12. Významného životního jubilea – 85. narozenin – se dne 13. prosince dožila občanka
Machovské Lhoty paní Lucie Hubková (čp. 44). Za městys byli oslavenkyni popřát zastupitel
p. Rücker a pracovnice úřadu městyse p.Thérová.

23. 12. V týdnu před vánocemi uspořádala ZŠ a MŠ Machov na náměstí soutěž jednotlivých
tříd zdejší školy ve zdobení vánočních stromečků. V prostoru naproti hlavnímu vchodu do
školy bylo umístěno devět smrčků a každá třída měla za úkol ozdobit svůj vánoční stromeček.
Soutěž se vydařila a díky tomuto novému nápadu bylo machovské náměstí zase vánočnější.

Na štědrý večer bohužel nějací vandalové většinu stromků polámali, přivolaná hlídka policie
pachatele nezjistila.

24. 12. Již tradičně na štědrý den odpoledne uspořádal městys Machov „Štědrovečerní
vytrubování“ – několik skladeb s vánoční tématikou zahrálo uskupení muzikantů pod
vedením pana Manfréda Koláčného. Počasí opět nebylo vánoční, ale oproti minulému roku se
alespoň ukázalo sluníčko a nepršelo. Letos se sešlo opět více posluchačů než v předchozích
letech a je dobře, že tato tradice získává na stále větší popularitě mezi místními, ale i
přespolními občany. Někteří po skončení rychle pospíchali ke štědrovečerní večeři, někteří se
ještě zdrželi na menší občerstvení a popovídání se známými v restauraci Obecní dům, která
byla otevřena do sedmnácté hodiny.

