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Slovo starosty
V letošním roce bude v naší obci probíhat velmi čilý stavební ruch na obecních budovách vzhledem k tomu, že se podařily
zabezpečit dotace na zateplení a výměnu oken.
Jako první začnou stavební práce na kuželně, kde proběhne
výměna oken, výměna a zateplení střechy a kompletní zateplení obvodového pláště, včetně fasády. Tato akce je plánována
na provedení od začátku dubna do 15. května 2011. Upozorňujeme maminky, že v této době bude zvýšený stavební ruch v
lokalitě, kde často pobývají s dětmi. Chceme tímto požádat
maminky i ostatní rodiče starších dětí a mládeže, aby věnovali
bezpečnosti svých potomků zvýšenou pozornost.
Souběžně se stavebními pracemi na kuželně budou probíhat
i stavební práce na rozšíření kulturního domu o kuřárnu a šatnu,
aby v rámci zateplování kulturního domu mohla být provedena
nová fasáda i na této přístavbě. Akce zateplení kuželny a přístavby kulturního domu budou končit do 15. května. Následovat budou práce na zateplení kulturního domu a výměny oken.
Spolu s tím budou provedeny vnitřní úpravy v kulturním domě,
tj. současného prostoru pod jevištěm, aby místnost byla samostatná a přístupná pouze zvenku. Přestavba kulturního domu,
včetně nové fasády, má být ukončena podle smlouvy do 8. srpna
2011. Samozřejmě, že i po celou dobu přestavby je potřeba dbát
na zvýšené nebezpečí úrazu dětí. V době opravy bude uzavřen
i chodník před kulturním domem. Věříme, že se obě tyto budovy podaří zabezpečit tak, aby byly skutečně reprezentativními
objekty v obci a do konce září, než budou probíhat oslavy 100 let

školy, byl celý tento areál zmodernizován a hezky upraven.
Tento rok bude nejen ve znamení oprav v areálu kuželny
a kulturního domu, ale koncem roku bude probíhat i celá příprava a realizace kompostárny. Vzhledem k tomu, že stroje na kompostování jsou za vyšší částku než 5 mil. Kč, musela být celá
akce řešena přes rozšířené celoevropské výběrové řízení, které
bude ukončeno v květnu a bude znám dodavatel veškeré technologie. Do konce července by měl být postaven i sklad mechanizace pro kompostárnu. Technologie pro kompostárnu: traktor
s čelním nakladačem a samostatným zadním nakladačem, štěpkovač pro drcení dřevní hmoty (na haluze, ořez větví, drobné
trámy, apod.), míchací zařízení pro promíchání kompostované
hmoty, plnič do velkoobjemových vaků, provzdušňovací zařízení naskladněné hmoty a prosévač zralého kompostu.
Předpokládáme, že činnost kompostárny bude zahájena
v srpnu 2011. Obec se snaží, aby v rámci dalších programů bylo
event. možné zakoupit nosič pro kontejnery, které by byly pravidelně 1x týdně rozmísťovány přibližně na 5 míst obce, anebo
při kácení stromů na požádání na určitá místa a následně svezeny na kompostárnu. Chceme předejít tomu, že občané nebudou
mít možnost svážet biologický materiál na kompostárnu a budou
vyhledávat příležitosti, jak ho umístit mimo kompostovací zařízení. Vydaná vyhláška k tomuto účelu bude přímo zakazovat
likvidaci rostlinného odpadu mimo vlastní zahradu a nařizo-
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Uplynulé akce

Košt klobás
I v letošním roce pořádali naši hasiči
již tradiční košt klobás a to dne 12. ledna 2011. Celkem bylo přihlášeno 22
vzorků klobás. Vítězem se stal vzorek
č. 1 pana Bohuslava Huska, na 2. místě byl ohodnocen vzorek č. 12 (p. Petra
Drahotuská) a na 3. místě vzorek č. 11

(p. Jiří Fryštacký). Po ukončení vyhodnocení vzorků a předání cen se rozproudila dobrá zábava při hudební produkci
našeho kamaráda z Halenkovic. Tato
akce se zařadila mezi velmi oblíbená
společenská setkání v naší obci. Chtěli
bychom touto cestou ještě jednou podě-

kovat všem vystavovatelům, kteří se
zapojili do letošního koštu klobás.

Účastníci měli možnost posoudit více
než 30 vzorků a vyhodnotit, které odrůdy jim nejlépe chutnají a posoudit chuť
a buket různých vzorků. Zahrádkáři připravili ke vzorkům vína malé občerstvení. Hlavními průvodci akce byli p.
Bohumil Brázdil , p. MVDr. František
Václavík a p. Jaroslav Divoký. Děkujeme i ženám za vzornou obsluhu přítomných při roznášení vzorků vína.

Atmosféra byla po celý večer na příjemné přátelské úrovni a k všeobecné
spokojenosti účastníků. Obecní zastupitelstvo děkuje Českému zahrádkářskému svazu v Machové za zorganizování
příjemné společenské akce.

SDH Machová

Náštěvníci koštu klobás

Košt vína

Dne 22. ledna 2011 proběhl již
4. košt vína, neboli ochutnávka různých odrůd vína. Byla to velmi úspěšná akce s hojnou účastí machovských
občanů.
Ochutnávky se zúčastnili
i někteří náštěvníci z okolí, které jsme
rádi na této akci přivítali. Zahrádkáři
již tradičně připravili dostatečný počet
kvalitních vzorků odrůdových vín z
Petrova, Podborova a dalších vesnic.

