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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
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) *

1. Informace starosty
V posledním týdnu minulého měsíce proběhlo na úřadu městyse jednání se zástupcem
firmy Šindlár s.r.o. ve věci odkanalizování dalších částí Machova a vybudování kanalizace
v Machovské Lhotě. Zástupce uvedené firmy nás seznámil s podmínkami zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení, což je první krok k realizaci akce. Společně jsme
připravili žádost o poskytnutí dotace od Královéhradeckého kraje na zpracování projektu,
který v této fázi bude obnášet investici ve výši 310 tis. Kč. V případě kladného vyřízení
žádosti o dotaci by městys platil 93 tis. Kč, zbytek by hradil kraj. Potom by následovalo
zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení, dalším krokem by pak bylo uplatnění
žádosti o dotaci ze strukturálních fondů EU na vlastní výstavbu kanalizace.
Koncem minulého měsíce rovněž proběhlo kolaudační řízení na sklad posypového
materiálu městyse Machov (u bývalého zdrav. střediska) a zároveň na sklad sportovního
materiálu TJ Machov. Kolaudační rozhodnutí jsme již obdrželi a podařilo se tak vyřešit jeden
z problémů, jehož řešení se vleklo několik let.
Dalším dořešeným problémem je příjezd k vysílači mobilního operátoraVodafone
v Nízké Srbské, kdy jsme donutili investora upravit (zpevnit štěrkem) i spodní část příjezdové
komunikace od Vrbových. Teprve po této úpravě jsme vydali souhlasné stanovisko ke
kolaudaci celé stavby.
Dne 30.9. proběhl velice vydařený závod v běhu do vrchu „Běh na Hejšovinu“. Bližší
informace najdete v další části zpravodaje.
3. října jsem se zúčastnil jednání o řešení situace na Náchodsku a Broumovsku po vstupu
republiky do Schengenského prostoru. Zde jsme byli oficiálně seznámeni zástupci policie ČR
o odstranění všech mechanických zábran na hranicích s Polskem – v našem katastru se jedná
konkrétně o závoru na přechodu v Machovské Lhotě, mechanické zábrany na turistickém
přechodu na Machovském kříži a mechanické zábrany na konci asfaltové komunikace
v Řeřišném. Na konkrétní dotaz ohledně nebezpečí nekontrolovatelného zprůjezdnění silnice
přes Lhotu do Polska se většina zástupců kompetentních orgánů vyjádřila, že s tímto
problémem nepočítali a že ho budou řešit na dalších jednáních. Zatím nám bylo doporučeno
jednat s vlastníkem komunikace na české straně (což je kraj) a s odborem dopravy MěÚ
Náchod o případné změně dopravního značení na této komunikaci. Pokud jde o názor polské
strany, existují zde dvě rozdílná stanoviska. Burmistr Radkowa má do budoucna zájem na
alespoň částečném zprovoznění silnice z Karlowa přes Nouzín do Machova, zatímco ředitel
národního parku Stolové hory, pod který nyní spadá část uvedené komunikace před hraničním
přechodem, vyjádřil zamítavý názor ke zprovoznění tohoto přejezdu. V minulých dnech však
byl ředitel parku odvolán z funkce, takže nyní musíme počkat na jmenování jeho nástupce a
znovu začít jednat o tomto problému.
Dne 8. 10. jsem opět navštívil společně se starostou Velkých Petrovic senátora za
náchodsko ing. Pakostu ve věci našich návrhů změn zákona o rozpočtovém určení daní
a návrhu na oddálení platnosti zákona o vypouštění odpadních vod. Této schůzky jsem pak
využil i k pokusu vyjednat podporu naší žádosti o oddlužení na ministerstvu financí. Tato
pomoc nám byla přislíbena a podle posledních informací pan senátor již učinil určité kroky na
krajském finančním ředitelství i na samotném ministerstvu financí. Nyní se budu snažit jeho
prostřednictvím vyjednat setkání s příslušnými pracovníky ministerstva a osobně vysvětlit
situaci městyse v oblasti financování.
Ve stejný den, tj. 8.10. proběhlo v místní základní škole slavnostní ukončení projektu
„Z náměstí do parku“, kdy byl s podporou 70 tis. Kč od Nadace Partnerství a SEV Sever
zrekonstruován parčík v Nízké Srbské (proti Jiráskovým) a vysazen stromový „Keltský
kalendář“ u školy. Akce se za městys zúčastnili místostarosta Ivo Šulc a ing. Kryl, podívat se
přijel i prezident společnosti Toyota Motor Czech, která je partnerem programu Škola pro
udržitelný život, v jehož rámci zmíněná akce proběhla.

