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Nízkosrbský baroni
Spolek Nízkosrbských baronů děkuje všem občanům Machova za jejich přízeň
v letošním roce 2018. Jsme rádi, že akce, které v obci pro veřejnost pořádáme, si již
vytvořily svoji tradici a jsou navštěvovány, což je předpoklad pro jejich opětovné
uspořádání. Věříme, že na nás ani v následujícím roce nezanevřete a sami tak
přispějete k tomu, že v naší obci bude bohatý společenský život.

V roce 2019 pro Vás chystáme:
9. března – Šibřinky - sál Obecního domu v Machově
11. května – Otvírání studánky – studánka v Nízké Srbské
29. června – Tour de Torpédo – areál Hospody U Božky
21. září – Zavírání studánky – studánka v Nízké Srbské
30. listopadu – Mikulášská merenda – sál Hospody U Božky

Spolek Nízkosrbských Baronů
pořádá

MIKULÁŠSKOU MERENDU
koná se v sobotu 1. prosince 2018 od 20 hod.
U Božky v Nízké Srbské
Zahraje skupina Domamazec,
sousedská atmosféra, vstupné sál 70,- Kč.
Sál otevřen od 18 hodin, kapacita sálu 70 osob, rezervace se nepřijímají.
„ A Mikuláš s kumpánama letos nepřijde …“
S ohledem na blížící se Vánoce a brzký vstup do nového roku nám dovolte
popřát Vám příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší v nadcházejícím roce
2019.
Spolek Nízkosrbských baronů, Nízká Srbská 2, Machov, IČ: 06139141, www.baroni.estranky.cz

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok se pomalu ale jistě blíží ke svému konci a stejně tak finišují některé záležitosti, které
musí být ještě letos dokončeny:
- v průběhu celého listopadu pokračovaly rekonstrukční práce na naší tělocvičně – byl dokončen
podkladový beton v hale tělocvičny, ke svému závěru se blíží výměna osvětlovacích těles. Také
výměna oken by se měla stihnout do konce listopadu. Započala i montáž palubkového obložení stěn
v hale tělocvičny a čekáme na dodávku sportovního povrchu z USA.
- začátkem listopadu byla ukončena akce „Obnova místní komunikace č. 42c Machovská Lhota“,
kterou prováděla firma REPARE Trutnov a která byla spolufinancována z POV Ministerstva pro
místní rozvoj ČR. Byla provedena pokládka dvou vrstev asfaltu a upraveny krajnice, zároveň bylo
dokončeno odvodnění vozovky instalací příčného kanálku u hasičské zbrojnice.
- dne 12. listopadu bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele investiční akce „Zateplení a instalace
rekuperace ZŠ Machov“. Výzva je zveřejněna na webu městyse Machov a na profilu zadavatele.
Rovněž tato akce je spolufinancována ze zdrojů EU prostřednictvím Ministerstva životního prostředí.
Hodnocení nabídek je naplánováno na 4. prosince 2018.
- v polovině listopadu se uskutečnilo první jednání s architektem na téma plánovaných úprav
katolického hřbitova. Pro zpracování prvotní studie bylo specifikováno zadání městyse – zřízení
kolumbária, vnitřní osvětlení hřbitova, úpravy hlavních ulic hřbitova, výsadba dekorační zeleně,
opravy hřbitovní zdi, opravy márnice, úprava prostranství před hřbitovem, zřízení parkovacích míst.
- dokončeny byly i na letošní rok naplánované práce při rekonstrukci krajských komunikací. Poslední
letošní akcí v tomto projektu bylo zaasfaltování rekonstruovaného mostu na křižovatce k Bělému.
Zároveň bylo instalováno na most zábradlí a byl odstraněn provizorní most.
- od ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru jsme obdrželi dotaci
ve výši 23.218,- Kč na pokrytí části výdajů Jednotky sboru dobrovolných hasičů.
Kromě výše zmíněných záležitostí bych zmínil i dosud známé termíny kulturních akcí:
- v sobotu 1. 12. pořádá Spolek Nízkosrbských baronů tradiční Mikulášskou merendu na sále hospody
„U Božky“ v Nízké Srbské;
- kvapem se přiblížila plesová sezona – zde je přehled letos naplánovaných plesů na sále Obecního
domu v Machově: - 12. ledna Obecní ples (místenky od 12. 12. na úřadu městyse)
- 2. února Ples fotbalového oddílu Jiskra Veba Machov
- 23. února Ples SDH Nízká Srbská
- 9. března Šibřinky (Spolek Nízkosrbských Baronů);
- dobrovolní hasiči z Machovské Lhoty připravují dětský karneval na termín 16. března 2019;
- tradiční „Štědrovečerní vytrubování“ se opět uskuteční na Štědrý den v 15 hodin před úřadem
městyse, nebo na sále Obecního domu (dle počasí).