Jeden z přednášejících MVDr. F. Václavík

Náštěvníci koštu vína
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Uplynulé akce

Dětský karneval
Zastupitelstvo obce a její výbor pro
kulturu a školství uspořádal 26.února
2011 již tradiční dětský karneval. Pro
všechny organizátory je radostné sledovat, že se tohoto odpoledne zúčastnilo
velké množství dětí nejen z naší obce.
Maminky v delším předstihu připravují
masky svým dětem, aby jejich ratolesti
patřily mezi ty, které budou obdivovány

a vyhodnoceny. Dětská diskotéka měla u
dětí již tradiční úspěch a úvodní promenáda masek byla letos poprvé doplněna
i dospělými spoluorganizátory v kostýmech. Příjemným zpestřením v úvodu
bylo také vystoupení mažoretek, které
rovněž doplnily promenádu masek.
Kulturní dům byl zaplněný mládím
i rodiči a prarodiči, kteří strávili spo-

Kategorie mladších
1.
2.
3.
4.

Paták Tadeáš...................vodník			
Minařík Matyáš...............princ			
Pospíšilová Aneta............kouz.školka-zelená Fanynka
Matochová Sabina...........čarodějka-pavoučnice

lečně příjemné sobotní odpoledne. Již
druhým rokem byla soutěž o nejlepší
masku hodnocena přímo návštěvníky.
Podíleli se tom téměř všichni účastníci
karnevalu. Na předních místech uvádíme ohodnocení v kategorích nejmenších a starších dětí:

Kategorie starších
1.
2.
3.

Patáková Michaela (Mysl.).......japonečka
Stoklásková (Host.)..................čarodějka
Křížanová (Rack.)....................kouzelná školka Majda

Přehled zúčastněných masek

V průběhu karnevalu proběhly i různé soutěže pro děti, při
nichž byly odměňovány různými sladkostmi. Na závěr všechny
děti byly odměněny za účast - první tři z každé kategorie obdržely
diplom, dort a sladkosti a mimoto všechny dostaly čokoládu.
Obecní zastupitelstvo děkuje všem organizátorům zdařilé akce. Již nyní můžeme maminkám sdělit, že první sobotu
v březnu bude v příštím roce opět dětský karneval, takže mohou
vymýšlet opětovně pro své děti nové oblečení.
Kulturní výbor obce Machová
Karnevalu se zúčastnily i machovské mažoretky

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Uplynulé akce

Vodění medvěda - masopust
Sbor dobrovolných hasičů uspořádal
opětovně masopustní vodění medvěda,
které patřilo rovněž mezi velmi zdařilé
akce. Po celý sobotní den probíhal v naší
obci rej masopustních masek. Občané pro
ně připravili různé sladkosti a občerstvení. V letošním roce přálo této akci i počasí a při polední přestávce při čaji, svařeném víně a párku v ulici tzv. „Miliónové“
bylo možno vidět i posezení na trávníku.
Věříme, že i v dalších letech bude masopustní tradice pokračovat a SDH Machová obecní zastupitelstvo děkuje, že se této
akce pravidelně a úspěšně zhošťuje.
SDH Machová

Masky při vodění medvěda obcí

Velikonoční svátky v naší obci
V neděli 10. dubna jsme jako první vítali v našich domovech děvčata s májkami a tradičním popěvkem pro předvelikonoční
období, jako symbol svátku katolické církve „navštívení P. Marie“.

“Stála panenka Maria, jako růžička červená.
A přišel k ní anděl Páně, dal pozdravení té panně.
Panna se ho zulekala, z ulekání děkovala.
Nelekej se panno čistá, máš porodit Pána Krista.
Pána Krista porodila, žádné bolesti neměla.“
Děvčata 14 dní před velikonoční- tením tatarů, či výrobou jiných ozdob,
mi svátky obchází domácnosti a připo- předvedli a naučili této činnosti i naši
menou, že se Velikonoce nezadržitelně mládež a ostatní účastníky. Kluci se
blíží. Machovské hospodyňky je rády mohli na pletení dívat a také se naučit
přivítají a odmění je za návštěvu drob- tuto techniku pletení. Zahrádkáři a jejich
nou sladkostí.
Další akcí, kterou připravilo obecní zastupitelstvo ve spolupráci s ČZS
Machová, bylo výtvarné odpoledne,
spojené s pletením tatarů. Kulturní výbor připravil i letos, v neděli
17. dubna 2011 v kulturním domě
v Machové, výtvarné odpoledne,
spojené s výrobou velikonočních
ozdob pro domácnosti a okolí svých
domů. V průběhu tohoto odpoledne proběhlo také pletení pomlázek,
či tatarů. Hoši zde měli možnost
se naučit
plést tatary. Domů si
odnesli upletenou pomlázku. Starší
občané, kteří mají zkušenosti s ple- Machovská děvčata s májkami
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výbor zajistili dostatečné množství vrbového proutí. Akce byla organizována již
po několikáté a setkala se s příjemnou
odezvou.
Další průběh Velikonoc doplňují hoši
ze základní školy, jejichž starostí je
udržet tradici klapotání od „Zeleného čtvrtku“ až do „Bílé soboty“, kdy,
jak se říká, „odletí zvony do Říma“
a oni se svými klapačkami a řehtačkami nahrazují zvonění v Machové.
Samozřejmě, že kluci čekají, jestli za
tuto činnost budou odměněni.
Potom nás již čeká na Velikonoční
pondělí tradiční klasická velikonoční pomlázka s tatary a vzájemnými
návštěvami. Věříme, že si mládenci
uvědomí, že pomlázka je symbolika
a ne ukazování své síly.
Obecní zastupitelstvo