V první polovině října se uskutečnila další z drobných investičních akcí na majetku
městyse – byla vyměněna okna na objektu požární zbrojnice v Nízké Srbské. Řadu
pomocných prací si provedli sami členové SDH Nízká Srbská a napomohli tak k minimalizaci
nákladů na uvedenou akci, za což jim jistě patří poděkování.
V měsíci říjnu se nám opět podařilo získat finanční prostředky do rozpočtu městyse na
další dvě záležitosti. Jednak jsme uspěli se žádostí o dotaci na zpracování Lesního
hospodářského plánu – od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje jsme obdrželi 48 tis. Kč.
Dále se podařilo získat pojistné plnění od Kooperativy ve výši 25,5 tis. Kč na opravu
zničených omítek a parket v sále na stolní tenis v suterénu naší tělocvičny. Tato oprava se
plánuje na jaro příštího roku.
V říjnu rovněž pokračovaly práce na úpravách hřiště u tělocvičny, dotovaných krajským
úřadem. Bylo dokončeno doskočiště pro skok daleký, byly dokončeny práce na izolaci zdi
mezi hřištěm a tělocvičnou včetně oplechování a nyní se dokončují terénní úpravy podél
opěrné zdi u zdrav. střediska a instaluje se nové oplocení.
Dne 17. října jsem se zúčastnil závěrečné schůzky k projektu „Broumovské stěny nás
nedělí“, v jehož rámci byla vydána stejnojmenná turistická brožura (je k dispozici na úřadu
městyse). Schůzky se zúčastnili i představitelé partnerské gminy Radkow, kteří nás seznámili
s připravovanými projekty v rámci přeshraniční spolupráce na období do r. 2013. Na schůzce
vystoupil rovněž pan Štefek, sekretář euroregionu Glacensis, který vysvětlil podmínky
čerpání finančních prostředků na tuto přeshraniční spolupráci.
Ve středu 24. října proběhlo v obřadní síni radnice v Polici n. Met. slavnostní předání
Jánského plaket – ocenění dobrovolných dárců krve. Tohoto setkání se za městys zúčastnil
místostarosta p. Šulc a s velkou radostí mohl pogratulovat k získání zlaté plakety i jednomu
z našich spoluobčanů – panu Bohumilu Zemánkovi z Bělého.
Závěrem bych chtěl informovat všechny spoluobčany, že se pro ně podařilo zajistit další
ulehčení při získávání některých úředních dokumentů – zhruba od poloviny listopadu bude
možno přímo na úřadu městyse získat oficiálně - výpisy z katastru nemovitostí,
- výpisy z obchodního rejstříku.
Všem zájemcům jistě přijde vhod, že nemusí cestovat pro uvedené dokumenty do Náchoda a
získají je na počkání na našem úřadě.