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2018 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.083 obyvatel. V průběhu října: - se odhlásili 2 občané
- přihlásilo se 14 občanů.

Stolní i nástěnný kalendář 2019
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je od počátku října v prodeji stolní
kalendář „Policko 2019“, který vydal DSO Policko. Prodejní cena tohoto kalendáře na úřadu městyse
je 80,- Kč. Tématem tohoto kalendáře jsou obrazy krajin a chaloupek z celého Policka (tedy rovněž
i z Machova), jejichž autorem je polický malíř Jan Kousal.
V omezeném množství je na úřadu městyse v prodeji také nástěnný kalendář na příští rok
s fotografiemi Kladského pomezí od p. Imlaufa v ceně 160,- Kč.

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2018 slaví významné životní jubileum tři naši spoluobčané:
- pan Josef Kubín z Nízké Srbské se dožívá 85 let,
- pan Jaroslav Thér z Machova se dožívá 85 let,
- pan Gerhard Stephan z Machovské Lhoty se dožívá 80 let.
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.

Uzavření ordinace praktického lékaře
Praktický lékař MUDr. Maršík oznamuje všem svým pacientům, že ordinace v Machově i
v Hronově budou uzavřeny ve dnech 27. – 31. prosince 2018. V těchto dnech zastupuje v nutných
případech MUDr. Zemanová v ordinaci ve firmě Wikov.

Sběr a likvidace bioodpadu v zimním období (větve, dřevitý odpad)
V období 1. - 16. prosince 2018 bude probíhat sběr pouze dřevitého odpadu. Větve stromů a keřů ze
zahrádek můžete odkládat do velkoobjemových kontejnerů, rozmístěných na obvyklých místech:
- na lesní manipulační ploše u Vrbových
- u fotbalového hřiště
- u parkoviště pod náměstím
- v Bělém u bývalé váhy
- v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice.
V období od 17. prosince 2018 až do konce února 2019 budou kontejnery staženy a mobilní sběr
probíhat nebude. Pokud v tomto období budete potřebovat zlikvidovat bioodpad, můžete ho odvézt
přímo na stacionární skládky:
- bezdřevý odpad na plochu u kravína v Machovské Lhotě a za kravínem v Nízké Srbské.
Upozorňujeme, že na těchto dvou místech lze odkládat pouze bezdřevý odpad ze zahrad a parků lehce
rozložitelný, tj. trávu, květiny, plevel, drny, zbytky rostlin, listí, seno, slámu, popel ze spalování dřeva,
dřevní štěpku, spadané ovoce, zeleninu.
- dřevitý odpad (větve stromů a keřů) lze odvážet na skládku u ČOV Machov v Nízké Srbské.
Žádáme Vás: - do kontejnerů a na příslušné skládky odkládejte pouze biologicky rozložitelný odpad;
- respektujte druh sbíraného bioodpadu (kontejnery i skládky jsou označeny tabulkami
se stručným a jednoznačným textem, co lze v daném místě odložit)!
- udržujte u kontejnerů a na skládkách pořádek !
Děkujeme.
Ing. Miroslav Kryl

3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2018
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2018 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
1. - 2. 12.
MDDr. Houštěk. ZS Machov
602 333 466
8. - 9. 12.
MUDr. Neoral Ludvík, ZS Police nad Metují
491 541 654
15. - 16. 12.
MUDr. Kopecký, 17.listopadu, Police n. M.
602 304 594
22. 12.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
23. 12.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
24. 12.
MUDr. Kapitán, ZS Meziměstí
491 582 381
25. 12
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n.M.
603 333 460
26. 12.
MUDr. Ogriščenko, ZS Veba Olivětín
491 502 425
29. - 30. 12.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654
1. 1.
MUDr. Neoral Lukáš, ZS Police nad Metují
491 541 654