UPlynulé akce

Vítání jara
V neděli odpoledne 3. dubna 2011
provedl dětský folklórní soubor Ječmínek Přivítání jara v naší obci. Hezké jarní
počasí podpořilo příjemnou atmosféru
pro tuto akci. Děti ze souboru předaly
hospodyňkám jarní kvítí a hospodářům
píšťalky. Jsme rádi, že se udržuje tradi-

ce vítání jara, včetně pochůzky v krojích,
s příjemnými tanečky a přáním. Průvod
dětského souboru v krojích s májkou
vytvářel pěkný pohled na mládí, které
patří k jaru. Navíc právě tuto neděli odpoledne celou kulisu dokreslilo slunečné
jarní počasí. Zastupitelstvo děkuje sou-

boru Ječmínek za to, že se svými akcemi
pravidelně zapojuje i do kulturní činnosti
v naší obci.

obec je povinna ukončit vybudování této
komunikace do konce srpna, aby mohly
být řádně zkolaudovány všechny rodinné
domy. Ty jsou povoleny k užívání pouze dočasně v návaznosti na dobudování
místní komunikace a pak budou oficiálně
zkolaudovány.
Musíme vyzvat majitele pozemků, kteří dosud nezahájili výstavbu ve
stavebním obvodu lokalita „Díly pod
hájem“ a enapojili se tedy na inženýrské sítě, že musí zabezpečit své přípojky
před dokončením komunikace, aby cesta
nebyla porušena vzápětí po dokončení.
Všechny výše uvedené akce vyžadují
obrovské množství úsilí a práce k jejich
zabezpečení a samozřejmě, že způsobí
i řadu komplikací. Na všechny akce je
nutná i spoluúčast obce. U kompostárny
bude třeba i překlenovací úvěr na provedení úhrady, protože prostředky z ministerstva dostáváme více než s půlročním
zpožděním a samozřejmě, že dodavatelé technologie nemohou čekat takovou
dobu na úhradu faktur. Obec vypisuje
výběrové řízení, jednak na překlenovací
úvěr pro úhradu uvedených faktur, ale
bude potřebovat i úvěr na spoluúčast
na jednotlivé akce. Vzhledem k tomu, že
obec bude po letošním roce bez jakýchkoliv úvěrů, můžeme si dovolit spoluúčast uhradit z úvěru a následně po několik
let, po přijatelných splátkách, tento úvěr
splácet. Vzhledem k tomu, že po kolaudaci rodinných domků v lokalitě „Díly
pod hájem“ dojde i k navýšení počtu obyvatel a z tohoto důvodu dojde i ke zvýšení
zdrojů obce z rozpočtového určení daní
na základě počtu obyvatel, bude možno
úvěr snadněji splácet.
Obec má v úmyslu v dalším období
připravovat žádosti i na přestavbu celého

sportovního areálu. V současné době se
zpracovává projekt, aby bylo možné rozdělit rekonstrukci na více etap. Rekonstrukce šaten je již zcela zadána a vlastní
sportovní areál bude řešen postupně. Pro
sportovní areál zpracovává projektovou
dokumentaci firma Tennis Zlín. Chceme
být připraveni na event. možnosti vypsaných výzev k podání žádostí na dotace. Závěrem uvedeme ještě informaci,
že naše obec podala žádost na získání
prostředků na přestavbu hřiště u mateřské školy. Měla by stát 380 tis. Kč a v
žádosti by bylo poskytnuto 70 % dotací.
Jak bude naše žádost vyřízena v této době
nevíme, protože na vyčleněnou částku
pro tento program bylo podáno o 100 %
více požadavků. Čekáme však na výsledek posouzení žádostí.
Úřad a zastupitelstvo věnuje mnoho
úsilí zpracovávání veškerých dotačních
programů na jednotlivé vyhlášené výzvy,
aby se v rámci tohoto období do r. 2013
podařilo zajistit opravu veškerých budov
občanské vybavenosti a vybudování
infrastruktury obce. Po tomto roce má
být podle dosavadních sdělení podstatně
složitější a těžší získávat dotace na řešení
výše uvedených staveb. Cílem obce by
mělo být navýšení počtu obyvatel mezi
700 – 800, aby z rozpočtového určení
daní dostávala finanční prostředky, které
zabezpečí její životaschopnost a zajištění
veškerých provozních potřeb.

Obecní zastupitelstvo

Pokračování ze str. 1
vat tuto likvidaci na obecní kompostárně. Rovněž pálení listí, haluzí a dalšího
rostlinného materiálu bude jednoznačně
zakázáno. Musíme jenom vyslovit přesvědčení, že se nám podaří zajistit kontejnery, abychom co nejvíce přiblížili
možnost ukládání rostlinných odpadů
touto cestou. V opačném případě mohou
občané na kompostárnu dopravit rostlinný odpad vlastními prostředky.
V současné době probíhá mimo tyto
subvenční akce, které jsem již uvedl, ještě zpracovávání projektové dokumentace
na přestavbu a zateplení střechy a pláště, včetně výměny oken, ve sportovním
areálu u bývalého koupaliště. Nyní je ve
schvalovacím řízení i zateplení a výměna oken v budově OÚ Machová. Na tyto
dvě akce nemáme zatím finanční dotace
potvrzeny, snažíme se však, aby mohly
být realizovány ze zdrojů Operačního
programu Životní prostředí, spolufinancované z fondů EU (85 %) za účasti státního rozpočtu (5%) a zbytek z vlastních
zdrojů (10 %).
V letošním roce byl vypsán projekt
z Ministerstva životního prostředí na
snížení prašnosti v obci, na který je možno požadovat stroje na úklidové práce
- pravidelné zametání. Do tohoto programu, s žádostí o poskytnutí finančních
prostředků na typ stroje pro zametání
a úklid, jsme se přihlásili. Žádost byla
podána a čekáme na její akceptaci. Pokud
by byla přijata, umožnilo by to obci pravidelně zametat a čistit veřejné komunikace. Žádost je v celkové hodnotě přes 1,9
mil. Kč a spolufinancuje se z fondů EU,
tj. 90 % dotací a 10 % vlastní zdroje.
Mimoto nás čeká ještě jedna velká
investiční akce a to je dobudování komunikace v novém stavebním obvodu. Naše

