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Machovský zpravodaj
Čtvrtletník obce Machová

Ročník 2011

Oslava svátku Sv. Michala - obecní hody
Jako každoročně, tak i letos, proběhne oslava obecního svátku, tentokrát dne 2. října 2011. Letošní průběh
bude o to slavnostnější, že v tento den budeme slavit
také výročí 100 let školy v Machové - v současné době
již pokračování pouze jako mateřská škola. K tomuto
účelu bude připravena i budova školy, kterou jsme již
v loňském roce nechali obléci do nového kabátu a provedli celou řadu vnitřních stavebních úprav.
Vlastní oslavy patrona obce Sv. Michala budou
zahájeny slavnostním budíčkem, kdy od 7.00 hodin
bude procházet celou obcí dechová hudba, abychom
zvýraznili slavnostní ráz tohoto dne. V 10.15 hodin
vyjde od kulturního domu slavnostní průvod hasičů
a mažoretek s dechovou hudbou, v budově MŠ převezmou symboly obce a průvod dojde ke zvonici, kde
v 10.30 hodin proběhne slavnostní mše. Celebrantem
bude páter Michal Šálek z Mysločovic. Po skončení
mše půjde opět průvod hasičů a mažoretek zpět ke kulturnímu domu.
Odpoledne bude na Příhoně hrát dechová hudba od
13.00 do 16.00 hodin a po celý den v neděli zde bude
dětem k dispozici skákací hrad. Mimoto zde umístíme
velkoobjemový stan, kde budou mít hosté možnost si

zakoupit občerstvení a v prostoru stanu bude připraveno i posezení.
Již tradičně proběhne v rámci obecních hodů také
okresní výstava ovoce a zeleniny. Výstavu uspořádají machovští zahrádkáři ve spolupráci s územním
sdružením ČSZ Zlín. Letos bude tato výstava pod záštitou hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka. Občané a návštěvníci mohou zhlédnout výpěstky
nejmodernějších odrůd. Výstavě ovoce a zeleniny je
věnován samostatný článek v tomto zpravodaji.
Po celou dobu výstavy bude zajištěno občerstvení s
burčákem a vínkem a připravena bohatá tombola.
Zastupitelstvo obce se obrací s prosbou na machovské občany, aby jako každoročně pomohli uklidit obec,
aby byla skutečně na obecní svátek dobře připravena.
Samozřejmě počítáme s vaší pomocí při sečení trávníků, zametení cest a okolí domů. Každý si jistě připraví
i své obydlí tak, aby při obecním svátku naše obec přivítala návštěvníky v slavnostním duchu.
Za spolupráci machovským občanům předem děkujeme.
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Mateřská śkola

Mateřská škola – výročí 100 let školy
Mateřskou školu jsme opravili tak, gramu „Podpora obnovy a rozvoje venkoaby odpovídala současným předpisům va“ a zmodernizovat dětské hřiště u MŠ.
pro provoz. V době, kdy se pro nedo- Dotace nám byla poskytnuta ve výši 70 %
statek dětí v mnoha obcích školky spíše ze státního rozpočtu od Ministerstva pro
zavíraly, u nás jsme se tomuto problému místní rozvoj na základě naší žádosti, ktevěnovali a udrželi jsme provoz školy i rá byla odeslána v únoru letošního roku a
přes toto náročné období. Byly roky, kdy na které spolupracovaly i děti z mateřské
ve školce bylo pouze 10-15 dětí a
dokonce i zastupitelstvo přemýšlelo
o zrušení školky. Nové zastupitelstvo ve volebním období 2002-2006
si plně uvědomilo nutnost zachování mateřské školy v obci a její další
zvelebování a rozšiřování. Rozvoj
vesnice je na provozu školky ve
velké míře závislý a mladé rodiny
v dnešní době požadují plný provoz v místě bydliště, zajištěný na co
nejlepší úrovni. Naše obec zajistila
nejen dostatek míst pro machovské Mateřská škola
děti, ale v posledních letech jsme
byli schopni nabídnout volná místa i pro školy. Součástí žádosti byly totiž i výkresy dětí na téma, jaké by si přály mít hřiště
děti z okolí.
Nová výstavba rodinných domů a které prvky by tam měly být umístěny.
v Machové je značně ovlivňována i sku- Celková rekonstrukce, včetně terénních
tečností, zda je v místě dobrá mateřská úprav, bude stát do 450 tis. Kč. Rádi jsme
škola s dostatečným počtem míst. V letoš- vybudovali pro naše děti takovéto hřiště a
ním roce se podařilo zajistit dotace z pro- přejeme jim, aby na hřišti byly spokoje-