4. Kulturní a sportovní akce
Prosinec: 1.12. – Mikulášská merenda – hospoda U Božky v Nízké Srbské od 20 hod.
1.12. – Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě (SDH ML) v 17 hod.
3.12. – Adventní koncert v Kolárově divadle v Polici n.M. v 19 hod.
8.12. – Adventní trhy v Polici n. M. (od 8,00 hod.), Den řemesel v Dřevěnce
12.12. – Česko zpívá koledy – náměstí Police n.M. v 18 hod. (Damtrio)
16.12. – Vánoční koncert ZUŠ Police v divadle – Česká mše vánoční, 18 hod.
20.12. – Vánoční koncert orchestru V. Hybše – divadlo Police v 19,30 hod.
24.12. – Štědrovečerní vytrubování – Machov, náměstí, 15 hod.
29.12. – Luboš Malina + Kateřina Garcia + přátelé – koncert v Obecním domě
ve Velkém Poříčí od 18 hod.
31.12. – Silvestrovskej vejšlap k Čertově skále, KPT Police n. Met.

5. Informace z jednání zastupitelstva
Ve středu 31. října se v obřadní síni Úřadu městyse Machov konalo ustavující zasedání nového
Zastupitelstva městyse Machov vzešlého z komunálních voleb, jež se uskutečnily ve dnech 5. a 6. října
2018. V průběhu jednání tohoto nového jedenáctičlenného zastupitelského sboru byli po složení slibu
zastupitele zvoleni do funkcí na následující čtyřleté volební období tito zastupitelé:
- starostou byl zvolen Ing. Jiří Krtička
- místostarostou byl zvolen Ivo Šulc
- předsedou finančního výboru zastupitelstva byl zvolen Ing. Stanislav Jirásek
- předsedou kontrolního výboru zastupitelstva byl zvolen Oldřich Rücker
- předsedou stavebního výboru byl zvolen Ing. Tomáš Notek
- předsedkyní výboru pro občanské záležitosti byla zvolena Mgr. Dagmar Šolínová.
Kromě voleb obecních orgánů byly na programu následující body:
- schválení rozpočtového opatření č. 7/2018,
- schválení Plánu provedení inventarizace majetku a závazků městyse k 31. 12. 2018,
- stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva,
- prodloužení platnosti Strategie rozvoje městyse Machov do 31. 12. 2019,
- určení zástupců městyse v Kontrolní komisi DSO Lesy Policka, ve Školské radě ZŠ a MŠ
Machov, v Euroregionu Glacensis,
- pověření zastupitelů oprávněných přijmout svatební slib, určení místa a doby pro konání
svatebních obřadů,
- schválení finančních darů pro Fotbalový oddíl Jiskra Machova a pro jednotlivé SDH v obci,
- majetkové záležitosti (smlouva o zřízení věcného břemene, prodej pozemku …).
Dne 21. 11. se konala pracovní porada zastupitelů se starostou. Na programu byla následující
témata: - návrh Rozpočtového opatření č. 8/2018 a 9/2018,
- příprava divadelního představení „Tik Ťak“, příprava plesu 12. 1. 2019,
- návrh kalkulace stočného pro rok 2019,
- návrh OZV 5/2018 – stanovení poplatku za likvidaci odpadu pro rok 2019,
- návrh OZV 6/2018 – systém likvidace odpadů v obci,
- návrh Rozpočtového provizoria na leden – březen 2019,
- majetkové záležitosti,
- koncepce úprav katolického hřbitova – příprava projektu,
- darovací smlouva – Hospic Anežky České Červený Kostelec,
- kanalizační přípojka pro objekt hasičské zbrojnice v Nízké Srbské – návrh řešení,
- návrh rekonstrukce osvětlení sálu Obecního domu,
- žádost Hospitalu Broumov o finanční dar,
- informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele akce „Zateplení a rekuperace ZŠ“.

6. Informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les
Problematiku řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb., o
ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.
V §7, 8 zákona je stanoveno, že dřeviny jsou chráněny před poškozováním a ničením a péče o dřeviny,
zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků a ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu
ochrany přírody a toto povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického
významu dřevin. Orgán ochrany přírody může uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci
ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin současně se stanovením zajištění péče o tyto dřeviny po nezbytně
nutnou dobu.
Vyhláška řeší v §2 pojem „nedovolené zásahy do dřevin“, které jsou v rozporu s požadavky na jejich
ochranu a jimi se rozumí zásahy vyvolávající poškozování nebo ničení dřevin, které způsobí podstatné nebo
trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich
odumření. Pro informaci – společenskými funkcemi dřevin jsou takové, které ovlivňují životní prostředí, např.
snižování prašnosti, tlumení hluku, zlepšování mikroklimatu, estetika apod. Takže i nešetrné ořezání větví, může
být klasifikováno jako nedovolený zásah do dřeviny.
Povolení ke kácení není potřeba v následujících případech (dle §3 vyhlášky) :
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí;
b) pro zapojené (souvislé) porosty dřevin (tím jsou myšleny i keře), pokud jejich plocha nepřesahuje 40 m2 a
pokud se v porostu nenachází dřevina s obvodem kmene vyšším než 80 cm;
c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako plantáž dřevin;
d) pro ovocné dřeviny (např. švestku, jabloň, kdouloň, lísku, meruňku, ořešák, třešeň…) rostoucí na pozemcích
v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří
nebo ostatní plocha – zeleň.
Toto však neplatí pro stromořadí (stromořadí je souvislá řada nejméně 10 stromů) a pro významné krajinné
prvky (les, niva vodního toku…).
Žádost o povolení ke kácení (dle §4 vyhlášky).
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník příslušného pozemku, nebo jeho
uživatel se souhlasem vlastníka a tato žádost musí obsahovat :
a) jméno, adresu (sídlo) žadatele;
b) označení příslušného pozemku (číslo parcely vč. katastrálního území) na kterém se dřeviny nachází;
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny (druh, počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí,
u zapojených porostů výměru kácené plochy);
d) popis umístění dřevin (situační zákres);
e) zdůvodnění žádosti;
f) doložení vlastnického práva nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit
v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka (všech spoluvlastníků) pozemku s kácením.
Období, ve kterém se kácení zpravidla provádí.
Kácení se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu, což je doba přirozeného útlumu fyziologických a
ekologických funkcí dřevin.
Příslušným orgánem ochrany přírody pro povolování kácení stromů na území městyse Machov je až na
některé výjimky Úřad městyse Machov.
Jak tedy postupovat, chcete-li pokácet strom?
1. Zvažte, zdali je pokácení nutné a zda pro něj máte závažný důvod.
2. Pokud ano, změřte jeho obvod ve výšce 130 cm nad zemí. Jeli obvod vetší jak 80 cm, je nutné povolení.
3. Nejste-li vlastníkem pozemku, zajistěte si písemný souhlas vlastníka (všech spoluvlastníků) pozemku.
4. Na úřadu městyse si vyzvedněte tiskopis žádosti (příp. si ho stáhněte na webových stránkách městyse) a tento
řádně ve všech oddílech vyplňte a doručte na úřad.
5. Žádost bude na úřadu posouzena a Vám bude zasláno správní rozhodnutí.
Ing. Miroslav Kryl

7. Rozsvícení vánočního stromu v Machovské Lhotě
SDH Machovská Lhota ve spolupráci se ZŠ a MŠ Machov a Městysem Machov pořádají
v předvánočním čase dne 1. prosince od 17 hodin veřejné rozsvícení vánočního stromu
u autobusových garáží v Machovské Lhotě. K dokonalé vánoční náladě vám koledy
zazpívají děti z místní základní školy v Machově a poté bude hrát reprodukovaná hudba.
Samozřejmě nebude chybět něco na zahřátí - svařené víno, groček, medovina atd. Komu by
přesto byla zima, může se ohřát v naší hasičské zbrojnici.
Přijďte s námi strávit příjemné chvíle v začínajícím předvánočním shonu.
Těšíme se na Vás, pořadatelé z SDH Machovská Lhota.

8. Den otevřených dveří – Gymnázium Broumov

9. Okénko z naší školy
Slavíme výročí sto let založení Československé republiky. Je to velká příležitost připomenout
si historické události vzniku republiky na konci první světové války. Žáci naší školy se rozhodli také
přidat k ostatním školám i obcím a vysadili společnými silami „Lípu nového století“.
Výsadby lípy srdčité, symbolu, který Češi považují za národní strom, se ujal pan Ing. Luboš Němeček,
lesník ze Správy CHKO Broumovsko. Ten dětem pověděl o historii stromu a ukázal jim, jak správně
strom zasadit. Bohužel nám nepřálo počasí. Ale i přesto, že jsme byli náležitě umazaní a promrzlí,
jsme byli šťastní. Máme svůj strom! Výběr a úprava místa pro výsadbu nebyly vůbec jednoduché.
Děkujeme všem za pomoc.