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová
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Obecní informace

Dýňová strašidýlka

Činnost SDH Machová

I v letošním roce počítáme s tím, že budeme organizovat Večer dýňových strašidýlek, protože jsme přesvědčeni,
že se jedná o velmi příjemnou akci nejen pro děti. Návštěva v tyto dny v naší obci bývá opravdu velká a i okolí obdivuje, jak dokážeme k 28. říjnu vyzdobit naši obec. Protože
se blíží termín výsadby dýňových semen, obracíme se proto na občany, aby pokud možno zasadili dýňová semínka
a měli k tomuto účelu dostatečný počet dýní.
Obecní zastupitelstvo sice zajistí výsadbu dýní, bez
spolupráce občanů se ale neobejdeme a množství, které
se vypěstuje na vymezeném pozemku, by nemuselo být
dostačující pro zdařilou výzdobu celé obce.

Od 1. května 2011 bude zahájení soutěží v požárním sportu
dospělých i mládeže. l. kolo (okrsková soutěž) se bude konat
už 1. května 2011 v Mysločovicích. Z Machové budou reprezentovat hasiče 2 družstva žáků a 1 družstvo mužů. Naši žáci (ve
věku 6 – 10 let a 10 - 15 let) se začali připravovat na soutěže
už začátkem dubna. Přejeme jim v letošním roce hodně úspěchů
v požárním sportu a jejich vedoucím hodně trpělivosti. Všem
za jejich činnost patří poděkování.
V pátek 8. dubna 2011 proběhl sběr železného šrotu, kterého
se naši členové hojně zúčastnili. Chtěli bychom poděkovat také
všem občanům, kteří nám takto přispěli na naši další činnost.
								
				
SDH Machová

Obecní zastupitelstvo

Včelaři
Český zahrádkářský svaz se obrací
na všechny své členy, aby chemickou
ochranu svých zahrad prováděli tak, aby
nedocházelo k úhynu včel po postřiku.
V rámci přednášek, které organizujeme,
vždy uvádíme vhodný termín. Např. při
ošetření na pilatku švestkovou či jablečnou provádět zásadně postřik v době,
kdy opadne většina okvětních lístků
a květy již nejsou pro včely lákavé.
Je to nejvhodnější termín pro ošetření
a dosažení správného efektu, ale i nejvhodnější termín neškodnosti pro včely. V naší obci chovají včely 3 občané
(Marek Konečný, Robert Plšek a Tomáš
Zavadil). Myslíme si, že všichni obča-

né by jim měli být vděčni, že se této své
zálibě věnují. Naopak by bylo žádoucí,
aby se v obci našli i další zájemci o chov
včel. Dokonce i Krajský úřad Zlínského
kraje vypisuje subvenční politiku pro
včelaře, protože lidí, kteří jsou ochotni
věnovat se chovu včel, stále ubývá. Příroda se bez těchto drobných tvorečků
– dělníků - včelek - nemůže obejít a činnost zahrádkáře bez jejich spolupráce si
také nejde představit.
Včelaři by uvítali, kdyby na svých
okrasných zahradách měli občané i kvetoucí rostliny po celý rok. Včelky by
měly možnost potravy i po odkvětu stromů na jaře. Částečně mají možnost pas-

tvy na plodech, ale je nutné starat se i o
pestrost květeny v okrasných zahradách.
Věříme, že se podaří postupně zlepšit
i květenu na polních cestách a květnatých loukách, které mají být programem
údržby krajiny v rámci biokoridoru
a následně i kompostárny.
Snad se podaří udržovat polní cesty
v katastru obce, aby nerostly jen expanzivní plevely typu kopřiv, pelyňku, merlíku a podaří se oživit tyto plochy znovu
kvetoucími bylinami.

ret, PET lahve a jiné odpadky. Nejedná
se jen o papírky na volném veřejném
prostranství a zelených plochách.
V posledních letech se na Velikonoce
rodinné domy zdobí různými květinami
a symbolikou Velikonoc, což jistě všichni vidíme při procházce obcí. V naší
obci máme mnoho výtvarně zdatných
občanů, kteří jarní a velikonoční výzdobě pravidelně věnují velkou pozornost
a tím navodí atmosféru pěkně uprave-

né a vyzdobené obce. Chceme zároveň
poděkovat všem občanům, kteří se na
úklidu a výzdobě naší obce podílí. Tím
si vzájemně zpříjemňujeme prostředí
a život v Machové.

ČZS Machová

Jarní úklid obce
Obracíme se s prosbou na machovské občany, aby, jako již tradičně, provedli jarní úklid naší obce. Snahou je,
aby obec byla k těmto svátkům jara nazdobená a připravená. Machovští občané
se tradičně k úklidu na různé svátky staví velmi kladně a obec bývá vždy krásně vyčištěná a nazdobená. Věříme, že
i v letošním roce budou s námi občané
na úklidu obce spolupracovat a z trávníků zmizí různé papírky, krabičky od ciga-
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Obecní zastupitelstvo

Obecní informace

Úklid okolí naší obce
Jako každoročně zastupitelstvo
vyhlásí úklid naší obce. Požádáme občany, aby spolu s námi pomohli vyčistit katastrální území od odpadu, který
odhodí i osoby, které v naší obci nežijí,
na různá místa v katastru obce. Nejvíce

těchto odpadů je v okolí rybníka u lesíka Slatinky a také u lesíka Boří, před
Hrabůvkou a na některých dalších místech. Obec zajistí kontejner a traktory na
odvoz odpadů, abychom je mohli svézt.
Tím by katastrální území obce bylo čis-

