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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
do místního rozhlasu jsem vám popřál v
předvečer Vánoc co neoptimističtější atmosféru, krásnou pohodu ve vašich rodinách a také
v předvečer novoročních svátků jsem vám přál
úspěšný, a pokud možno přijatelný a snad i pro
nás všechny hezký nový rok 2015.
V měsíci říjnu proběhly komunální volby,
kde byli zvoleni noví zastupitelé. Chtěl bych
vám nejdříve jménem všech členů zastupitelstva poděkovat za důvěru, kterou jste nám
všem zvoleným v komunálních volbách dali.
Než se ještě dostanu k problémům obce, dovolte, abych upřímně poděkoval odstupujícímu zastupitelstvu za práci a činnost v uplynulém volebním období pod vedením minulého
starosty MVDr. Františka Václavíka. Zároveň
hned v úvodu chci poděkovat všem kandidátům, kteří se zapsali na kandidátní listinu a tím
i projevili souhlas, že jsou ochotni se ve prospěch obce angažovat. Rádi využijeme jejich
ochoty, aby s námi spolupracovali v různých
výborech a podíleli se jak na práci v obci, tak i
na činnostech v různých oblastech.
Plně si uvědomuji kolik práce a úsilí funkce starosty, místostarosty nebo členů zastupitelstva vyžaduje a jakou máme zodpovědnost,

aby se obec ubírala tím správným směrem a
pracovala ve prospěch občanů a k jejich spokojenosti. Jsem si vědom, že je velmi obtížné
a těžko se může splnit to, abychom vyhověli všem a nedostali se s nikým do konfliktu.
Vynasnažíme se, abychom splnili očekávání
alespoň převážné většiny našich spoluobčanů.
Budeme však k tomu potřebovat vaši podporu,
porozumění a často i pomoc a o to vás, vážení
spoluobčané, chci upřímně požádat. Zveme
vás na pravidelná zasedání obecního zastupitelstva, kde můžete přispět svým názorem
nebo zkušeností k úspěšné činnosti v obci.
Jen několik vět k úkolům zastupitelstva.
Že musíme zajistit chod úřadu, to je samozřejmostí. Zastupitelstvo si dalo za úkol pokračovat v akcích, které byly již rozpracované minulým zastupitelstvem. Musíme se snažit udržet
provoz mateřské školy, zajistit provoz čistírny
odpadních vod, kompostárny, celkový úklid v
obci, atd. V minulém roce jsme podali žádost
o dotace na nové vybavení v naší knihovně.
Jedná se o modernizaci půjčování knih, včetně nových počítačů. Také jsme se rozhodli,
že podáme žádost o dotace na vybudování
nových hřišť ve sportovním areálu koupaliště
a chceme ho postupně dát na takovou úroveň,
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aby zde bylo vytvořeno bezpečné a provozu
schopné sportovní vyžití volnočasových aktivit všech občanů a dětí.
Chceme své úsilí zaměřit i na veřejnou a
společenskou činnost v obci. V letošním roce
proběhne 5. sjezd rodáků a to 20. června 2015.
Chtěli bychom machovské občany požádat o
spolupráci při této akci, která bude velmi časově náročná. Také chceme spolupracovat s
organizacemi, jako jsou SDH Machová, TJ
Sokol Machová, ČZS Machová a další, aby
pomohli aktivizovat společenský život a věnovali se dětem a mládeži. Budeme se nadále
věnovat oblasti sociální, zdravotní, kulturní a
sboru pro občanské záležitosti.
Nechtěl jsem vyjmenovat všechny sféry
činností, ale jen se dotknout některých věcí,
které vidíme jako prioritní. Zároveň chceme požádat o vaše impulsy pro naši činnost,
náměty, ale i o pomoc a spolupráci. Činnost
zastupitelstva obce může být dobrá, pokud budeme mít vaši podporu a pokud s námi budete
ochotni spolupracovat. A o to vás chci na závěr
upřímně požádat.
František Klementa
starosta obce Machová

Rekapitulace

Tříkrálová sbírka v Machové
Každoročně patří mezi první akci v
naší obci Tříkrálová sbírka. Letos tomu
nebylo jinak. V sobotu 3. ledna prošly
celou naší obcí celkem čtyři skupinky tří
králů s vedoucími a s písní „My tři králo-

vé jdeme k Vám“ koledovali u Vás všech
peníze ve prospěch Charity České republiky. Kromě finančních prostředků se podařilo koledníkům vykoledovat i nějaké
sladkosti, které si po skončení spraved-

vedoucí skupinky: Jan Haas

vedoucí skupinky: Jiří Hradil st.

koledníci: Jiří a Aneta Matulíkovi, Lukáš Menšík

koledníci: Jiří Hradil ml., Jakub Janoštík, Matyáš Minařík

vykoledovaná částka:

3653 Kč

vedoucí skupinky: Martina Šidlíková
koledníci: Klára a Magdaléna Brázdilovy,
Martina Klhůfková
vykoledovaná částka:
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livě rozdělili. Celková finanční částka,
která byla třemi králi vykoledována, je
17 228 Kč. Všem koledníkům, vedoucím
skupinek a také dárcům upřímně děkujeme.

4968 Kč

vykoledovaná částka:

5639 Kč

vedoucí skupinky: Libuše Zaoralová
koledníci: Markéta a Brigita Němcovy,
Anna Rožnovská
doprovod: Alžběta Němcová
vykoledovaná částka:

Náštěva tří králů u Koutků

Náštěva tří králů u Hořejších

Závěrečné focení na návsi

Závěrečné focení na návsi
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2968 Kč

Rekapitulace

Vánoční besídka
Letošní vánoční besídka se uskutečnila v sobotu 6. prosince v kulturním domě
v Machové. Jako již tradičně byla k vidění spousta krásných perníčků a dekorací
od machovských občanů. Výstava byla
velmi pěkná a všem za přinesené věci
velice děkujeme. Součástí byl i jarmark,
který pořádají maminky dětí z Mateřské
školy v Machové. Utržené peníze věnují
na nákup věcí do školy. Svými výrobky

Vystoupení dětí z mateřské školy

Výstava perníků

přispívají i samotné děti a jejich výtvory
byly letos velmi vydařené.
Besídku tradičně provází hudební vystoupení dětí z Machové. Na úvod
všechny přivítal starosta obce František
Klementa a písničkou zahájila besídku
Margita Fryštacká. Dále vystoupily děti z
mateřské školy jako sněhuláčci s pásmem
básniček. Matyáš Minařík zahrál na housle, Eliška a Klárka Brázdilovy zazpíva-

ly vánoční písničky, Lenka Zábojníková
zahrála na flétnu a besídku ukončila další písní Margita Fryštacká. Všem dětem
tímto velmi děkujeme za jejich vystoupení. Poděkování patří také všem organizátorům pod vedením Radky Řezníčkové.
Zastupitelstvo obce Machová