26. října jsme si společně u Pomníku padlých připomněli historické události z konce 1. sv.
války, které se staly v naší obci. Na přání našich prvňáčků jsme naši stoletou lípu k jejímu výročí
náležitě obdarovali.

Ve čtvrtek 8. listopadu se družstvo ZŠ Machov zúčastnilo tradičních Zámeckých schodů
v Náchodě. V běžeckém závodě štafet nás reprezentovali: Havelková N., Notková B., Scholzová T.,
Plná N., Kubečková V., Šolc J., Konečný M., Šandor T., Doležal L., Němec M. Ve své kategorii C
měli jasně nejlepší součet časů, a vyhráli tak putovní pohár města Náchoda. Gratulujeme a děkujeme
za reprezentaci školy.

Sepsali: Hana Lelková, David Plný

10. Pozvánka na obecní ples

Zastupitelstvo a Úřad městyse Machov
ve spolupráci s SDH Nízká Srbská

pořádá
na sále

„Obecního domu“ v Machově

v sobotu 12. ledna 2019 od 20 hod.

11. Machovský ples
K tanci i příjemnému posezení vám zahraje kapela Reflex Hronov
Taneční vystoupení: Taneční klub TK Akcent Dobruška
Vstupné 80,- Kč – v ceně je vstupenka a místenka – místenky je možno zakoupit
od 12. prosince na úřadu městyse v pracovní době úřadu.
Hodnotná tombola.
Teplá jídla i nápoje v restauraci „Machovský hostinec“ manželů Mikešových.
Společenský úbor, vstup od 16 let. Odvoz po skončení plesu zajištěn do Hronova a Police.

K tanci či příjemnému posezení zvou pořadatelé.
11. Najdi si svůj koníček …… staň se myslivcem
Kurz pro adepty myslivosti v roce 2019 bude otevřen od ledna 2019. Výukové dny budou sobota
a neděle. Předpokládané ukončení teoretického kurzu je konec února 2017.
Předměty kurzu pro adepty - Myslivecké předpisy, Zoologie zvěře, Chov a péče o zvěř,
Myslivecká kynologie, Myslivecká výchova, Způsoby lovu a Myslivecké střelectví.
Cena kurzu pro uchazeče, kteří chtějí být členy ČMMJ - 5 400,- Kč, pro ostatní 6 500,- Kč,
splatnost poplatku za kurz je do 15. 1. 2019. V poplatku je zahrnuto pojištění po dobu konání kurzu,
záznamník o přípravě uchazeče, učební pomůcky - penzum Myslivosti, střelivo a zapůjčení zbraně na
praktickou zkoušku, výuka lektorů a závěrečná zkouška, která se bude konat cca březen - duben 2020.
Přihlášky podávejte do kanceláře OMS Náchod, Krámská 731, 547 01 Náchod - osobně, poštou
nebo e-mailem. Přihlášku naleznete na stránkách OMS Náchod nebo přímo v jeho kanceláři.
Uzávěrka přihlášek 15. 1. 2019.
Případné dotazy směřujte do kanceláře OMS Náchod - úřední dny pondělí 13-18 hodin, úterý 8 – 14
hodin, kontakt 491 426 660, e-mail: omsnachod@seznam.cz

12. Sběratelská burza

Sběratelé pozor !!!!
Hostinec u Lidmanů v Machouský Lhotě vetešnici, sběratelé a
hokynáři ze Lhoty,
pořádaj dne 15.12. 2018 vod 8.00 hod.
na sále hostince, další přeukrutně vohromnou sběratelskou burzu,
na který bude možno vyměnit či zakoupit / a to je jennou istý/
skvosty nedozírnejch hodnot.
Vítaný ste úplně šecky, kerý se kolem starožitností a
sběratelskejch artefaktů jen malinko motáte a na kerý jen trochu
dejchlo to kouzlo, vlastnit něco ve sbírce.

13. Vzpomínka 100. výročí vzniku samostatného Československa
v Machovské Lhotě
Dne 28. října 2018 si skupina 22 občanů Machovské Lhoty – domácí i chalupáři - připomněla
sté výročí založení samostatného Československého státu, a to položením květin a zapálením svíček
u pomníku padlých v první světové válce.

Příští číslo vyjde v 51. týdnu 2018. Uzávěrka příspěvků ke dni 14.12.2018
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