Pobíhání psů po obci
Je samozřejmostí, že nikomu nevadí, pokud má občan psa, který je pod
dozorem a který mu zpříjemňuje život.
Na druhé straně je však pravdou, že není
možné, aby psi volně pobíhali bez dozoru
a svými exkrementy znečišťovali veřejná prostranství. Do kanceláře Obecního
úřadu v Machové se dostavují občané se
stížnostmi, že se objevují exkrementy po
psech. Mohli jsme to pozorovat v době,

kdy roztál sníh. Navíc se objevují psi
i na dětských hřištích, kde je absolutní zákaz pohybu psů - zvláště pak, když
jsou vpuštěni pro vykonání jejich potřeby. Maminky si stěžují, že se v tomto
prostoru pohybují se svými dětmi a přitom někteří občané zde nechají vyvenčit
své psy a vykonat jejich potřeby, aniž by
se nad tímto zamysleli.
OÚ nechá dětské hřiště oplotit a uza-

té a nemuseli jsme se stydět za to, co se
nachází v nejbližším okolí. Věříme, že
na výzvu k tomuto úklidu budete reagovat a pomůžete nám se sběrem odpadků
a jejich svozem při jarním úklidu.
Obecní zastupitelstvo

vřít brankou a vyzve občany, aby respektovali to, že hřiště je pro hraní dětí a psi
tam skutečně nemají co hledat. Budeme
muset vyměnit i písek, který je určen
pro hraní dětí. Věřím, že po této výzvě
občané pochopí, že psi na dětské hřiště
nepatří a uposlechnou tuto výzvu.
Obecní zastupitelstvo

Parkování osobních automobilů
Každoročně upozorňujeme občany,
aby neparkovali svá vozidla na travnatých plochách. Tyto trávníky rozhodně
nejsou určeny k parkování aut. Neustále
se setkáváme s některými občany, kteří
nechtějí pochopit, že travnaté plochy na
veřejných prostranstvích nejsou určeny k parkování a odstavování mnohdy nepojízdných vozidel. Jestliže jsme
schopni před jedním domem napočítat 5
i více osobních aut na rozjezděném trávníku, právem posloucháme připomínky
občanů, proč respektování tohoto zákazu
nevynucujeme přes Policii ČR. Chce-

me použít tento článek jako výzvu, aby
občané a jejich návštěvníci respektovali
tento zákaz a neničili to, co se pracně
v úpravě obce snažíme vytvářet. Nebudou-li tyto výzvy respektovat, nezbývá
nám, než požádat policii, aby sjednala nápravu v tomto směru a pokutovala řidiče, kteří brání volnému průjezdu
při parkování, anebo odstavují auta na
veřejné travnaté plochy.
Musíme upozornit, že plochy uvnitř
obce nejsou soukromé. Nikdo nemá
uzavřenou smlouvu s obecním úřadem
na možnost parkování na obecních

pozemcích. Nákladní auta na veřejných
prostranstvích v obci OÚ Machová
nepovoluje a podnikatelé si musí zajistit parkování aut na vlastní náklady na
místech k tomuto účelu určených.
Věříme, že budete respektovat oprávněné připomínky občanů a na základě
toho výzvu obecního úřadu k zákazu
parkování na nepovolených místech.
Obecní zastupitelstvo

Nová klubovna záhrádkářů
Zahrádkáři budou v průběhu měsíce
května uvádět do provozu a slavnostně otvírat svoji klubovnu u obecního
skladu a víceúčelové místnosti. Provoz
víceúčelové místnosti zůstane zachován
v nezměněném rozsahu, bude i nadále možnost vařit povidla, moštovat, či
jinak zpracovávat ovoce - jak tomu bylo
doposud.

V přístavbě skladu byla vybudována
klubovna pro potřeby zahrádkářů, kde se
budou mít možnost scházet a využívat ji
i k dalším společenským účelům. Klubovna byla vybavena novým nábytkem
a věříme, že bude důstojným stánkem.
Zahrádkáři patří mezi organizace, které
vyvíjí v obci poměrně rozsáhlou činnost
a potřebují zde své zázemí. Klubovna

je vybavena potřebným zařízením, aby
splňovala účel, ke kterému byla vybudována.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

M A C H O V Á

TJ Sokol Machová se v jarních měsících zúčastní tří kuželkářských soutěží. Dorost v lize Zlínského kraje se umístil na
7. místě. Družstvo podávalo dobré výkony po celou dobu soutěže. V jarním období se nejlépe dařilo Jiřímu Michalíkovi. Dalšími
hráči jsou – Fryštacká Kateřina, Michalík Lukáš, Dovrtěl Filip.
Machová „B“ v přeboru Zlínského kraje je na 11. místě. Machová „A“ skončilo ve III. kuželkářské lize na 5. místě. Všichni
hráči podávali vyrovnané výkony. Nejlepším hráčem družstva je Míšek Miroslav. Dalšími hráči jsou – Dovrtěl Milan, Stoklásek
Radek, Michalík Jaroslav, Husek Bohuslav, Grebeníček Vlastimil.