Margita Fryštacká

Výstava perníků

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Rozsvícení vánočního stromu
Obecní zastupitelstvo řešilo delší
dobu co s obecním vánočním stromem.
V minulých letech jsme měli ozdobeno
světly trojstromí, které stálo před zvonicí
svatého Michaela. Jelikož toto trojstromí bylo už pro vánoční strom nevhodné,
došlo na jaře k jeho vykácení. Na stejné
místo byl zakoupen a následně zasazen
strom nový, který bude pro příští roky
sloužit jako obecní strom. V pátek 19.
prosince 2014 uspořádal kulturní výbor obce Machová pod vedením Radky
Řezníčkové první rozsvícení obecního

vánočního stromu. Upřímně řečeno bylo
pro nás překvapením, že se ho zúčastnilo
cca 150 machovských občanů. Takový
zájem jsme opravdu nečekali, ale jsme
nesmírně rádi, že tolik machovských občanů má zájem o dění v naší obci.
Na začátku starosta obce František
Klementa přednesl uvítací projev a popřál všem občanům krásné a spokojené
Vánoce. Děti z mateřské školy přednesly
vánoční básničky a potom byl rozsvícen
pomocí bezdrátového vypínače vánoční
strom. Následně jsme si zazpívali koledy

Projev starosty Františka Klementy

Vystoupení dětí z mateřské školy
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s děvčaty z farní scholy pod vedením Ivy
Velískové. Během celého setkání byl pro
účastníky připraven teplý čaj a svařené
víno, které sice brzy došlo, ale ihned bylo
uvařeno další svařené víno a tak se dostalo na každého.
Už teď můžeme slíbit, že i letos před
Vánocemi tuto akci zopakujeme a věříme, že i příště se dočkáme takové účasti
jako při tomto prvním rozsvícení vánočního stromu.

Farní schola při zpěvu koled

Vánoční strom u zvonice

Zastupitelstvo obce Machová

Plány do budoucna

Program obnovy vesnice Machová
Zastupitelstvo obce Machová na svém prvním zasedaní, které se konalo dne 3. listopadu 2014, jednomyslně schválilo program
obnovy obce Machová na další volební období listopad 2014 až říjen 2018. Tento program obsahuje úkoly, které bychom rádi splnili v nadcházejících letech. Zda se nám to podaří, záleží na spoustě okolností. V první řadě bude záležet na finančních možnostech
obecního rozpočtu. Menší akce si můžeme dovolit financovat sami z našich peněz, ale větší akce bez toho, že bychom dostali dotace
z nějakého dotačního zdroje, nejsme schopni zajistit. Můžeme slíbit, že budeme sledovat všechny vypsané dotační výzvy, abychom
mohli splnit co nejvíce bodů z našeho programu. Nezbývá než doufat, že se nám to podaří.

Obecní úřad
1. povrchová úprava schodů do sklepa a
podlaha v kotelně včetně zazdění oken a
vymalování,
2. nový rozvaděč,
3. zakoupení nového obecního vozidla.

Kulturní dům
1. úprava plochy mezi KD a kuželnou,
zastřešení části plochy po úpravě,
2. úprava topení v KD, výměna rozvodů
a radiátorů,
3.úprava vchodu do KD včetně izolace +
zábradlí,
4. zrušení septiku,
5. úprava topení v KD.

Mateřská škola
1. nový nábytek do třídy, výměna dřevěné ochrany na radiátory,
2. nová kanalizace z budovy MŠ Machová a zrušení septiku,
3. nové stoly a židličky pro školní jídelnu
4. malování jídelny,
5. nový nábytek do kuchyně,
6. doplnění nových skříňek do šatny,
7. piano do třídy,
8. výměna linolea ve třídách.

Nový stavební obvod
1. nový chodník ze stavebního obvodu k
místní komunikaci „Milionová“.

Sportovní areál (bývalé koupaliště)
1. rekonstrukce budovy šaten, zateplení,
vytápění,
2. likvidace pódia a zastřešení posezení,
3. přestavba čističky na sklad,
4. prořezání stromů,
5. obnova stávajících lavic,
6. zahrnutí koupaliště a brouzdaliště,
7. vybudování nových hřišť a hasičské
dráhy,
8. nový plot okolo koupaliště.

Dětská a sportovní hřiště

1. obnova dětského hřiště při revitalizaci
celého sportovního areálu,
2. vybudování hřiště na Příhonu.

1. rozšíření brány v areálu ČOV,
2. výměna desek na septiku.

Rozhlasy

Obecní sklad

1. dokončení ozvučení rozhlasu v obci.

1. zateplení obecního skladu.

Rozšíření parkovacích ploch

1. parkoviště u řadovek v místní části tzv.
„Trávníky“.

Výstavba rozhledny

1. výstavba rozhledny u hranečníku u
cesty směrem do Tlumačova.

Pro mládež

1. založení rybářského spolku.

Cyklostezky

1. cyklostezka z Machové do Sazovic,
2. cyklostezka z Mysločovic přes Machovou do Tlumačova.

Autobusová zastávka

1. výměna starých autobusových zastávek,
2. pořízení nového osvětlení u zastávky.

Ekologie a údržba zeleně v obci

1. vybudování ploch v obci na kontejnery s rostlinným odpadem,
2. obnova zeleně na návsi,
3. nové lavičky na návsi,
4. oprava a rozšíření polních cest, zamezení vjezdu vozidel na polní cesty,
5. ovocné aleje,
6. úprava zeleně před RD čp. 25,
7. trvalá údržba biokoridoru,
8. trvalá údržba květnatých luk a jejich
rozšíření,
9. ošetřování ochranných hrází u kořenové čističky,
10. údržba ochranných hrází Polodíly od
Míškovic a pod Sýkorníkem,
11. spolupráce s firmou ZEMET na řešení
údržby polních cest,
12. zřízení zeleného pásu nad stavebním
obvodem Díly pod Hájem,
13. trvalá péče o zeleň a její obnovu.

Kulturní a společenské akce

Místní komunikace

1. rekonstrukce všech cest koskovic,
2. rekonstrukce cesty na návsi,
3. rekonstrukce cesty miliónová,
4. zpomalení vozidel na hlavní silnici,
5. zpomalení vozidel na cestě ke kaštanu.

Kompostárna

ČOV Machová

1. nová vrata do skladu kompostárny,
2. rozšíření plochy u kompostárny na
uskladnění kontejnerů,
3. pořízení nového sypače na sůl a písek
za traktor CASE 105 + HAKO,
4. vrtaná studna pro užitkovou vodu,
5. nové osvětlení před kompostárnou.