2. Placená inzerce

Firma ČÁP a syn - OBCHOD SE DŘEVEM
Pěkov 10
549 54 Police nad Metují
nabízí prodej palivového dřeva a štípaných dubových polen
- vhodné do všech druhů kotlů na pevná paliva a do krbových kamen
Informace: - tel. 491 543 441
- mobil 603 859 294
- osobně na provozovně v Pěkově

3. Společná akce DSO Lesy Policka a firmy Silvaco
V uplynulém měsíci 25.9. uspořádal DSO Lesy Policka ve spolupráci se společností
Silvaco prezentaci se zaměřením na chemickou ochranu lesa a další sortiment používaný
v lesním hospodářství. Akce byla určená pro vlastníky lesů,jejich zástupce, nebo subjekty
pracující v lesním hospodářství.
Pozvání přijalo 30 účastníků od drobných vlastníků až po zástupce větších lesních
majetků a významných firem z broumovska a náchodska. Sraz účastníků začal v deset hodin
na náměstí v Polici n.Met. odkud se zájemci přemístili na lesní plochu u Radešova, kde byla
akce připravena. Vlastní prezentace měla několik okruhů. V první části byla předvedena
plocha ošetřená herbicidy proti buřeni v různém stadiu účinku (podle druhu používaného
přípravku). V další části byl předveden půdní vrták Pflanzfuchs s využitím při stavbě
oplocenek, nebo k výsadbě podle druhu použitého vrtáku. Při této příležitosti proběhla i
předváděcí akce na lesnické oděvy se slevou 25%. Nedílnou součástí akce bylo občerstvení,
při kterém se rozběhla diskuse na téma lesní hospodaření. Zpestřením bylo i losování o čepici
značky Banner, kterou si odnesl pan Hrnčíř Petr, zástupce LAS Broumov.
Jednou s dalších akcí, kterou DSO Lesy Policka připravuje, bude seminář pro vlastníky
lesů o čerpání podpor z EU v lesním hospodářství z programu EAFRD Osa I a Osa II.
Luboš Binar, výk. ředitel DSO

4. Informace z jednání zastupitelstva
Dne 27.9.2007 se uskutečnilo veřejné zasedání zastupitelstva městyse Machov, tentokrát
v Bělém v penzionu u Laubů. Projednány byly následující záležitosti:
- byl schválen soubor rozpočtových opatření městyse č. 2 pro rok 2007,
- byla schválena Smlouva o zřízení věcného břemene s firmou Vodafone ČR a.s.,
- byl schválen záměr prodeje obecních bytů v čp. 1 Machov a v čp. 95 Nízká Srbská a byly
odsouhlaseny podmínky nabídkového řízení,
- byl schválen pronájem některých obecních pozemků stávajícím uživatelům,
- bylo odsouhlaseno povolení výjimky ze stanoveného počtu žáků v ZŠ,
- bylo dohodnuto zastoupení městyse ve školské radě,
- byl projednán návrh zařazení komunikací do kategorie „místní komunikace“,
- byl schválen vstup Machova do Sdružení místních samospráv ČR, o.s.
Zastupitelstvo městyse na svém pracovním zasedání dne 11.10. projednalo mimo jiné:
- poskytnutí veřejné finanční podpory místní organizaci včelařů,
- pronájem obecního bytu v čp. 1 Machov,
- návrh změn v oblasti vedení obecní kroniky.

5. Jednání školské rady při ZŠ a MŠ Machov
Dne 26.9.2007 se sešla na svém prvním zasedání, kterou svolala ředitelka Základní a
mateřské školy Machov Mgr. Helena Martincová, školská rada ve složení Blanka Plná za
pedagogický sbor, Dagmar Havelková jako zástupce rodičů a Ivo Šulc za zřizovatele městys
Machov. Zasedání proběhlo v budově školy.
Na začátku jednání byla předsedou školské rady zvolena Dagmar Havelková, jako
zapisovatel Ivo Šulc. Poté byly postupně schváleny řád školské rady, jednací řád, řád školy,
klasifikační řád a výroční zpráva školy za rok 2006/2007.
V diskusi byl podán návrh na rozšíření počtu školské rady z dnešních 3 členů na 6
členů. Rozšíření bylo schváleno, ve škole proběhnou volby na obsazení druhého zástupce
zákonných zástupců žáků. Dále bylo diskutováno o plánu činnosti na školní rok 2007/2008.
Hlavním tématem byl lyžařský výcvik. Ředitelka školy nakonec seznámila školskou radu s již
pro školu tradičním profesním vyšetřením žáků 9. ročníků.
Na konci zasedání bylo domluveno, že příští zasedání školské rady proběhne mimo
prostor základní školy. Již teď mohou rodiče, ale i ostatní občané, podávat připomínky a
návrhy na jednání při příštím zasedání školské rady.
Ivo Šulc