né. Jejich šťastné úsměvy jsou nám dnes
odměnou. Rekonstrukci hřiště provedla
firma TENNIS Zlín a terénní úpravy a
obnovu trávníků zajistil p. Miserovský Zahradnictví Machová.
V rámci oslav 100. výročí mateřské
školy bude připravena v jejich prostorách
výstava o historii i o jejím současném dění. V sobotu odpoledne (od
13.00 do 18.00 hodin) a po celý den
v neděli (od 9.00 do 18.00 hodin)
bude volný vstup do prostor školky
a na výstavu.
Věříme, že občané i návštěvníci
obce budou mít možnost zhodnotit a
ocenit, do jakého stavu se nám podařilo školku zmodernizovat po stránce
stavební i nového vnitřního vybavení
(nová lehátka včetně matrací a povlečení, šatní skříňky pro děti, kuchyňské vybavení, atd.). Zároveň budou mít
možnost na výstavě zavzpomínat na
uplynulá léta.
Zaměstnanci školky vás srdečně zvou
a těší se na vás.
Zdeňka Mikešová
ředitelka mateřské školy

Výstava ovoce a zeleniny
Při programu oslav svátku Sv. MichaV několika letech po sobě jsme měli
la bude i v letošním roce tradiční výstava nejlepší expozice, získali jsme ocenění
ovoce a zeleniny. Každoroční výstavy hejtmana Olomouckého kraje i předseorganizované ve spolupráci s okresním dy republikové rady ČZS. Naše expozice
územním sdružením si získávají stále více bývá navštěvována a kladně hodnocena i
příznivců. Svědčí o tom velká návštěvnost mnoha účastníky Flóry Olomouc.
Machovští občané již tradičně přinejen machovských občanů a jejich hostů,
ale i občanů a zahrádkářů ze širokého okolí z různých částí okresu Zlín. O výstavě
se vždy návštěvníci vyjadřují s uznáním
a chválou na možnost získání velmi dobrých a odborných informací o současném
stavu pěstování ovoce i zeleniny. Také
letos budou nejlepší exponáty následně za
14 dnů po machovské výstavě umístněny
na celostátní výstavu Flóra Olomouc, kam
pravidelně zasíláme naše oceněné výpěstky. Po několik let je expozice Územního
sdružení Zlín hodnocena na 1. - 3. místě ze
Výstava ovoce a zeleniny v roce 2010
všech územních sdružení.



strana

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

nášejí své výpěstky a tím zvyšují úroveň
celé výstavy a přispívají k dobré propagaci naší obce Machová.
Dovolujeme si je proto požádat, aby
stejně jako v minulosti podpořili tuto tradiční zahrádkářskou akci a zúčastnili se
novými výsledky své zahrádkářské činnosti. Pro návštěvníky výstavy bude jistě
zajímavé porovnávat nové a dříve pěstované odrůdy, ať již ovoce, či zeleniny.
Potřebujeme, aby byl sortiment odrůd co
největší, protože poslouží pro srovnávání jejich kvality a vlastností. Na výstavě
uvítáme kromě ovoce a zeleniny také
květiny, suché vazby, bylinky aj. výpěstky. Toto všechno pak následně slouží k
dobré atmosféře na výstavě a je přínosem
pro naši další zahrádkářskou činnost.
ČZS Machová