1. udržení tradice dětského karnevalu,
dětského dne a rozloučení s prázdninami, večer dýňových strašidýlek, vánoční
besídka, rozsvěcování vánočního stromku u zvonice, udržovat ve spolupráci s
hasiči mikulášskou nadílku, končiny,
košt klobás, s ČSZ Machová zajistít košt
vína, odborné přednášky, výstavu ovoce
a zeleniny a zahrádkářský ples, s TJ Sokol Machová pořádat diskotéku pro děti,
sokolský ples, pochody kolem Machové,
2. zavést nové akce,
3. zajistit pořádání V. sjezdu rodáků,
4. zajistit důstojný průběh oslav obecního
svátku ve spolupráci s KDU-ČSL a SDH.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

strana

5

Plány do budoucna
Ostatní kulturní záležitosti

1. zabezpečit provoz knihovny,
2. do knihovny zajistit z dotací nové
počítače, knihovnický program a tiskárnu,
3. založení divadelního spolku,
4. letní kino ve sportovním areálu,
5. pořízení nového dataprojektoru a
plátna pro obecní účely.

Činnost sboru pro občanské záležitosti a sociální problematika

1. návštěvy jubilantů, organizace tradiční
besedy s důchodci, vítání občánků, zlaté
svatby a další slavnostní obřady podle
přání občanů,
2. kroje pro vítání občánků.

Informovanost občanů

1. minimálně 2x ročně vydávání Machovského zpravodaje,

2. prostřednictvím letáků zajišťovat občanům aktuální informace do domácností
3. nové obecní webové stránky,
4. doplňovat a spravovat úřední desku
obce, obnovit nástěnky pro ostatní informace,
5. vedení kroniky obce.

Další činnosti v obci

1. zajištění pravidelného úklidu veřejných prostranství a údržby zeleně,
2. zajištění zimní údržby chodníků a komunikací,
3. zajištění spolupráce místních organizací při údržbě filtračních polí,
4. mokřady za koupalištěm a u vodárny.

Sbor dobrovolných hasičů Machová
1. podporovat SDH Machová v hasičských soutěžích dětí a mládeže,
2. pokračovat i v dalších letech v pořádání soutěže o pohár obce Machová,

3. zajištění praporu pro SDH Machová,
4. zajištění obecních hodů,
5. nadále zajišťovat v zimním období hru
stolního tenisu v KD,
6. spolupráce při sečení rákosu.

TJ Sokol Machová

1. generální oprava hrací dvoudráhy,
2. podporování aktivní účasti v kuželkářských soutěžích,
3. podporování pořádání vlastních turnajů,
4. výměna plynového kotle včetně rozvodů,
5. spolupráce při sečení rákosu.

Český zahrádkářský svaz Machová
1.podporování organizování přednášek,
výstavy a odborného poradenství v obci,
2. podporovat i nadále provozování víceúčelové místnosti pro zpracování ovoce
pro občany

Zastupitelstvo obce Machová

V. Sjezd rodáků a přátel obce Machová
Jak již mnozí víte, příští rok bude pro
naši obec výjimečný tím, že se po deseti
letech uskuteční dne 20. června 2015 v
pořadí už 5. Sjezd rodáků a přátel obce
Machová. Pokud se podíváme do historie, tak předešlé sjezdy rodáků se konaly v letech 1975, 1985, 1997 a 2005.
Součástí posledního sjezdu rodáků bylo i
svěcení obecních symbolů a nově ušitého
praporu obce Machová. Prapor a znak byl
navržen heraldikem Miroslavem Pavlů ze
Zlína. Vyrobila ho firma Velebný a Fam
a schválil Parlament České republiky dne
6. října 2004. Součástí červnového sjezdu bude svěcení praporu Sboru dobrovolných hasičů Machová. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo pro pořízení praporu,
jelikož SDH Machová dosud žádný takový prapor nevlastní. Vzhledem k tomu že
SDH Machová patří mezi nejaktivnější
složky v naší obci, je určitě správné, aby
nový prapor vlastnili. Věříme, že členové
SDH Machová si praporu budou vážit a
budou se plně hlásit ke členství v této bohulibé organizaci.
Aby sjezd mohl proběhnout se všemi rodáky z naší obce, je nutné je pozvat.
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Na obecním úřadě jsou uloženy adresy
machovských občanů, kterým bude v následujících měsících odeslána pozvánka
a zvací dopis na Sjezd rodáků a přátel
obce Machová. Je možné, že seznamy
už nejsou aktuální a úplné, proto prosíme vás, machovské občany, pokud víte o
někom, komu by měla být pozvánka zaslána, abyste tuto skutečnost nahlásili co
možná nejdříve na obecním úřadě. Může
se jednat o vaše známé, rodinné příslušníky nebo o osoby, které bydlely ve vašem
domě před vámi. Pro všechny pozvané,
kteří již v naší obci nemají známé nebo
rodinu, bude přichystán slavnostní oběd
v kulturním domě.
Obecní zastupitelstvo se bude snažit
při této příležitosti uspořádat i několik
výstav. Jednou z nich by měla být i výstava starých fotografií z naší obce. A tady
opět žádáme vaši pomoc. Prosíme ty, kteří mají fotografie starší roku 2000, kde
je zachycena jakákoliv část naší obce,
abyste je donesli na obecní úřad zase co
možná nejdříve. Fotografie budou následně oskenovány a ihned, bez jakéhokoliv
poškození, vráceny. Samozřejmě je mož-

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

né fotografie zaslat elektronickou formou
na obecní úřad.
Program se tvoří v těchto chvílích, ale
už nyní vám můžeme říci hrubou „kostru“ Sjezdu rodáků a přátel obce Machová. Všechno začne mší svatou u zvonice
sv. Michaela archanděla v 10.00 hodin,
kterou budou sloužit o. Michal Šálek
(současný duchovní správce naší farnosti) a o. Vavřinec (duchovní správce naší
farnosti v letech 2002 – 2010). Součástí
této mše svaté bude i svěcení hasičského
praporu. Celou mši svatou bude doprovázet dechový orchestr Hanačka z Břestu.
Po mši svaté půjde slavnostní průvod ke
kříži u obecního úřadu, kde bude položen věnec k uctění památky všech machovských občanů, kteří již nejsou mezi
námi. Následně bude oběd pro všechny
pozvané v kulturním domě. Kolem jedné hodiny odpoledne proběhne v kulturním domě projev starosty obce Františka
Klementy, který všem zájemcům přiblíží
počínání v naší obci za posledních 10 let
a také nastíní směr, kudy by se naše obec
měla nadále ubírat. Poté, pokud bude zájem, bude prostor pro dotazy a diskusi se