6. Informace úřadu městyse
Z evidence obyvatel
Dle evidence ÚM k 30.9.2007 bylo v Machově hlášeno k trvalému pobytu celkem 1 126
obyvatel.V průběhu září 2007: se přihlásily
2 osoby
se narodila
1 osoba
zemřela
1 osoba.

Nabídka prohlídek komínů
Ve čtvrtek 8. listopadu 2007 provede profesionální kominík v Machově prohlídky
komínů před topnou sezonou. Vyzýváme proto všechny zájemce, aby v případě zájmu
o tuto placenou službu nahlásili své požadavky na úřad městyse (p. Thérové), a to nejpozději
do úterý 6. 11. do 14.00 hod.

Společenská kronika
Na konci září oslavila významné životní jubileum paní Marie Thérová z Nízké Srbské.
Dožila se v dobrém zdraví úctyhodných 85 let. Jménem zastupitelstva i všech spoluobčanů jí
byli pogratulovat starosta ing. Krtička a členka zastupitelstva paní Hofmanová.
V říjnu oslavila rovněž hezké kulaté výročí paní Alžběta Babušíková z Bělého – dožila
se 80 let. Také jí byli popřát zastupitelé městyse pan Gross a paní Kohlová. Ještě jednou
oběma jubilantkám gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších let.
V sobotu 13. října 2007 oslavili v obřadní síni městyse Machov svoji diamantovou
svatbu manželé Anna a Jan Smržovi ze Lhoty. Jménem zastupitelstva městyse i všech
spoluobčanů popřála k tomuto významnému výročí při slavnostním obřadu jmenovaným
zastupitelka Ivana Doležalová, funkce matrikáře se zhostil ing. Miroslav Kryl.

Výměna občanských průkazů a řidičských průkazů
Upozorňujeme znovu všechny občany na blížící se konečný termín pro výměnu
občanských a řidičských průkazů do 31. 12. 2007. V tomto termínu končí platnost
občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 (i těch s vyznačenou platností „bez omezení“)

s výjimkou občanů narozených před 1.1.1936. Ve stejném termínu je nutno vyměnit řidičské
průkazy vydané od 1.7.1964 do 31.12.1993.

7.Kulturní a sportovní akce
Listopad: 3.11. – koncert B. Basikové, K. Střihavky, M. Pavlíčka – Obecní dům Machov
16.11. – cestopisná přednáška Lucie Kovaříkové a Michala Jona na sále Obecního
domu v Machově „Na hliníkovém oři divokým západem“ – na kole jihozápadem USA – pořádá úřad městyse a restaurace Obecní dům
17.11. – Cecilská zábava – pořádá SDH N. Srbská v Obecním domě
24.11. – Rockfest Machov – pořádá M. Kocián v Obecním domě
25.11. – koncert k poctě svaté Cecilie v kostele sv. Václava v Machově

8. Profesní školení řidičů
Městys Machov a JPO III Machov pořádají každoroční

profesní školení řidičů
 školení řidičů se koná dne 17. listopadu 2007 od 8 hodin v hasičské zbrojnici v Nízké
Srbské
 je určeno pro nové i stávající držitele profesních průkazů C+E+ maják
 zúčastnit se mohou soukromé osoby i firemní zaměstnanci
 Školení provádí Autoškola Fiedler s.r.o.
 Cena školení cca 450,- Kč/osoba
 Občerstvení zajištěno, není v ceně školení
 Potřebné doklady jsou :
občanský průkaz, řidičský průkaz,
osvědčení profesní způsobilosti řidiče (pokud vlastní)
Další informace na tel. 724179123, machov@hasici.cz
nebo na tel. 491547121, ou.machov@worldonline.cz
Účast prosím potvrďte předem z důvodu zajištění místa.
Ivo Šulc, velitel JPO III Machov