III. kuželkářská liga

1. HKK Olomouc A
22
2. TJ Krnov 		
22
3. TJ Horní Benešov
22
4. KK Zábřeh B 		
22
5. TJ Sokol Machová
22
6. SKK Jeseník 		
22
7. HKK Olomouc B
22
8. TJ Pozemstav Prostějov 22
9. TJ Spartak Přerov B
22
10. TJ Sokol Michálkovice 22
11. TJ Sokol Chvalíkovice 22
12. KK Hagemann Opava B 22

Tabulka dorostu:

1. TJ Valašské Meziříčí A
20
2. TJ Valašské Meziříčí B
20
3. TJ Zbrojovka Vsetín
20
4. TJ Sokol Luhačovice
20
5. Kuţelkářský klub Kroměříţ 20
6. KK Camo Slavičín
20
7. TJ Sokol Machová
20
8. TJ Jiskra Otrokovice A
20
9. TJ Valašské Meziříčí C
20
10. KC Zlín 		
20
11. TJ Jiskra Otrokovice B 20

8
13
3
11
12
11
11
10
8
7
6
3

2
3
1
4
1
2
0
1
1
3
0
0

2
6
8
7
9
9
11
11
13
12
16
19

124,5:51,5
104,0:72,0
90,0:86,0
93,0:83,0
94,0:82,0
90,5:85,5
89,5:86,5
82,0:94,0
85,0:91,0
79,0:97,0
70,0:106,0
54,5:121,5

315,0:213,0
294,0:234,0
263,0:265,0
274,0:254,0
257,5:270,5
251,0:277,0
262,5:265,5
266,5:261,5
273,5:254,5
251,5:276,5
240,0:288,0
219,5:308,5

3221
3126
3156
3059
3129
3118
3112
3121
3124
3063
3125
3019

38
29
27
26
25
24
22
21
17
17
12
6

18
17
14
13
11
7
7
6
6
3
0

0
1
2
0
1
4
2
2
1
2
1

2
2
4
7
8
9
11
12
13
15
19

67,5:12,5
61,5:18,5
56,0:24,0
47,0:33,0
46,0:34,0
36,0:44,0
35,0:45,0
30,0:50,0
31,0:49,0
18,0:62,0
12,0:68,0

97,0:23,0
83,5:36,5
80,5:39,5
72,0:48,0
72,0:48,0
50,5:69,5
50,0:70,0
49,0:71,0
52,0:68,0
27,0:93,0
26,5:93,5

1266
1257
1216
1220
1196
1111
1124
1115
1132
1062
1028

36
35
30
26
23
18
16
14
13
8
1

TJ Sokol Machová se v měsících únoru a březnu zúčastnila mistrovství Zlínského kraje jednotlivců v kategoriích dorost,
dorostenky, junioři a muži s těmito výsledky:
dorost – Michalík Jiří na 8. místě, Dovrtěl Filip na 18. místě, Fryštacká Kateřina na 17. místě,
junioři – Gala Jan na 7. místě, Grebeníček Tomáš na 8. místě, Grebeníček Adam na 11. místě,
muži – Mrlík Jiří na 4. místě, Grebeníček Vlastimil na 23. místě, Dorvtěl Milan na 25. místě, Michalík Jaroslav na 29. místě
a Míšek Miroslav na 33. místě.
V květnu TJ Sokol Machová uspořádá turistický pochod na Velehrad. Termín bude upřesněn.
V červnu se bude konat turnaj v malé kopané.
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Bohuslav Husek
TJ Sokol Machová

Knihovna

Knihovna obce Machová
Malá, útulná knihovna, umístěná
v budově obecního úřadu. Dvakrát
do týdne tam půjčuje občanům knihy
příjemná a ochotná knihovnice paní
Mgr. Iva Matulíková. Bývalá učitelka Základní školy v Mysločovicích
vykonává tuto činnost s malými přestávkami od roku 1965. Výpůjční doba
je v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin
a ve čtvrtek od 16.00 do 17.00 hodin.
Knihovna je otevřená po celý rok
s výjimkou jednoměsíčního zavření
v průběhu prázdnin.
Před dvěma lety byla místnost
rekonstruována z bývalé ordinace
praktického lékaře a vybavena novým
nábytkem a regály. Knihovní fond je
přehledně rozdělen do jednotlivých
částí. Zastoupena je zde literatura pro
malé a starší děti, beletrie, naučná literatura, detektivky, romány pro ženy,
publikace týkající se regionu. Prohlédnout si můžete i místní zpravodaje
přilehlých obcí. Část knihovny tvoří
tzv. „výměnný fond“, barevně označený VS, který byl pořízen z finanční
dotace Ministerstva kultury nebo ZK.

Tyto knihy se vyměňují podle dispozic
Krajské knihovny Františka Bartoše ve
Zlíně. Je regionálním centrem služeb
pro veřejné knihovny v kraji. Výměnné soubory jsou barevně odlišeny od
vlastního fondu knihovny. Bezplatně
se zapůjčují na dobu jednoho roku.
Provozovatelem knihovny je od září
2002 Obecní úřad Machová, který také
financuje nákup nových knih. Ročně je
na ně vynakládána částka kolem 5 000
Kč, v roce 2010 to bylo 8 000 Kč.
Nové knihy se dokupují dvakrát
ročně v měsících květnu a listopadu. Městská knihovna v Otrokovicích
vede knižní fond, nové přírůstky bezplatně zabalí, opatří razítky, evidenčním číslem a čárovým kódem. V každé knize otiskne razítko na 17. straně
a na poslední stránce textu. Pak už se
mohou zařadit do obecní knihovny.
Publikace se půjčují na jeden
měsíc, po této době si ji může čtenář
event. dále prodloužit. Půjčování je
bezplatné, poplatek 50 Kč se platí až
po 3. upomínce v případě nevrácení
v termínu.