Stavební obvod

Stavební obvod
Jedním z velkých úkolů bylo dokončení místní komunikace v novém stavebním obvodu. Stavebníkům jsme slíbili, že nejpozději do konce srpna 2011
bude dokončena povrchová úprava a
cesta připravena ke kolaudaci. Se ctí se
jim můžeme podívat do očí. Akce byla
v termínu dokončena a s uspokojením
jsme procházeli nový stavební obvod,
kde je již část domů obydlena a rozdělaná
komunikace činila problémy nejen jim,
ale i Technickým službám Otrokovice při
pravidelném odvozu odpadků. Je velmi

příjemný pohled na celý nový stavební
obvod. Machovští občané, kteří si toto
území prohlížejí, konstatují, že se jedná
o část, která zajišťuje spokojené bydlení
a rozšiřuje obec o pěknou čtvrť.
Velké problémy jsme měli s napojením komunikace na ulici tzv. Miliónovou.
Zastupitelstvo si klade otázku, zda měla
být tato část budována, včetně napojení
na přístupovou cestu za zahrady, protože
se spustila řada problémů a připomínek
od dotčených občanů. Věříme, že i tato
část je ve prospěch občanů a že se na

komunikaci budou dívat s uznáním a ne
hledat problémy.
V současné době jsou již všechny
pozemky v obvodu prodány. Výstavba
rodinných domů intenzívně pokračuje
a během následujícího období jednoho
roku budou místa, /mimo jednoho domu/
která byla v majetku obce, zastavena
rodinnými domky. Bude to výhodné i
pro obyvatele této nové čtvrti, protože již
nebudou obtěžováni stavební činností v
okolí domů.
Obecní zastupitelstvo

Pohled na položený makadam a základ nového chodníku

Pohled na položený makadam na nové cestě

Pohled na již dokončenou cestu

Pohled na dokončující se cestu směrem k ulici „Miliónová“
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Zateplení kuželny
V letošním roce jsme také počítali
se zateplením kuželny, výměnou oken
a novou střechou na celé budově. Akce
proběhla v dubnu a květnu 2011 a obecní úřad měl s touto stavební akcí značné
problémy a starosti. Firma Correct okna
vyhrála výběrové řízení na dodavatele
stavebních prací. Jejich přístup k zabezpečování celé stavby byl pro nás mnohdy
nepochopitelný. Přes kontroly několikrát
denně se stále objevovaly nové problémy. Přestože k dnešnímu dni řešíme něk-

teré komplikace na stavbě, můžeme konstatovat, že stavební práce, včetně nové
fasády, daly kuželně po mnoha letech
novou tvář a celá stavba vhodně doplňuje novou část obce mezi školkou a kulturním domem. Kuželna byla také nově
vymalována, bylo upraveno rozběžiště
kuželkářské dráhy. TJ Sokol si přebudoval nově kuchyňku. Celkově jak vnitřní,
tak i vnější úroveň kuželny, je ve zcela
jiné podobě. Rovněž jsme vás informovali již v minulém období, že jsme na

Pohled zepředu na novou fasádu

Kulturní dům

Jednou z největších investičních akcí,
která se letos realizovala, bylo zateplení a výměna oken a přestavba vnitřních
prostor kulturního domu. Nově byly přistaveny místnosti šatny a kuřárny. Tuto
akci prováděla, na základě předepsaného
výběrového řízení, firma HLAVA-STAVBY (z Hlinska). Zastupitelstvo opakovaně projednávalo, zda řešit i nové zastřešení objektu. Vzhledem k tomu, že část
nákladů by musela být stejně vynaložena,
neboť muselo dojít k rozšíření oplechování přístavby, výměně svodů a dalším
opravám střechy, bylo předpokladem, že
vyčerpáme v rámci zateplení budovy na
tyto akce částku cca 150 tis. Kč. Mimoto by musela být nově natřena střecha.
Částka za nátěr by byla téměř 100 tis.
Kč. Takže zastupitelstvo rozhodlo, že
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zateplení budovy dostali dotaci z Operačního programu Životní prostředí, spolufinancovaného z Fondu soudržnosti z
Evropské unie, ve výši 85 %, (tj. 970 743
Kč), ze Státního fondu životního prostředí ve výši 5 % (tj. 57 102 Kč), nezpůsobilé výdaje 584 400 Km č. Příspěvek obce
Machová byl 10 %, (tj. 114 205 Kč).
Celkové uznatelné náklady na zateplení budovy činily 1 726 450 Kč.
Obecní zastupitelstvo

