Machovský zpravodaj 11/2020
Periodický tisk Městyse Machov

Toto číslo vyšlo 24. listopadu 2020

Uvnitř dnešního vydání zpravodaje najdete:
1. Informace starosty
2. Informace úřadu městyse
3. Stomatologická pohotovost v prosinci 2020
4. Informace z jednání zastupitelstva
5. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2021
6. Užijte si zimní sezonu v Kladském pomezí
7. Provozní doba pobočky České pošty v Machově od 1. 12. 2020
8. Recyklace – mysleme na budoucnost
9. Informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les
10. Kniha o obcích Pěkov a Hony

Sponzorem tohoto vydání Machovského zpravodaje je:
EKOLAMP s.r.o.,
kolektivní systém pro zpětný odběr osvětlovacích zařízení
Nám. I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 PRAHA 2
tel. 277 775 111, infolinka 810 888 100

1. Informace starosty
Vážení spoluobčané,
letošní rok, na který řada z nás asi nebude vzpomínat úplně v dobrém, se neúprosně chýlí ke
svému konci. Bohužel se nijak zásadně nezměnila epidemiologická situace v naší zemí a neustále se
musíme potýkat s řadou omezení, které mají nepříznivý dopad na naše životy. Na řadu rozhodnutí
příslušných orgánů můžeme mít samozřejmě svůj názor, některá musíme respektovat doslova se
skřípěním zubů, ale žádné nadávání či rebelie nám stejně nepomůže – nezbývá než zatnout zuby a tuto
situaci vydržet a svým odpovědným chováním pomoci zvládnout tak, abychom pokud možno
neohrozili své blízké a co nejméně zatížili zahlcené zdravotnictví. Věřím, že se život postupně vrátí do
svých kolejí, i když to zřejmě nebude cesta příliš rychlá a kroky budou spíš menší než mílové. Prvním
takovým krůčkem je jistě návrat prvňáků a druháků do základních škol. Zejména pro tyto malé děti je
fyzický kontakt s učitelkou nenahraditelný. Musíme jen doufat, že se situace opět nezhorší a naopak se
budou do školy vracet i ostatní žáci.
V omezeném režimu neustále funguje také úřad městyse Machov. Přesto se zde všichni snažíme
posunovat rozpracované obecní záležitosti ke svému cíli, i když to není vždy úplně jednoduché a dále
připravovat projekty pro rok příští. Řadě dodavatelů nemoc Covid-19 také zkomplikovala situaci a tak
se práce na některých investičních akcích v obci bohužel protáhla až do samého podzimu. Zmínit bych
chtěl zejména následující:
- ke svému konečnému řešení se přiblížila záležitost s reklamací sportovního povrchu na venkovním
hřišti u tělocvičny. Po uznání reklamace dodavatelem byl nový povrch dodán z USA do naší
republiky. Výměna se však již nestihla právě kvůli onemocnění montérů dodavatelské firmy nemocí
Covid-19 a tak byl povrch alespoň dodán do Machova a uskladněn ve skladu úřadu městyse – výměna
proběhne na jaře příštího roku okamžitě, jak to dovolí počasí.
- definitivně byla dokončena investiční akce „Rekonstrukce kotelny ZŠ Machov“. Koncem října
proběhla poslední kontrolní prohlídka staveniště, bylo uplatněno odstranění drobných závad a po
jejich odstranění je nové vytápění školy i školky v plném provozu. Pokud jde o financování uvedené
akce, ministerstvo financí nám již proplatilo podstatnou část dotace (1,4 mil. Kč), zbývající část
dotačních prostředků bychom měli obdržet v nejbližších dnech.
- pokročila také další záležitost financovaná z obecního rozpočtu pro ZŠ a MŠ Machov – výměna
veškerých zářivkových trubic vnitřního osvětlení ve škole i ve školce, kterou provádí na smlouvu o
dílo pan Jehlička z Bělého. Městys do podstatného zlepšení vnitřního osvětlení pro žáky naší školy
investoval téměř 200 tis. Kč, nyní je dokončena výměna trubic u zhruba dvou třetin svítidel,
dokončeno vše bude ještě do vánoc.
- úspěchem skončila rovněž jednání s ÚS KHK ve věci reklamace krajnice krajské komunikace
v Nízké Srbské v kopečku od křižovatky směrem k Bezděkovu. Po delším dopisování a telefonování
se zástupci investora rekonstrukce krajských komunikací a konzultacích s dalšími zainteresovanými
orgány nastoupili začátkem listopadu dělníci, kteří provedli požadované úpravy – snížení
kanalizačních šachet a vydláždění krajnice žulovou dlažbou tak, aby co nejvíce dešťové vody ze
silnice odtékalo do kanálů podél silnice a zlepšilo tak situaci se záplavami v nejnižším místě
křižovatky před Pfeiferovými.
- v průběhu října i listopadu proběhly některé práce v rámci investiční akce „Stavební úpravy obecního
hřbitova Machov“. Nejprve firma ELPOL Police v týdnu od 23. 10. provedla výkopové práce a
položení elektrických kabelů pro vnitřní osvětlení hřbitova. Po 26. 10. pak pracovníci firmy ÁLMA
Linné ošetřili prořezem koruny lip před hřbitovem a jedna nemocná lípa byla pokácena. V polovině
listopadu byly dodány stožáry pro vnitřní osvětlení, poté byly pro ně zakopány do země betonové
patky a naší snahou bude dokončit instalaci osvětlovacích těles ještě do konce tohoto roku. Bohužel
byla část prací prováděna těsně před „dušičkami“ a některým z vás to mohlo částečně zkomplikovat
návštěvu hřbitova – za to se omlouvám, ale termíny prací dodavatelů si nemůžeme moc vybírat (i
vzhledem k závaznému harmonogramu schválenému poskytovatelem dotace) a jsem rád, že nám
počasí relativně přálo a práce mohly být provedeny. Pracovníci obou dodavatelských firem se snažili
vše provést co nejrychleji a co nejohleduplněji k návštěvníkům hřbitova a myslím, že se tohoto zhostili
velmi dobře.