Plány do budoucna
zástupci obce. Ve 14.00 hodin se otevřou
všechny obecní budovy, které budou přístupné zájemcům. Bude se jednat o tyto
objekty:
Obecní úřad
V zasedací místnosti obecního zastupitelstva si budete moci prohlédnout
všechny obecní kroniky a materiály
spojené s řízením naší obce. Dále bude
zpřístupněna obecní kancelář a místnost
určená pro starostu obce. V dolních patrech obecního úřadu si budete moci
prohlédnout knihovnu, která byla zrekonstruována v roce 2009. Naproti knihovny
se nachází klubovna SDH Machová. Zde
budou vystaveny všechny poháry, které
naši hasiči získali na různých hasičských
soutěžích.
Kuželna
Zde si mohou návštěvníci prohlédnout fotografie z kuželkářských soutěží,
kterých se velmi úspěšně účastní naši
sokolové, zázemí kuželny a v neposlední
řadě si mohou zájemci zahrát kuželky.
Mateřská škola
Tady bude samozřejmě pro vás nachystána prezentace všech místností, které mateřská škola potřebuje ke své činnosti a kde naši nejmenší spoluobčánci
tráví svůj čas hraním nejrůznějších her.
Prohlédnout si zde budete moci i obřadní

místnost, kde se několikrát do roka koná
vítání občánků do života. V loňském roce
zde byla svatba Roberta Plška a Adély
Čajkové. V neposlední řadě bude v dolní
třídě nachystán dozajista jeden ze „zlatých hřebů“ celého sjezdu rodáků a to výstava papírových lepených hradů, které
pro vás připraví Martin Kolomazník.
Kompostárna
Budete si moci prohlédnout celé zázemí naší kompostárny, jako jsou traktor
CASE, kompostovací stroje, plniče vaků,
sběrací vůz, zametací vůz, novou profesionální sekačku ..........
Obecní sklad
Uvnitř budovy si můžete prohlédnout
zázemí zahrádkářské klubovny a stroje na
lisování ovoce, vaření povidel, nově zakoupený nerezový vodní lis a pasterizer
moštu.
Mezi všemi těmito místy bude projíždět vláček s vagóny. Věříme, že zvláště
pro děti bude tato atrakce velkým zážitkem. Paralelně s těmito akcemi bude v
kulturním domě probíhat koncert dechové hudby Hanačka. Zde bude i místo pro
setkávání občanů a k přátelskému popovídání mezi rodáky.
Asi v 17.00 hodin dojde k uzavření
obecních budov a program sjezdu bude
pokračovat v areálu bývalého koupaliště,

kde budou následovat ukázky psovodů
pod vedením Evy Rakovské. Po tomto
vystoupení přijdou na řadu naši hasiči,
kteří vám předvedou něco málo ze svých
bohatých hasičských dovedností.
Sjezd rodáků bude ukončen v kulturním domě, kde budete moci strávit
příjemný večer v družném rozhovoru s
občany a při poslechu cimbálové muziky.
Organizace Sjezdu rodáků a přátel
obce Machová si vyžádá mnoho práce.
Pokud by někdo chtěl pomoci s organizací sjezdu rodáků, velmi rádi ho uvítáme v
našich řadách. Stačí se přihlásit na obecním úřadě, kde vám budou poskytnuty
bližší informace.
Věříme, že všichni naši občané vezmou tento obecní svátek za svůj. Chtěli
bychom vás požádat ještě o jednu věc,
abyste nám pomohli s úklidem naší obce.
My budeme uklízet obec naší mechanizací, vás občany prosíme, abyste vyzdobili svá obydlí květinami, posekali trávníky
a zametli před svými domy a zpříjemnili
tak vizuální pohled na naši krásnou obec.
Věříme, že i počasí nám bude přát a že
celý sjezd rodáků v nás všech, ale i v
našich rodácích, na dlouho zanechá pocit
toho, že se nám zde žije krásně.
Zastupitelstvo obce Machová

Nové dětské hřiště pod obecním úřadem
Jak jste si jistě všichni všimli, tak na
podzim loňského roku bylo nově zrekonstruováno dětské hřiště pod obecním
úřadem. Byly zde nově vybudovány houpačky, lanové prolézačky, kolotoč, pérová sedátka, čtyřtabule a zrekonstruováno
bylo pískoviště a domeček se skluzavkou.
Stará zídka, která byla nad dětským hřištěm, už byla zubem času značně nakloněna a hrozilo zřícení. Tato zídka byla stržena a na jejím místě je vybudována zcela
nová základová zídka a na ní postaven
nový plot. Celé hřiště je oploceno a má se
tím zabránit nekontrolovatelnému ničení.
Rovněž byl na hřišti vyrovnán povrch a
zaseta nová tráva, která od příštího roku
bude pravidelně celoročně sečena.
Celkové náklady na rekonstrukci hřiště byly vyčísleny na 370 000 Kč. Celá

tato částka byla čerpána z obecního rozpočtu, protože několik let jsme se snažili
na obnovu tohoto hřiště dostat dotaci z
kraje, nebo z jiných státních fondů, ale
nikdy se nám je nepodařilo získat. Obecní zastupitelstvo se v loňském roce rozhodlo nečekat na vypsání dalších výzev a
financovat rekonstrukci hřiště z vlastních
zdrojů. S otevřením hřiště se počítá v jarních měsících. Přesný termín bude určen
podle počasí a dozvíte se to z obecního
hlášení nebo webových a facebookových
stránek obce Machová.
Toto hřiště je určeno pro děti do 8 let a
proto musíme zavést několik provozních
pravidel. Vstupní branka na hřiště bude
uzamčena a maminky, které budou chtít
se svými dětmi na toto hřiště docházet,
budou mít možnost si na obecním úřadě

vyzvednout klíč za vratnou kauci 150 Kč.
Tento klíč si mohou ponechat jak dlouho
chtějí a po vrácení klíče na obecní úřad
dostanou celou částku 150 Kč nazpět.
Všichni návštěvníci, kteří budou chtít
toto hřiště využívat, si při vstupu odemknou a jsou povinni při odchodu vrátit
plachtu z pískoviště na své místo a vstupní branku za sebou zamknout. Ostatně
provozní řád je umístěn na tabulce hned
u vstupní branky. Jen dodržováním těchto
základních pravidel zajistíme to, že hřiště nebude brzo zničené a bude nám všem
dlouho sloužit. Proto věříme, že všichni
budou tato pravidla dodržovat.
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Zprávičky naší mateřské školičky,
aneb jak se máme a co nového . . .
Přestože nový rok je již v plném
proudu, chtěla bych úvodem tohoto článku nejprve popřát všem občanům, rodičům a jejich dětem hodně zdraví, pohody
a spokojenosti po celý rok 2015.
Ve školním roce 2014/2015 bylo v
září zapsáno k předškolnímu vzdělávání celkem 35 dětí, z toho 20 chlapců a
15 děvčátek. Místních dětí dochází do
mateřské školy celkem 27, dojíždějících
dětí z Otrokovic, Zlína a okolí je celkem
8. Děti jsou rozděleny do dvou tříd. První třídu, která nese název Koťátka, navštěvují děti mladšího a středního věku
a celkový počet v této třídě je 22 dětí.
Druhou třídu, nesoucí název Včeličky,
navštěvuje 13 dětí nejstaršího předškolního věku, tzn. dětí, které se připravují
na vstup do 1. třídy základní školy.
Mateřská škola má celkem pět zaměstnanců, o děti se starají tři kvalifikované pedagogické pracovnice a dva provozní zaměstnanci.
Personální složení naší školy:
ředitelka školy.........Helena Hlaváčková,
učitelky.........Veronika Burdíková a Martina Hlaváčková,
školnice a vedoucí školní jídelny...Lenka
Menšíková
kuchařka...................Libuše Pospíšilová.