Knihovna vykazuje 2x ročně statistiku čtenářů – v roce 2010 bylo zapsáno 70 registrovaných uživatelů /tj.
těch, kteří si půjčí alespoň jednu knihu
za rok/, z toho je 24 do 15 let věku.
Fyzická návštěva /ti, kdož přišli v průběhu roku za účelem půjčení literatury/ představovala 659 osob. Celkem
si občané vypůjčili 1 865 knih a 302
časopisů.
Knihovna obsahuje přes 2 800 svazků. Činnost se řídí Knihovním řádem.
K dispozici jsou časopisy Čtyřlístek
a také některá starší vydání různých
periodik. Zdarma dostává knihovna
časopis Biblio pro čtenářskou veřejnost o knihách ze všech stran.
Veřejně přístupný internet, který
je v knihovně, byl v minulosti více
využíván. Tím, že si občané stále více
vybavují domácnosti internetem, je
roční návštěva asi 160 osob. Směrnicí
pro provoz je Řád užívání internetu.
PhDr. Božena Martincová

Výběr místních poplatků za komunální odpady
Upozorňujeme občany, že vybírání
místních poplatků se považuje u každého plátce za daňovou povinnost.
Pokud si občané s trvalým pobytem v obci Machová neuhradí svou
daňovou povinnost, je obec povinna
poplatek vymáhat nejdříve přes upomínky a následně i formou exekuce,
včetně penalizace a následujících sankcí i exekučních poplatků. Pokud povinný poplatník neuhradí v místě svého
trvalého bydliště poplatek, je obec ze
zákona povinna, jak jsme již uvedli,
vymáhat včas neuhrazené poplatky, anebo následně nařídit exekuci. Poplatníci
si musí zvážit, zda jim stojí zato platit

sankce a exekuce, včetně poplatků pro
exekutora, anebo raději řádně uhradit
svou daňovou povinnost. Obecní úřady
při auditu jsou kontrolovány krajským
úřadem, jestli toto nařízení o vymáhání
úhrady nezaplacených místních poplatků respektují. V opačném případě je
obec postihována za neplnění své zákonné povinnosti. Máme i v naší obci několik poplatníků, kteří toto nařízení trvale
nerespektují.
Od nového roku platí podstatné
zpřísnění pro vymáhání této daňové
povinnosti a obecní úřady jsou povinny postupovat stejně tvrdě jako finanční
úřady. Máme zkušenosti, že větší obecní

úřady již k těmto typům vymáhání přistoupily (např. Magistrát města Zlína).
Podle nového daňového řádu musí naše
obec rovněž dodržet svou zákonnou
povinnost. Chceme dát tímto možnost
neplatičům, aby si urychleně sjednali v
neuhrazených poplatcích pořádek, aby
se vzápětí nedivili, že jim na tyto poplatky přijde exekuční výměr. Po zahájení
takového způsobu vymáhání pohledávek již nemáme možnost tuto exekuci
zastavit, vzhledem k tomu, že se jedná o soudní rozhodnutí a pak už obec
nemůže nic vzít zpět.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Upozornění

Upozornění
Upozorňujeme ty občany, kteří nemají v Machové trvalý pobyt a hradí zde
poplatky za komunální odpady, že jsou
povinni každoročně v místě svého trvalého bydliště:
- doložit doklad o zaplacení poplatku
v obci Machová
- a přitom si každoročně požádat
o osvobození.
Pokud jejich obecní úřad bude požadovat u těchto osob úhradu v místě trvalého
pobytu a neosvobodí je, jsou tyto osoby
povinny poplatky hradit v místě svého

trvalého bydliště a při zaplacení v Machové jim v místě trvalého bydliště vznikají
nedoplatky. Při úhradách v Machové jsou
občané každoročně na tuto povinnost
upozorňováni a vyzýváni k tomu, že si
osvobození musí u své obce vyřídit a pro
tento účel se jim vydává jedno potvrzení
v originále navíc.
Pokud osoba s tzv. přechodným pobytem v Machové, která musí hradit poplatky v místě svého trvalého pobytu, bude
požadovat v Machové štítek na popelnicovou nádobu, může si takový občan

Naši jubilanti

Pozvánka na oslavu Dne matek

Duben:

Jiří Kučera 70 let
Libuše Frantíková 84 let
Pavla Pančochová 83 let
Vratislav Dovrtěl 80 let

požádat o vydání štítku přímo Technické služby Otrokovice. V tom případě by
občan neměl využívat sběr objemného
odpadu.
Obecní zastupitelstvo řeší systém
úhrady těchto poplatků v návaznosti
na požadavky občanů na výdej štítků
na popelnice; pokud bude bydlet v obci
trvale pouze 1 osoba z rodiny, budeme
nuceni vydat štítek na popelnici ke svozu
komunálního odpadu pouze 1x měsíčně
(tj. zelený štítek).
Obecní zastupitelstvo

Mateřská škola Machová pořádá v kulturním domě besídku ke Dni matek v pátek
odpoledne dne 12.5.2011 od 16.00 hodin. Vzhledem k vysokému počtu dětí již není
možné uspořádat besídku ve stísněných prostorách mateřské školy, proto se bude
besídka konat v kulturním domě.

Květen:

MŠ Machová

Božena Daňková 75 let
František Závodný 80 let
Bohumil Matulík 70 let
Ludmila Malošíková 86 let

Červen:

Miroslava Brázdilová 75 let

věk

Červenec:

Ludmila Doleželová 92 let

Všemnašimoslavncůmblahopřejemekjejichvýznamnémuživotnímujubileuapřejememnohoštěstí
a hlavně zdraví do dalších let.