- koncem října byla v poptávkovém řízení vybrána firma VK Investing Jaroměř jako dodavatel prací
v rámci akce „Změna technologie vytápění úřadu městyse a restaurace“. Pracovníci uvedené firmy
zahájili práce hned začátkem listopadu a celá akce byla dokončena 20. listopadu. V kotelně Obecního
domu byly nainstalovány dva nové plynové kotle, došlo k propojení těchto kotlů se stávajícím kotlem
na dřevo, byly upraveny rozvody topné soustavy a postaven nový nerezový komín k plynovým
kotlům. Byly také opraveny omítky v kotelně a celá byla vymalována. Nyní ještě čekáme na instalaci
nového plynoměru a poté budeme moci kombinovat vytápění dřevem i plynem a zároveň samostatně
měřit spotřebu tepla pro úřad městyse a pro restauraci. Poslední úpravou, ke které dojde v kotelně,
bude vybudování příčky mezi kotlem na dřevo a plynovými kotli, aby se zamezilo poškození
plynových kotlů prachem v případě topení dřevem.
- pokud jde o opravu mostu na místní komunikaci v Nízké Srbské (u Strakových), v polovině listopadu
bylo zhotoveno betonové dno a postupně zhotovena železná armatura bočních stěn. Začátkem
posledního listopadového týdne dojde ke zhotovení bednění, dokončení armatur mostovky a ve středu
25. 11. je naplánováno betonování celého mostu. Následovat pak budou další práce – instalace
zábradlí, položení izolace mostovky a pokud bude v provozu obalovna, pak i asfaltování povrchu
mostu. Pokud vše dobře dopadne, mohl by se kolem 10. prosince most otevřít alespoň pro provoz
osobních vozidel.
Na posledním zasedání zastupitelstva městyse byly projednány a schváleny záměry na investiční
akce pro příští rok 2021, na které se pokusíme získat finanční prostředky z dotačních titulů
Ministerstva pro místní rozvoj a z dotačního titulu Královéhradeckého kraje „Program rozvoje
venkova“. Nyní tedy usilovně zpracováváme podklady pro podání žádostí o dotace (termín podání je
20. 12.) na následující záležitosti:
- rekonstrukce povrchu a odvodnění místní komunikace č. 10c v Nízké Srbské – jedná se o
komunikaci od krajské silnice u Hašplových směrem na Peterák (na níž se momentálně opravuje most
u Strakových). Předpokládaný rozpočet této akce je 1,8 mil. Kč a v případě úspěchu by dotace mohla
být až 80%.
- rekonstrukce dětského hřiště v Machově pod náměstím - cílem je nahradit stávající dřevěné
houpačky a prolézačku novými herními prvky (cca 6 ks) a instalovat okolo nich lité pryžové
dopadové plochy.
- rekonstrukce části místní komunikace č. 39c v Machově – jedná se o komunikaci od „chudobince“
směrem k obecnímu (katolickému) hřbitovu, kde bychom chtěli vybudovat odvodnění komunikace
tak, aby voda netekla na soukromé stavební parcely a zrekonstruovat propadlou a poškozenou
asfaltovou vozovku a dále zrekonstruovat historickou vodovodní přípojku na hřbitov.
Realizace všech uvedených záměrů bude závislá na získání dotačních prostředků. Financování
nových investičních akcí zcela z rozpočtu městyse bude do budoucna zřejmě složitější než doposud,
neboť vládní rozhodnutí o financování bonusů pro OSVČ částečně z rozpočtů obcí, nižší výběry
sdílených daní a zejména zrušení superhrubé mzdy ve svém důsledku citelně zasáhnou rozpočty všech
obcí, Machov nevyjímaje. Podle posledních propočtů tak náš obecní rozpočet pro příští rok přijde o
přibližně 3,5 mil. Kč, což je částka, kterou jsme každoročně vynakládali na investice. Pokud tedy
vláda nepřijme nějaké zásadní rozhodnutí o kompenzaci výpadku daňových příjmů obcím, budeme
schopni financovat pouze běžný chod obce a na zásadnější investice nebudou finanční prostředky
zbývat.