Dýňová strašidla ve školce

Dlouhodobým cílem naší školičky je:
• vytvářet ve škole příjemnou a přátelskou atmosféru,
• podporovat všestranný rozvoj dítěte a jeho touhu po poznání,
• podněcovat dětskou kreativitu, potřebu vzdělávat se a získávat informace o
věcech, které dítě bezprostředně obklopují a jsou mu blízké,
• vychovávat samostatné a sebevědo-

Mikuláš ve školce
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mé osobnosti, které se nebojí sdělit svůj
názor, pocit a také dokážou í dodržovat
stanovená pravidla,
• prohlubovat v dětech prosociální
postoje, slušnost, lásku, úctu k lidem,
přírodě, prohlubovat schopnost empatie
a tolerance k druhým lidem kolem nás.
Doufám, že jednotným přístupem,
vzájemnou spoluprací a vlídným, kamarádským přístupem se nám tyto cíle budou dařit naplňovat. Všichni se snažíme,
aby se děti cítily ve školce dobře.
Nejdůležitější je, podle mě, dobrá
nálada a pěkné vztahy všech dětí i zaměstnanců, které přispívají k celoroční
pohodě a radosti nás všech.
Na začátku ledna 2015 byla v naší
škole zahájena inspekční činnost. Inspekce byla realizována čtyřčlenným
inspekčním týmem, který se zaměřil na
tyto oblasti:
Zjišťování a hodnocení podmínek,
průběhu a výsledků vzdělávání podle
školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání.
Zjišťování a hodnocení naplnění
školního vzdělávacího programu s právními předpisy a s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a jeho naplnění v praxi.

MŠ Machová
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících
a prováděcích právních předpisů, které
se vztahují k poskytování vzdělávání a
školských služeb.
Kontrola dodržování vybraných
ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů
v oblasti školního stravování s ohledem
na cílovou skupinu strávníků, pro které
škola zajišťuje služby. Kontrolovaným
obdobím je školní rok 2014/2015 do data
inspekční činnosti.
Kontrola zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví dětí při vzdělávání a s
ním přímo souvisejících činnostech a
při poskytování školských služeb, poskytování nezbytných informací dětem
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
a kontrola vedení evidence úrazů dětí,
včetně vyhotovení a zaslání záznamu o
úrazu stanoveným orgánům a institucím.
Hodnoceným obdobím jsou školní
roky 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015.
Předmětem posouzení při inspekční
činnosti byla, mimo jiné, i řada pedagogické a ekonomické dokumentace, dále
dokumentace školní jídelny a důležité
dokumenty z oblasti BOZP. Byli jsme
moc rádi, když inspekční tým projevil
svou spokojenost s naší prací, výsledky
šetření a průběhem vzdělávání v naší
škole. Inspekční zpráva, která nám bude
ČŠI doručena po jejím zpracování, bude
k nahlédnutí v mateřské škole. Jedná se
o veřejný dokument.

Výroba perníků ve školce

Chtěla bych také závěrem využít
možnosti vyjádřit se a poděkovat tak veřejně všem, kteří si poděkování zaslouží. Děkuji našemu zřizovateli a celému
obecnímu zastupitelstvu za vstřícnou a
pohodovou spolupráci, ochotu řešit potřebné záležitosti, týkající se provozu
mateřské školy. Dále děkuji rodičům
za spolupráci s námi, zvlášť pak za organizaci prodejních jarmarků, které se
staly součástí našich veřejných besídek.
Výtěžek z těchto akcí věnovali rodiče
formou finančních darů naší mateřské
škole. Taktéž děkujeme firmám Conti-

nental Barum a TOS Hulín za finanční
sponzorské dary. Velmi si vážíme všech
finančních prostředků, které získáme
touto formou. Chtěli bychom se v nadcházejících letech zaměřit na postupnou
modernizaci a obnovu interiérů školy,
postupně tak esteticky zařídit a přizpůsobit prostředí, ve kterém tráví vaše děti
velkou část dne, moderním a hygienickým podmínkám a požadavkům současné školy. Všem děkujeme za společné
sbírání plastových vršků pro postižené
děti. V neposlední řadě patří mé poděkování kolektivu zaměstnanců mateřské
školy za jejich práci, snahu a za to, že
společně vytváříme každodenní pohodovou, usměvavou atmosféru, která je tak
důležitá pro každou práci.
A co říci závěrem? Úsměv je to
nejkrásnější a nejjednodušší, co může
člověk člověku při setkání věnovat a
zpříjemnit si tak obyčejný den ... a navíc... nic vás to nebude stát.... takže víc
úsměvů do života a těšme se společně na
jaro!
V březnu 2015 bude na veřejných
místech v obci oznámen přesný termín
zápisu dětí do MŠ Machová. Zápis se
bude konat koncem dubna, přesné informace budou včas upřesněny.
Helena Hlaváčková
ředitelka MŠ Machová

Děti na vánoční besídce

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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TJ Sokol Machová

TJ SOKOL MACHOVÁ

Ve dnech 20. - 30. srpna proběhl v
kuželně již VI. ročník Memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 83 hráčů z Machové a okolí (např.
Tlumačova, Otrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Hodonína a Troubelic).
Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to
muži, ženy na 100 hodů sdružených a
nejlepší dorážka. Na turnaji startovali registrovaní i neregistrovaní hráči a
hráčky. Ceny a poháry do turnaje sponzorovali: obec Machová, Elins Radek
Husek, Autoservis Husek, Pohostinství
Hana Zatloukalová, Vlastimil Hrubý a
Milan Vlček. Vítězem v kategorii muži
byl Jiří Mrlík - TJ Sokol Machová výkonem 496, na 2. místě Leoš Hamrlíček - TJ Sokol Machová 483 a 3. Karel Zvěřina - Sigma MŽ Olomouc 482.
V kategorii ženy zvítězila Eliška Kubáčková – KC Zlín výkonem 468, na
2. místě Martina Zimáková - KC Zlín
výkonem 442 a na 3. Martina Ančincová - Jiskra Otrokovice 442. Nejlepší
dorážka Miroslav Míšek 171.
Ve dnech 4 - 7. září se uskutečnil
tradiční turistický zájezd. Byl to již
27. ročník. Navštívili jsme oblast Lužické hory. První den jsme absolvovali
prohlídku hradu Trosky. Poté proběhla
prohlídka pivovaru Svijany i s ochutnávkou piva. Ubytování bylo zajištěno
v horském hotelu v Jiřetíně pod Jedlo-
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vou. První zmínka o obci Jiřetín je v
roce 1554, kdy bylo při rudných dolech
vystavěno hornické městečko. Později
rozvoj textilního a obuvnického průmyslu, od poloviny 19. století vyhledávané rekreační středisko. Druhý den
jsme se přepravili pod chatu Luž, dále
pochod na vrchol Luže (793 m). Zde
byly krásné výhledy na okolní krajinu.
Pokračovali jsme po česko - německé
hranici na zříceninu Tolštejn, potom na
rozhlednu Jedlová a sestup na ubytovnu do Jiřetína. Ještě před večeří jsme
absolvovali prohlídku pivovaru Kocour ve Varnsdorfu. Třetí den jsme
začínali na rozhledně Dymník, dále
na rozhlednu Vlčí Hora, přes Brtníky
Kyjovským údolím na parkoviště v
Kyjově. Čtvrtý den proběhla prohlídka
štoly Jana Evangelisty a Křížové cesty
v Jiřetíně pod Jedlovou, potom návrat
do Machové. Zájezdu se zúčastnilo 47
turistů.
V podzimním a zimním období se
kuželkáři pravidelně účastní tří soutěží.
Jsou to družstva Machová A, B, C. Machová „C“ - v krajské soutěži Zlínského kraje se umístila na 10. místě. Toto
družstvo je složeno především z dorostenců, doplněné staršími zkušenými
hráči. Machová „B“ - v krajském přeboru se umístila na 11. místě. Nejlepším hráčem podzimu byl Leoš Hamr-