9. Běh na Hejšovinu - výsledky
V závěru září se uskutečnil v Machově již 11. ročník mezinárodního závodu v běhu do
vrchu „Běh na Hejšovinu“ (8,3 km). Závodu se zúčastnilo 102 závodníků v 10 kategoriích,
mezi nimiž opět nechyběly známé osobnosti, jako např. bývalá olympionička Blanka Paulů
(letos mistryně světa veteránů v běhu do vrchu), řada závodníků z Polska, ale i několik
místních sportovců (Tomáš Doležal, Marek Kincl, David Šrůtek, Matěj Hejnyš, Oldřich
Rücker). Nejmladším účastníkem běhu byl 10-letý polský sportovec Rafal Balicki z Lodže,
nejstarším Jan Buchar z Vrchlabí (ročník 1933).
Kromě sportovní části se závod vydařil i po kulturní a společenské stránce – naši
zastupitelé využili této příležitosti k setkáním s polskými partnery (ředitel národního parku
Stolové hory, zástupci gminy Radkow …), účastníci závodu i místní občané si užili i posezení
s country hudbou při vyhlašování výsledků i následně v restauraci.
Závěrem náleží ještě jednou poděkování všem, kteří se podíleli na organizaci závodu,

na rychlém a kvalitním zpracování výsledků, měření časů v cíli na Hejšovině, ale i všem
sponzorům, jež dodali ceny a propagační materiály – hlavně letošnímu generálnímu sponzoru
broumovské Vebě.
Vítězi v jednotlivých kategoriích byli letos tito sportovci:
Junioři: Ondřej Fejfar (1989), SŠ AK Hradec Králové, čas 34.15.60
Juniorky: Adéla Stránská (1991), Iscarex Ústí n.O., čas 47.39.60
Muži A: Karel Šesták (1971), Xair Ostrava, čas 33.00.00
Muži B: Petr Holub (1966), Olfincar Wella Trutnov, čas 33.43.10
Muži C: František Kolínek (1956), AK Perná, čas 36.05.40
Muži D: Milan Melišík (1947), Trutnov, čas 39.30.80
Muži E: Jan Buchar (1933), ATL Elektro Vrchlabí, čas 47.04.10
Ženy A: Renata Hájková (1975), Maratonstav Úpice, čas 37.54.10
Ženy B: Michaela Mikásková (1971), Krkonoše Vrchlabí, čas 45.46.30
Ženy C: Blanka Paulů (1954), Maratonstav Úpice, čas 39.45.90.

10. Koncert B. Basikové, K. Střihavky a M. Pavlíčka v Machově
V sobotu dne 3. listopadu 2007 ve 20,30 hod. se na sále Obecního domu v Machově
uskuteční koncert Michala Pavlíčka a jeho skupiny, na němž jako hosté vystoupí Bára
Basiková a Kamil Střihavka. V roli předkapely se od 19,00 hod. představí skupina Papaya
Tyrkys.
Předprodej vstupenek: úřad městyse Machov
tabák Dali Červený Kostelec
infocentrum Hronov.
Cena vstupenky: 220,- Kč v předprodeji
250,- Kč na místě konání koncertu.

11. Cecilská zábava
Sbor dobrovolných hasičů Nízká Srbská pořádá v sobotu 17. listopadu od 20 hod.

„Cecilskou zábavu“
Zábava se koná na sále v restauraci Obecní dům. Hraje skupina TaM, ved. Mazač Z.,
vstupné 50,- Kč. Všichni jste srdečně zváni.