2. Informace úřadu městyse.
Z evidence obyvatel
Dle evidence úřadu městyse k 31. 10. 2020 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem
1.086 obyvatel. Za uplynulý měsíc došlo v evidenci osob k těmto změnám: přihlásili se 2 občané,
odhlásil se 1 občan

Společenská kronika
V měsíci listopadu 2020 slaví významné životní jubileum dva naši spoluobčané:
- paní Květuška Vítková z Nízké Srbské se dožívá 85 let,
- pan Josef Tůma z Machova se dožívá 80 let.

Oběma oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Dne 19. listopadu 2020 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu (50 let společného života)
– občané Machova Blanka a Josef Ducháčovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho
společných let naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.
Dne 21. listopadu 2020 slaví krásné životní jubileum – zlatou svatbu (50 let společného života)
– občané Nízké Srbské Věra a Josef Rotterovi. Jménem městyse přejeme oslavencům ještě mnoho
společných let naplněných štěstím, spokojeností a zdravím.

Stolní kalendář Policko 2021 + nástěnný kalendář „Krajem Náchodska a
Broumovska“ 2021
Upozorňujeme všechny občany, že na úřadu Městyse Machov je v prodeji stolní kalendář
„Policko 2021“, který vydal DSO Policko, za cenu 70,- Kč. V kalendáři jsou letos opět snímky
z celého Policka (samozřejmě tedy i z Machova a blízkého okolí), tentokráte od fotografa pana
Tomáše Šrejbera.
V prodeji je na úřadu městyse v omezeném množství také nástěnný měsíční kalendář na rok 2021
s fotografiemi pana Lubomíra Imlaufa, jehož prodejní cena byla stanovena na 150,- Kč.

Noviny „Zimní Broumovsko“
Oznamujeme všem zájemcům o noviny „Zimní Broumovsko“, že jsou k dispozici na Úřadu
městyse Machov i ve všech informačních centrech.

Sběr a likvidace bioodpadu v zimním období (větve, dřevitý odpad)
V období 1. - 16. prosince 2020 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 naproti čp. 21
- v Machovské Lhotě u hasičské zbrojnice.
V období od 17. prosince 2020 až do konce února 2021 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 2020
Rozpis lékařů na stomatologickou službu o víkendech v měsíci prosinci 2020 – vždy v době od
9,00 do 11,00 hod.:
5. - 6. 12.
MUDr. Kubec, ZS Police nad Metují
491 543 398
12. - 13. 12.
MUDr. Neoralová, Horní 109, Teplice n. M.
602 333 460
19.- 20. 12.
MUDr. Blažek, ZS Police nad Metují
491 543 844

24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.

MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196
MUDr. Růžička ml., poliklinika Broumov
MDDr. Houštěk, ZS Machov
MUDr. Kapitánová, ZS Meziměstí, Školní 196

491 582 381
603 479 132
602 333 466
491 582 381

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 4. 11. se uskutečnilo 5. veřejné zasedání Zastupitelstva městyse Machov. Na programu byla
následující témata:
- kalkulace ceny stočného na rok 2021,
- vyhodnocení poptávkového řízení na dodavatele projektu „Přírodní zahrada MŠ Machov“,
- finanční dary spolkům,
- opravy budovy Obecního domu (změna technologie vytápění, výměna oken),
- podání žádostí o dotace z MMR ČR (místní komunikace, dětské hřiště),
- podání žádosti o dotaci k POV KHK (místní komunikace),
- Zpráva o uplatňování Územního plánu Machov v uplynulém období 2017-2020,
- změna provozní doby pošty Machov od 1. 12. 2020,
- žádost občanů o opravu místní komunikace
- návrh Rozpočtového provizoria na leden – březen 2021,
- Plán provedení inventarizace majetku a závazků městyse k 31. 12. 2020,
- Rozpočtová opatření č. 5/2020 a č. 6/2020,
- dílčí audit hospodaření městyse za rok 2020,
- projednání výsledku finanční kontroly příspěvkové organizace městyse – ZŠ a MŠ Machov,
- majetkové záležitosti a další.