.
Bc. Irma Brázdilová
předsedkyně sociálního výboru
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Věkové rozložení obyvatel v
Machové
0
1-10
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
celkem
průměrný věk
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muži
4
31
34
36
53
34
44
24
11
3
0
274
36,99

ženy
2
35
26
37
41
33
41
33
15
10
1
274
40,15

celkem
6
66
60
73
94
67
85
57
26
26
1
548
38,57

Upozornění

Výzva k místním podnikatelům
Vyzýváme místní podnikatele, aby
nám na webové stránky obce Machová doručili upoutávky na činnost
svých firem, jejich kontakty, provozní dobu, anebo odkaz na jejich webovou prezentaci. Pokud nahlížíme do
webových stránek okolních obcí,

najdeme u nich také možnosti využívání různých služeb v obci (podniky
a služby). Na www.obecmachova.cz
je zveřejněna pouze provozní doba
obvodního lékaře a místní knihovny. Uvedením podnikatelů na našich
stránkách se naše obec prezentuje

jako poskytovatel různých komunálních služeb. Navazuje to i na vyhledávání a propagaci místních domácích firem.
obecní zastupitelstvo

Redakce Machovského zpravodaje
Vyzýváme místní složky, aby
svou činnost pravidelně prezentovali v Machovském zpravodaji a své
příspěvky a připomínky předávali
PhDr. Martincové (můžete si e-mail
vyzvednout v kanceláři OÚ nebo přímo od PhDr.Martincové).

Usnesení zastupitelstva obce bývá
vyvěšeno buď po celý měsíc na úřední desce - tj. na nástěnce vedle OÚ,
anebo je zveřejněno na webových
stránkách obce Machová www.obecmachova.cz. Upozorňujeme a vyzýváme občany, aby si je průběžně četli

a tak se informovali o závažném dění
v obci a jejím spravování.
Obecní zastupitelstvo

Vnitřní a venkovní
dveře

Dětské pokoje

JAROSL AV
VELÍSEK
Repliky
historického
nábytku

TRUHLÁŘSTVÍ
Machová č 66
Tel: 737 708 499

Kuchyně
a pracovní desky
CORIAN

3D návrhy
MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Zábava

Vtipy

„Markétko, proč tvá mladší sestra pláče?“
ptá se teta neteře.
„Protože jsem jí pomáhala.“
„Pomáhala? A s čím?“ ptá se teta.
„Pomáhala jsem jí sníst čokoládu.“
***
Vyprávěl námořník přátelům o svých
dobrodružných cestách po Jižní a Severní
Americe:
„Co Vám mám povidat? Bylo to strašné! Indiáni vpravo, indiáni vlevo, indiáni všude kolem nás.... Kam se člověk
podíval, všude indiáni na lodích. Přirazili
k našemu korábu a hned se houfem drali
na palubu....“
„A hrome! Co jste dělali?“
„Už bylo pozdě na ústup. Nedalo se nic
dělat a tak jsme od nich museli koupit pár
výšivek, nějaké koberce, několik vyřezávaných nožů a masek.“
***
Paní učitelka vysvětluje svým žákům
rozdíl mezi nehodou a neštěstím.
„Může mi někdo ze třídy říci nějaký příklad?“
„Prosím, já!“ přihlásí se Pepíček. „Když
ztratím žákajdu, je to nehoda. Když ji najde tatínek, je to neštěstí.“

Ptá se host vrchního: „Pane vrchní, na tu
večeři budu čekat do rána?“
„Ale kdepak, pane, o půlnoci zavíráme.“
***
„Moje žena chce zhubnout a tak se dala
na ježdění na koni.“
„A jak se jí to daří?“
„Ženě nic moc, ale kůň zhubnul už 10
kilo.“
***
Multimilionář chytne zlatou rybku a ani
si ji pořádně neprohlédne, už ji chce
majznout po hlavě paličkou. „Počkej
chvíli, copak nevidíš že jsem zlatá rybka?
Co tři přání? To ti nic neříká?“
Multimilionář odloží paličku a povzdychne si:„Tak povídej. Co bys chtěla?“
***
Kohout ukazuje slepicím pštrosí vejce:
„Milé dámy, nekritizuji, ale jen pro ukázku, co se vyrábí v zahraničí.“
***
„Tati, potřeboval bych do počítače nový
harddisk.“
„A co kouzelné slovíčko?“
„Do háje, všechno je dnes zaheslované.“
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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.

Anička našla před domem padesátikorunu
a říká: „To bude určitě maminky, protože
tatínek říká, že maminka pořád vyhazuje
peníze oknem.“
***
„Mami! Co ukážeme tatínkovi jako první? Tvůj nový klobouk, nebo mou žákovskou knížku?
***
Taxikář nabere po půlnoci zákazníka
a veze ho domů. Po chvilce se začne
zákazník svlékat. Taxikář se ihned ozve:
„Ješte se nesvlékejte, ještě nejste doma.“
Pasažér odpoví: „To jste nemohl říct dřív,
já už dal boty za dveře.“
***
Víte jaký je rozdíl mezi švédským, francouzským a českým důchodcem?
Švédský důchodce ráno vstane, posnídá
ze švédského stolu, vezme raketu a jde
hrát do klubu tenis.
Francouzský důchodce ráno vstane,
posnídá bagetu a camembert, vezme hole
a jde hrát do klubu golf.
Český důchodce ráno vstane, vezme si
švédské kapky a francouzské hole a jde
do práce.

Lušťovka
Máte 7 jmen. Vy je seřadíte podle toho,
jak jdou za sebou v kalendáři. To znamená, kdo má svátek nejdříve, toho zařadíte jako prvního a tak dál až po jméno,
které má během roku svátek nejpozději.
Z takto seřazených jmen dostanete tajenku a to tak, že vezmete z prvního jména
první písmenko, z druhého jména druhé
písmenko a stejným způsobem budete
postupovat až k sedmému jménu, ze kterého vezmete sedmé písmenko.
Jména seřazená podle abecedy:
1. LUDMILA
2. MARIKA
3. MILOSLAV
4. NATÁLIE

5. RUDOLF
6. VERONIKA
7. ZUZANA

Zpravodaj obce Machová
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