líček. Machová „A“ - v Jihomoravské
divizi se po podzimní části soutěže
umístila na 6. místě. Nejlepším hráčem
byl opět Roman Hrančík. Dalšími hráči
tohoto družstva byli: Vlastimil Brázdil,
Vlastimil Grebeníček, Milan Dovrtěl,
Bohuslav Husek, Miroslav Míšek a
Radek Stoklásek. Do jarní části soutěže byl dopsán na soupisku Michal Laga
z „B“ družstva, který nahradí momentálně zraněného Radka Stokláska.

Vítězové vánočního turnaje v kuželkách

1.
2.
3.

TJ Zbrojovka Vsetín
KC Zlín
TJ Sokol Brno Husovice C

15
15
15

13
10
9

1
1
2

1
4
4

83,0:37,0
79,0:41,0
74,0:46,0

208,5:151,5
211,0:149,0
193,0:167,0

27
21
20

4.
5.
6.
7.
8.
9.

KC Réna Ivančice
TJ Sokol Machová
KK Orel Telnice
SKK Dubňany B
KK Jiskra Čejkovice
TJ Valašské Meziříči B

15
15
15
15
15
15

8
8
8
8
5
5

3
1
1
1
3
1

4
6
6
6
7
9

62,0:58,0
66,0:54,0
66,0:54,0
63,0:57,0
57,5:62,5
51,0:69,0

178,0:182,0
195,0:165,0
180,5:179,5
186,0:174,0
174,0:186,0
170,0:190,0

19
17
17
17
13
11

10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Luhačovice B
TJ Sokol Brno IV
KK Vyškov B
KC Hodonín
TJ Bojkovice Krons

15
15
15
15
15

5
5
4
5
3

1
0
2
0
1

9
10
9
10
11

51,0:69,0
52,0:68,0
48,0:72,0
43,0:77,0
44,5:75,5

164,0:196,0
168,5:191,5
163,0:197,0
162,5:197,5
166,0:194,0
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TJ Sokol Machová
V sobotu 20. prosince jsme společně s
hasiči uspořádali brigádu na sečení rákosu v areálu ČOV. Díky tomu, že se brigády zúčastnil dostatečný počet brigádníků,
podařilo se pokosit všechny tři nádrže. V
lednu nebo v únoru proběhne ještě jedna
brigáda na dočištění.
Dne 25. prosince pořádala TJ Sokol
již 30. ročník vánočního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 25 mužů.
Hrálo se 100 hodů sdružených. Na prvním místě se opět nekonalo žádné pře-

Turistický zájezd do Lužických hor

Vítězové turnaje ve stolnim tenisu

kvapení. Zvítězil Jiří Mrlík výkonem 493
poražených kuželek. Na druhém místě se
umístil Vlastimil Grebeníček 441, na třetím Michal Laga 440 a na čtvrtém Radek
Husek 434. Tito hráči nás budou reprezentovat na přeborech jednotlivců Zlínského kraje dne 24. - 25. ledna 2015 ve
Valašském Meziříčí.
Dne 29. prosince se konal turistický
pochod okolo Machové. Pochodu se zúčastnilo i přes příliš mrazivé počasí celkem 32 turistů a 1 pes. Trasa pochodu –
Sýkorník, vodárna nad Hájem, dále okolo
Panny Marie přes Korbele do Potoků u

Míškovic a na zahradu u Hrubých. Zde
proběhlo opékání špekáčků a občerstvení
v podobě teplého čaje a kávy, které připravili majitelé zahrady. Dále se pokračovalo přes Kurovskou skálu do Machové.
Poslední akcí TJ Sokol v roce 2014
byl dne 30. 12. turnaj ve stolním tenisu.
Turnaj se hrál ve dvou kategoriích - muži
a ženy. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 24 mužů a 6 žen. O pořádání turnaje
se postarala rodina Benkova a Jirka Menšík.

Výsledky muži
1. Kristián Jurák
2. Josef Benek ml.
3. Roman Matulík

Výsledky ženy
1. Eva Hanáková
2. Blanka Janíková
3. Jitka Bartošková

Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol
Turnaj ve stolním tenisu

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Pozvánky

Pozvánky na nejrůznější akce

Vodění medvěda

Přednášky ČZS Machová

Velikonoční odpoledne

Také v letošním roce členové SDH
Machová uspořádají 14. února 2015
velmi oblíbené „vodění medvěda“. Je
to již tradiční akce, bez které si začátek
masopustu už nedovedeme představit.
Průvod masek vyjde v cca 9.00 hodin
od kulturního domu a dvě skupiny masek medvěda navštíví každou domácnost
v naší obci. Stalo se zvykem, že masky
jsou v domácnostech vřele přivítány a je
jim nabídnuta spousta všelijakých dobrot
(chlebíčky, koblížky, koláče, atd.). Obec
Machová zajistí všem zúčastněným teplý
párek a čaj, který bude podáván na konci Miliónové ulice. Finanční výtěžek této
akce použijí hasiči na financování své
činnosti, kde patří hlavně práce s dětmi,
které cvičí své dovednosti v hasičském
sportu.
Obecní zastupitelstvo si nesmírně moc váží ochoty všech hasičů udržovat tuto tradici a patří jim všem za to velký dík
SDH Machová

Základní organizace ČZS Machová
ve spolupráci s Územním sdružením Zlín
pořádá dvě odborné přednášky pro členy
ČZS i pro širokou veřejnost. Přednášky
budou probíhat v kulturním domě v Machové od 14.00 hodin, a to sobotu v termínech: 7. února, 28. února 2015.
První přednáška bude na téma
jádroviny a ochrana chemického ošetření + růže a jejich pěstování..
Druhá přednáška bude na téma
peckoviny a ochrana chemického ošetření + odrůdy a pěstování jahod.
Zahrádkáři se těší na hojnou účast
machovských občanů, kde jsou přednášky na daná témata již každoroční tradicí.
Přednášky přednese instruktor Územního
sdružení - MVDr. František Václavík.