5. Cenové oznámení – cena stočného pro rok 2021
Zastupitelstvo Městyse Machov projednalo dne 4. 11. 2020 kalkulaci ceny stočného pro rok
2021 a usnesením č. 4/5/2020 vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích a v souladu s dalšími platnými právními předpisy od 1. 1. 2021 následující výši ceny
za odvádění a likvidaci odpadních vod prostřednictvím kanalizace městyse zakončené čistírnou
odpadních vod:
bez DPH
včetně 10% DPH
Stočné (Kč za 1 m3)
28,11
30,92
Podkladem pro stanovení ceny stočného je kalkulace, která je k dispozici na Úřadu Městyse
Machov a je zveřejněna rovněž na webové stránce městyse Machov www.machov-obec.cz.
Cena stočného je v souladu s finanční analýzou projektu „Machov – dostavba splaškové
kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě“ a byla odsouhlasena SFŽP ČR.
V Machově 4. 11. 2020

Ing. Jiří Krtička v.r.

6. Užijte si zimní sezonu v Kladském pomezí
Zima se blíží a společně s ní také období zimních radovánek a sportů. Doufejme, že ta
letošní bude na sněhovou pokrývku bohatší než ta loňská, protože rozmanitý reliéf krajiny
Kladského pomezí má co nabídnout i v této roční době. A pokud ne, k sousedům do
Orlických hor a Krkonoš naštěstí není daleko.
V případě příznivého počasí je však Kladské pomezí doslova rájem běžkařů. Najdete tu více než
300 km upravovaných tratí, pro které je charakteristické pozvolné stoupání, mírné sjezdy a pohádkové
výhledy do kraje. Nejvýše položené tratě najdete v okolí Janoviček, v Jestřebích horách a v okolí
Machova. Z Machova se můžete vydat také na trasy na polské straně hranice, ve Stolových horách

v okolí Karlówa. Naopak nejníže položená trasa vede z České Skalice do malebného Babiččina údolí
a je udržována pouze za opravdu dobrých sněhových podmínek. Pokud si rádi užíváte pohledy na
zajímavé scenerie, je pro vás jako stvořený okruh, který prochází pod Adršpašskými skalami.
Příznivci bílé stopy se v letošní sezóně mohou těšit i na několik nově upravovaných tratí. Jednou
z nich je trasa vedoucí na Hvězdu a dále k Božanovskému Špičáku. Další najdete v Jestřebích horách.
Začíná u vleku v Radvanicích, navazuje na hřebenovou trasu a pokračuje přes Paseky až na Žaltman.
Běžkařům na míru byl vytvořen web www.ski.kladskepomezi.cz, na kterém naleznete přehledný
seznam tratí v jednotlivých oblastech Kladského pomezí. Hned úvodní strana prozradí, kolik tras je
aktuálně sjízdných. Přečíst si tu můžete i aktuality týkající se údržby, která je v jednotlivých oblastech
zajišťována mnoha nadšenci a dobrovolníky. Úprava tratí v Kladském pomezí je finančně podpořena
také dotací Královéhradeckého kraje.
Bc. Markéta Tomanová, Kladské pomezí, o.p.s.

7. Provozní doba pobočky České pošty v Machově od 1. 12. 2020
Na základě sdělení České pošty zveřejňujeme novou provozní dobu pobočky pošty v Machově,
která bude platit od 1. 12. 2020. Pokud budou z této nové stálé provozní doby nějaké výjimky, budou
zveřejňovány pomocí mobilního rozhlasu městyse Machov.
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

14,00 – 18,00 hod.
8,00 – 12,00 hod.
14,00 – 18,00 hod.
8,00 – 12,00 hod.
8,00 – 12,00 hod.