12. Oslavy výročí začátků lyžování v Machově
Borský klub lyžařů pořádá dne 8. 12. 2007 v Obecním domě v Machově oslavy 100 let
začátků lyžování a 60 let závodního lyžování v Machově. Od 19 hodin bude vernisáž výstavy
v prostorách sídla úřadu městyse Machov a od 20 hodin slavnostní zasedání na sále Obecního
domu. Potom již bude následovat zábava s country skupinou. Všichni přátelé lyžování jsou
srdečně zváni.
Zároveň BKL vyzývá občany Machova, pokud mají nějaké materiály nebo obrázky
z historie lyžování, o zapůjčení (obratem budou vráceny) k okopírování u pana Jiřího
Ducháče, vedle bývalého krámu Jednoty (Vladimíra Dostála – odbočka na Bělý).
Materiály budou použity ke zmapování historie a uspořádání výstavy.
Předem děkujeme. BKL Machov

13. Cestopisná přednáška „Na hliníkovém oři divokým západem“
Přesně 400 dnů od cíle cesty kolem světa se Lucie Kovaříková a Michal Jon vydali na
další cykloputování. Tentokrát to byla tříměsíční, 6000 km dlouhá cesta nádhernou přírodou
jihozápadního koutu USA. Celou trasu opět absolvovali na horských kolech, sami, natěžko,
bez doprovodných vozidel. Kromě 9 národních parků (Yosemite, Údolí smrti, Zion, Bryce
Canyon, Capitol Reef, Arches, Rocky Mountains, Mesa Verde, Velký kaňon) projeli pohoří
Sierra Nevada a Skalisté hory, projížděli pouště, vyprahlé oblasti, překonávali velké americké
vzdálenosti mezi "kohoutky" s vodou. Zdolali nejvýše položené sedlo v Severní Americe a
vyjeli i nejvyšší asfaltovou silnici v Severní Americe (obé nad 4000 m), v 50°C žáru sjeli na
nejnižší bod západní polokoule ( -86 m)- do Údolí smrti - a opět z něho ve zdraví vyjeli...
Zkrátka opět zažili spoustu příhod, přivezli hudbu a nafotili tisíce obrázků.
Všechny zájemce, kteří si chtějí poslechnout další poutavé vyprávění cestovatelů, zveme
k účasti na přednášce v pátek 16. listopadu 2007 v 18,00 hod. na sále Obecního domu
v Machově. Na místě si můžete zakoupit i nejnovější knihu těchto cestovatelů popisující
cestu národními parky jihozápadu USA.
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14. Kácení a údržba dřevin rostoucích mimo les – co máme vědět
Ochranu dřevin řeší zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
a jeho prováděcí vyhláška č.395/1992 Sb. Dřeviny dle těchto předpisů jsou chráněny před
poškozováním a ničením. Poškozování a ničení dřevin je klasifikováno jako nedovolený
zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo
způsobí jejich odumření. Vlastníkovi dřevin je těmito předpisy uložena povinnost o dřeviny
pečovat a udržovat je v řádném stavu. Ke kácení vzrostlých dřevin je pak nezbytné povolení
příslušného orgánu ochrany přírody.
K údržbě dřevin není potřeba zvláštního povolení, nicméně i ořezávání dřevin by mělo
mít určitá pravidla. V mnoha případech i zde v Machově byly některé stromy ošetřeny
neodborně, bez respektování druhu dřeviny, stanoviště a nutnosti zásahu. Řez stromů bývá ve
většině případů nevratným procesem a je-li proveden neodborně a nekvalitně a ještě v
nesprávném období, dochází k nenapravitelným škodám na mnohdy i cenných jedincích.
Každopádně ošetření stromu je vždy lepší svěřit některé odborné arboristické firmě, kterých
se v dnešní době profiluje stále více. Například :"Okrasné zahrady - arboristika"– Martin
Šofr, Mokřiny 69, 54937 Žďárky, mob. 608 541 521, E-mail : martin.sofr@tiskali.cz;
"Služby pro krajinu a les"-Jakub Hrůša, Suchý Důl-Slavný 30, 549 54 Police n.Met., mob.
723 986 635, E-mail : hrusa@centrum.cz; "Vladimír Netresta výškové práce, arboristika"
549 64 Bezděkov n.Met. 57, tel. 491 543 218.
Povolení ke kácení dřevin lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a
estetického významu dřevin. Povolení vydává Úřad městyse Machov na základě řádně
podané žádosti. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník
pozemku, na kterém dotčené stromy rostou, nebo nájemce se souhlasem vlastníka. Žádost
musí obsahovat tyto náležitosti : - jméno a adresu žadatele;
- doložení vlastnického (popř. i nájemního) vztahu k pozemku ;
- specifikaci dřevin – druh, počet, obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí;
- situační nákres (zákres do snímku katastrální mapy);
- zdůvodnění žádosti.
Povolení ke kácení dřevin je potřeba : - pro stromy s obvodem kmene větším než 80 cm,
měřeným ve výšce 130 cm nad zemí;
- pro souvislé porosty keřů nad 40 m2 plochy;
Jak tedy postupovat, chcete-li pokácet strom ?
•
Důkladně zvažte, zda-li je pokácení opravdu nutné, zda pro něj máte závažný důvod!
(závažným důvodem rozhodně není padající listí, zastínění nemovitosti apod.);
•
Pokud ano, změřte obvod stromu ve výšce 130 cm nad zemí. Je-li větší než 80 cm ,je
nutné povolení úřadu;
•
Nejste-li vlastníky pozemku, zajistěte si písemný souhlas vlastníka pozemku;
•
Napište žádost, která má předepsané náležitosti (tiskopis žádosti je k dispozici na
úřadu městyse);
•
Žádost bude posouzena a bude-li opodstatněná a strom bude nutné pokácet, obdržíte
poštou rozhodnutí s povolením, za jakých podmínek lze tento zásah provést .
Kácení stromů lze provádět pouze mimo vegetační období v době tzv. "vegetačního
klidu", což je v našich podmínkách zhruba období od počátku listopadu do konce března.
V souladu s výše uvedenými předpisy může orgán ochrany přírody ve svém rozhodnutí uložit
žadateli přiměřenou náhradní výsadbu dřevin, která slouží k částečné kompenzaci
ekologické újmy vzniklé kácením. Současně s tím je žadateli uložena i následná péče o
vysázené dřeviny po dobu max. 5 let. Náhradní výsadba může být uložena i na pozemcích,
které nejsou majetkem žadatele.
Úřad městyse