Tradičně týden před Velikonocemi
se v kulturním domě pořádá velikonoční odpoledne, kde se všichni mladí kluci
mohou pod dozorem starších naučit a potom i sami uplést velikonoční pomlázku
(tatar). Děvčata se zase učí vyrábět různé
velikonoční ozdoby, které potom zkrášlují jejich domovy. V dnešní uspěchané
době, kdy se vytrácejí všechny staré tradice, považujeme tuto akci za velmi důležitou. Chceme-li, aby se velikonoční
tradice udržely mezi našimi dětmi, tak
musíme takové akce pořádat. A děláme to
rádi, protože po zkušenostech z loňských
ročníků je toto výtvarné odpoledne k naší
spokojenosti velice hojně navštěvováno.
Takže v sobotu 28. března ve 14.00 hodin
jste všichni zváni do kulturního domu k
výrobě velikonočních pomlázek a ozdob.

ČZS Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Výtvarné odpoledne v roce 2014
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Pozvánky

Dětský karneval
Mezi jednu z nejnavštěvovanějších
akcí v naší obci patří dětský karneval,
který se bude letos konat dne 7. března
2015 v kulturním domě. Akce je pořádána kulturním výborem obce Machová pod
vedením Radky Řezníčkové. Je zvykem,
že součástí karnevalu bývala promenáda
masek, spousta soutěží a dětská diskotéka. I letos tomu nebude jinak. Těšíme se
na to, že i letos se zúčastní přes 80 masek
jako v minulých ročnících a všichni prožijeme velmi krásné odpoledne s našimi
nejmenšími. Samozřejmě, i když se jedná
o dětský karneval, i rodiče dětí mohou
přijít v nějaké masce a tak dokreslit příjemnou atmosféru celé akce.
Zastupitelstvo obce Machová

Dětský karveval v roce 2014

Nebe nad Machovou
Pro machovské občany bude
uspořádána přednáška s praktickým
pozorováním hvězdné oblohy za pomoci astronomického dalekohledu.
Přednášejícím bude Ing. Vladimír
Velísek. Na této přednášce budou nejprve ukázány a představeny hvězdy
a souhvězdí, které můžeme v tomto
ročním období vidět na noční obloze.
Následně po představení hvězd a souhvězdí vám bude nabídnuto i pozorování těchto vesmírných objektů hvězdářským dalekohledem Sky-watcher
NEWTON 254/1200, který umožňuje
optické zvětšení až 500krát. Termín
tohoto astronomického setkání byl
stanoven na pátek 13. února 2014 v
18.00 hodin na betonové ploše v areálu bývalého koupaliště. Datum bylo
vybráno s důrazem na to, že v tuto
podvečerní hodinu můžeme krásně
vidět vysoko nad obzorem všechna
zimní souhvězdí. Problémem je, že
aby uvedené astronomické setkání
mohlo úspěšně proběhnout, je zapotřebí mít naprosto čistou „vymetenou“ oblohu. Jak uznáte, čistou
oblohu nelze v našich možnostech
naplánovat a proto v případě, že by
se z důvodu zatažené oblohy nemohlo astronomické setkání v pátek 13.
února uskutečnit, je náhradní termín

stanoven na následující den sobotu
14. února. Pokud by ani tento termín
nebyl možný, tak poslední další možnost bude v neděli 15. února taktéž v
18.00 hodin. Proto doporučuji všem
zájemcům sledování webové obecní stránky nebo obecní facebookové
stránky, kde budou v daný den uvedeny aktuální informace, zda se astronomické setkání uskuteční, či nikoliv.
A na co všechno se můžete těšit,
pokud nám bude počasí přát? Ještě
krátce po 18. hodině, kdy už bude
Slunce zapadlé za obzorem, bude na
západě po krátkou dobu možno pozorovat planety Mars, Venuši a Merkur,
což jsou naši nejbližší vesmírní sousedé. Krátce před půl sedmou nám
přímo nad hlavou proletí ISS (Mezinárodní vesmírná stanice). Jedná se
o stále obydlenou vesmírnou stanici,
kterou můžeme pozorovat pouhýma
očima díky jejím velkým fotovoltaickým článkům, které odráží sluneční
paprsky směrem k zemskému povrchu. Na východě se nám ukáže největší planeta sluneční soustavy Jupiter.
Pomocí dalekohledu budou viditelné
i jeho čtyři největší měsíce (Io, Ganymédes, Europa, Callisto). Tyto měsíce byly objeveny už roku 1610, kdy

je pozoroval italský astronom Galileo
Galilei. Dále se můžeme těšit na nejjasnější hvězdu noční oblohy Sírius,
Polárku, Betelgeuse, Rigel a spoustu
dalších hvězd, o kterých se dozvíte
spoustu zajímavostí. A v neposlední
řadě vám budou ukázána nejjasnější
zimní souhvězdí, jako je například
Orion, Blíženci, Vozka, Býk, Malý a
Velký vůz, Kasiopea......
Jelikož se astronomické setkání
uskuteční pod širým nebem a dá se
předpokládat, že bude celkem dost
velká zima, upozorňujeme, abyste zvolili dostatečně teplé oblečení.
Přednáška a samotné pozorování
noční oblohy dalekohledem bude trvat cca 60 minut. Samozřejmě pokud
bude zájem, můžeme toto setkání
protáhnout tak, jak bude potřeba. Po
celou dobu tohoto setkání bude zajištěn horký čaj na zahřátí.
Pokud bude o tento druh astronomických setkání zájem, plánujeme
ještě jedno podobné setkání, které se
uskuteční někdy během letních měsíců. Na tomto letním setkání by byla
zase představena letní noční obloha,
která je zcela jiná než zimní noční
obloha.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Zastupitelstvo obce Machová
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Sociální výbor

Vítání machovských občánků v roce 2014
Sociální výbor se podílí na vítání
machovských občánků. V loňském roce
bylo v obřadní síni uvítáno 5 machovských občánků: Martin Šumbera, Daniel
Hořejš, Matěj Škutek, Ellen Kunertová,
Jakub Frantík.
Na přípravě vítání se podílí sociální
komise ve složení: Bc. Irma Hanáková
a Eva Rakovská. Vítání občánků převzal
po bývalém starostovi MVDr. Františku
Václavíkovi nový starosta obce pan František Klementa. Na keyboard při obřadu
hraje Eliška Brázdilová a Klára Brázdilová. U kolébky stávají machovské děti,
které přednášejí básničky: Magdalénka
Brázdilová, Ondra Brázdil, Kristýnka
Juráková, Matyášek Minařík, Karolínka
Menšíková, Anetka Pospíšilová, Emily
Smith, Ladík Zifčák a Karolínka Zifčáková. Velké poděkování patří i jejich rodičům a všem, kteří s naším výborem spolupracují a pomáhají nám v jeho činnosti.