8. Recyklace – mysleme na budoucnost
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu
života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety i svých dětí, již zcela přirozenou
součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů.
Vytřídit můžete například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické
recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti EKOLAMP podařilo sebrat
a následně recyklovat 706 tun vysloužilých světelných zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586
tun velkého elektra.
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 % materiálů
z malých a velkých elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další výrobě či jako
technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému
by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy,
či do podzemních vod.

Obyvatelé městysu Machov mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat
ve sběrném místě, které je zřízené ve skladu nákupního střediska (vchod z nákladové
rampy). Sběrné místo je přístupné po telefonické nebo osobní domluvě s odpovědným
pracovníkem úřadu v pracovních dnech – v pondělí a ve středu od 8°° do 12°° a od 13°° do
17°° hodin, v ostatní dny od 8°° do 12°° hodin. Sběrné místo mohou využít všichni občané
a dále také živnostníci podnikající v katastru Machova, kteří mají s městysem uzavřenou
řádnou smlouvu o nakládání s komunálním odpadem.

Další možností je odevzdat nefunkční elektrozařízení v elektro obchodě při nákupu nových
spotřebičů.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se navíc stará
o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci prostřednictvím
více než 4500 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České republice zřídila. Sběrná
místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena
do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.

9. Informace k ochraně dřevin rostoucích mimo les
Problematiku řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a prováděcí vyhláška
č. 189/2013 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
přiměřené náhradní výsadby 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 k pokácení dřevin rostoucích mimo les je potřeba v následujících případech:
• u dřevin, které jsou součástí stromořadí (stromořadí je souvislá řada nejméně 10 stromů),
• u dřevin s obvodem kmene 80 cm a více ve výšce 130 cm nad zemí,
• u zapojených porostů dřevin o ploše větší než 40 m2,
Na území městyse Machov vydává toto povolení (formou rozhodnutí podle správního řádu) Úřad
městyse Machov, na základě žádosti. Formulář žádosti o povolení k pokácení je k dispozici na úřadě
nebo je možné si ho stáhnout na internetových stránkách městyse. Podle zákona je možné pokácení
povolit pouze ze závažného důvodu, po vyhodnocení funkčního a estetického významu dané
dřeviny. Pro zmírnění ekologické újmy se za pokácené dřeviny předepisují náhradní výsadby nových
dřevin.
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.
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. U nás je období vegetačního klidu stanoveno od 1.
listopadu do 31. března kalendářního roku.
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. Je-li 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.
Nenechávejte podávání žádostí o povolení k pokácení dřevin na poslední chvíli, protože je možné,
že se nestihne do 31. března vyřídit a budete muset s kácením počkat až na příští období vegetačního
klidu.
Ing. Miroslav Kryl

10. Kniha o obcích Pěkov a Hony
Po více než čtyřech letech práce je nyní v tiskárně kniha „Pěkov a Hony – údolí mezi
Ostašem a Pasy“. Dílo se věnuje oběma jmenovaným obcím, jejich historii i současnosti. Je však
ódou nejen na tento kout, ale i na celé Policko, jehož jsou obě vesnice součástí. V knize nahlédneme
na tuto lokalitu z mnoha pohledů - například poznáme správní i historický vývoj Pěkova i Honů, který
byl v mnohém odlišný, dále přírodní poměry a zajímavosti, lidovou architekturu, památky, řemesla,
zemědělství, místní spolky, zajímavé osobnosti minulosti obou obcí, specifika života na českoněmeckém jazykovém pomezí, pomístní názvy,... - prostě všechno, co s popisovaným územím souvisí
a podařilo se to autorskému kolektivu vypátrat.
Na díle spolupracovaly více než dvě desítky autorů a institucí, materiály a fotografie nám
zapůjčili mnozí současní i bývalí obyvatelé obcí. Díky tomu vznikla plnobarevná publikace velkého
formátu s rozsahem přes 250 stran, plná unikátních textů, historických snímků, ilustrací, současných
fotografií i reprodukcí dokumentů. Součástí knihy budou dvě vložené oboustranné mapy katastrů
a zastavěných částí obou obcí i datové DVD s informacemi o jednotlivých nemovitostech (vždy text,
historické i současné snímky). Publikace tematicky i graficky navazuje na už dříve vydané monografie
o obcích Žďár nad Metují (2009) a Hlavňov (2016).
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nelze nyní zorganizovat veřejné představení
knihy. Ta bude v prodeji přibližně od 15. prosince v Turistickém a informačním centru Pellyho domy.
Věříme, že dílo mnohým spoluobčanům pod letošním vánočním stromečkem udělá radost.
Mgr. Michal Bureš, vedoucí autorského kolektivu a editor knihy
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