15. Soutěž ve sběru nápojových kartonů

16. Upozornění majitelům mobilních telefonů
Policie ČR a zástupci mobilních operátorů upozorňují všechny občany na
následující chování podvodníků. Množí se případy, že zavolají na Váš mobil a představí
se jako " PROVIDER" Vodafone, T-Mobile, nebo Eurotel a pak Vás požádají o
vyťukání kódu 09 s tím, že jde o ověření správné funkce telefonu. Podvodníci mají k
dispozici prostředky, díky kterým spolu se zadaným kódem přečtou Vaši SIM kartu a
pak si vytvoří její kopii s Vaším číslem a veškerá jejich volání budete mít v účtu vy.
Současně se objevuje i vir, který zničí SIM kartu a poškodí telefon. Tento vir poznáte tak,
že se Vám jako příchozí hovor zobrazí na displeji "A", "C" nebo "E". Rada zní: hovory
nezvedat a v případě, že Vás někdo požádá o zadání kódu, okamžitě zavěsit.
Protože se podvody začaly praktikovat ve velkém měřítku, předejte sdělení co
nejvíce majitelům mobilních telefonů.

17. Koncert k poctě sv. Cecílie
Římskokatolická farnost Machov
Vás srdečně zve na

KONCERT K POCTĚ
SVATÉ CECÍLIE
v neděli 25. listopadu v 16.00 hodin v kostele sv.
Václava v Machově.
Účinkují:
Tomáš Weissar – varhany
Marie Kubečková – zpěv
Brass duo, Baby brass a Junior brass band – žesťové
soubory ze ZUŠ Police nad Metují.
Vstupné dobrovolné.
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