Narozené děti v roce 2014

Daniel Hořejš, Matěj Škutek, Jakub Frantík,
Lukáš Matocha, Markéta Kučerová, Adéla
Plšková, Laura Vaňharová, Tobiáš Mikšaník.

Děti u kolébky

Návštěvy při životním jubileu

Sociální komise navštěvuje jubilanty ve věku 70, 75 let a nad 80 let. Při návštěvě obdrží malý dárek a kytičku. Členové sociální komise: Eva Rakovská, Martina Šidlíková, Božena Janíková, Marie Žáková, Marie Pavlíčková, Eliška Vykoukalová, Svatava Drdová,
Jana Vroubková.
Bc. Irma Hanáková
předsedkyně sociálního výboru

Naši jubilanti:
Leden

Marie Zelinová.............83 let
Marie Hradilová...........89 let
František Václavík.......70 let
Jaroslava Vývodová.....70 let

Únor :

Růžena Michalíková....89 let

Březen

Naděžda Chytilová.......80 let
Mojmír Brázdil.............81 let

Duben

Frantíková Libuše.........88 let
Pančochová Pavla.........87 let
Vroubková Jana.............70 let
Janík Josef.....................70 let

Květen

Konečná Božena...........75 let
Brázdilová Pavla...........75 let

Červen

Martinec Bohuslav........75 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších let.
Dovolujeme si upozornit, že tuto rubriku považujeme za společensky prospešnou a právně nezávadnou. Pokud si občané, dožívající se
životních jubileí, nepřejí být zveřejněni, žádáme je, aby tuto skutečnost písemně či ústně nahlásili na obecním úřadě.
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Obecní informace

Machová na facebooku
Uvědomujeme
si, že spousta lidí
nemá ráda sociální
sítě, nicméně doba
si to žádá, takže i
naše obec se rozhodla využít tohoto
média a byl zřízen obecní účet na fa-

cebooku. Pokud máte svůj účet na této
sociální síti, můžete zde na adrese

https://www.facebook.com/obecmachova

www.obecmachova.cz.

Účet na facebooku je jen další možností, jak šířit
obecní informace mezi občany.

nalézt spoustu aktuálních informací
nebo fotografií z obecních akcí. Samozřejmostí je, že i nadále zůstávají
v činnosti oficiální webové stránky

Zastupitelstvo obce Machová

Termíny vývozů popelnic v roce 2015
Týden
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.

žlutý štítek
8.ledna
22.ledna
5. února
19. února
5. března
19. března
2. dubna
16. dubna
30. dubna
14. května
28. května
11.červena
25.červena
9. července

zelený štítek
8.ledna
5. února
5. března
2. dubna
30. dubna
28. května
25. června

Týden
30.
32.
34.
36.
38.
40.
42.
44.
46.
48.
50.
52.
2.

žlutý štítek
23. července
6. srpna
20. srpna
3. září
17. září
1.října
15.října
29.října
12. listopadu
26. listopadu
10. prosince
25. prosince
7.ledna 2016

zelený štítek
23. července
20. srpna
17. září
15.října
12. listopadu
10. prosince
7. ledna 2016

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2015
TERMÍN
Březen
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Září
Říjen
Listopad

DNY
13.3. – 14.3.
27.3. – 28.3.
24.4. – 25.4.
22.5. – 23.5.
26.6. - 27.6.
24.7. – 25.7.
21.8. – 22.8
11.9. - 12.9.
25.9. – 26.9
23.10. – 24.10.
20.11. – 21.11.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

16.4

17.9

strana

15

Zábava

Vtipy

Američan a Rus si telefonují...
A: Ivane, teď řikali v televizi, že tam u
vás jsou děsný mrazy, přes minus 60°.
R: To je blbina, nejvejš tak mínus 20°.
A: No ne, teď to řikali na CNN, prej přes
minus 60°.
R: Ale no tak možná někde třeba minus
25, ale to spíš výjimečně.
A: No ale ty záběry byly děsný, ty omrzlý silnice, baráky...
R: Jo ty myslíš venku??? No tak to jo...
***
Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za prvé - připnout si lyže, za druhé
- spustit se po svahu, a za třetí - naučit se
chodit o berlích.

Telefonát na horskou službu: „Jsem vysoko v horách, nevím kde a zlomil jsem
si nohu. Už nemůžu dál. Co mám dělat?”
„Nemusíte dělat nic. Náš doktor vám napíše neschopenku.”
***
„Tati, už mě to sáňkování nebaví.”
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu,
nenaříkej a táhni mě zase nahoru!”
***
Zimní plískanice a manželka za volantem povídá manželovi: „To je dneska
smog, že není vidět na krok.”
„Když si sundáš ten igelit z předního
okna, třeba se vyčasí.”
***

***
Zima. Chlapec se ptá muže, který zimomřivě drží ruce v kapsách: „Strejdo,
kolik je hodin?”
Ten odpovídá: „Prosím tě, přijď se
zeptat v létě.”
***
Lyžař narazí do stromu a začne na něj
padat sníh. Borec vítězoslavně vykřikne:
„A pak že nesněží!”

Když odjížděl na hory, přál si, aby
padal sníh. Přání se mu vyplnilo – zasypala ho tam lavina.
***
Dva maníky zasypala na horách lavina. Najednou ten jeden vidí, jak se k
nim blíží záchranářskej pes, bernardýn se
soudkem, a tak říká tomu druhému:
„Hele, nejlepší přítel člověka.”
„No jo, a nese ho pes!”

SUDOKU
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Zpravodaj obce Machová
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Pravidla SUDOKU

„Lékař mi tvrdil, že mám vlohy pro
lyžování.”
„Jak to poznal?”
„Prý mi rychle srůstají kosti.”
***
„Arnošte, nechoď na tu sjezdovku,”
domlouvá lyžaři před hotelem manželka.
„Vždyť už skoro všechen sníh roztál někde se zabiješ!”
„Neboj,” uklidňuje ji Arnošt. „Beru
si vodní lyže.”
***
Přijde v zimě pán z venku domů a ptá
se sám sebe: „Co jsem to chtěl? Aha, najíst se.”
Nají se a říká: „Ne, to není ono. Napít
se.”
Napije se a říká: „Ne, to také není
ono. Už to mám, chci se vykoupat.”
Vykoupe se a říká: „Ne! Už to mám,
chci si sundat lyže!”
***
Malá Verunka je s maminkou na procházce v horách a najednou vykřikne:
„Mami, mami - podívej, sněžný muž!”
„Ale kdepak, Verunko,” uklidňuje ji matka, „to je jen zasněžený bezdomovec.”

Spojovačka

Vaším úkolem je umístit
do tabulky číslice od 1 do
9 tak, aby byly splněny
následující podmínky:
1. žádná číslice se nesmí
v jedné řádce opakovat
dvakrát,
2. žádná číslice se nesmí
v jednom sloupci opakovat dvakrát,
3. žádná číslice se nesmí
ve čtverci 3×3 opakovat
dvakrát.
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