Pohled zezadu na novou fasádu

bude provedeno nové zastřešení celého
objektu tvarovaným hliníkovým plechem, aby při celkové opravě nemuselo
být v dalším období řešeno event. nové
krytí kulturního domu. Součástí těchto
prací bylo také řešení okapových chodníků, aby co nejlépe fasáda větrala a zvýšila se celková trvanlivost. Časté dotazy
jsou - proč bylo zabudováno nové okno
s balkónovými dveřmi do průčelí budovy. Tyto dveře budou trvale uzamčeny a
byly vybudovány jako povinný bezpečnostní únikový prostor, protože v zařízeních tohoto typu nemůže být pro případ
požáru, či jiných krizových situací, pouze jeden nouzový východ z budovy.
Po vybudování nové šatny a nové
kuřárny došlo k podstatnému rozšíření
prostor kuchyně, které v současné době
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umožňují solidní zázemí pro výdej jídel
a dalšího občerstvení. Do budoucna bude
třeba řešit výbavu kuchyně a další místnosti, aby se zlepšilo i celkové vybavení
těchto prostor. Plocha pro tuto činnost je
již dostatečně zabezpečena a půjde pouze o modernizaci vnitřního vybavení,
které již z finančních důvodů nemohlo
být provedeno.
Již jsme se zmínili, že byla nově
vybudována kuřárna. Kouření na chodbě
nebylo vhodné, neboť zápach z cigaret
prostupoval do sálu. Nová místnost je
samostatně oddělená a bude jistě k tomuto účelu sloužit podstatně lépe a návštěvníci v sále nebudou obtěžováni cigaretovým kouřem.
V rámci vnitřní přestavby bylo také
zajištěno oddělení suterénní části pod

investiční akce
jevištěm, aby byl vnitřní prostor kul- jiných kulturních akcí, je možno využít
turního domu zcela samostatný a neměl plochu u baru postavením paravánů a
žádnou návaznost na suterénní prostory. mohou se z boku dostat na jeviště. Jsme
Také sociální zařízení, které je součás- přesvědčeni, že machovští občané ocetí suterénu, bylo již zcela odděleno a ní tuto celkovou přestavbu. Dosavadní
do současného kulturního domu vůbec kulturní dům byl otevírán v roce 1968
nezasahuje. Prostory v přísálí vedle „Hanáckou svatbou“ a od té doby bylo
jeviště byly málo využívané sklady. Spí- provedeno jen vymalování, na přísáše zde byl nepořádek a v rámci vnitřních lí byly instalovány dřevěné obklady a
úprav byla plocha vedle jeviště přebu- koženkový předěl mezi sálem a přísálím.
dována na nový bar s novým nábytkem. Žádné jiné úpravy od r. 1968 nebyly proPlocha krásně rozšířila přísálí a je novou váděny. Věříme, že dokončená přestavba
součástí, která zvýšila úroveň celého KD udělá z tohoto stánku na další desítky
kulturního domu. Nový nábytek v této let vhodné místo pro společenské, kulčásti a nerezové zábradlí jsou prvkem, turní i jiné akce machovských občanů.
který pohledově značně zmodernizoval Kulturní dům si jistě naše obec zaslouží
interiér kulturního domu. V rámci sta- a celá akce patří mezi velmi zdařilé.
vebních úprav byly všechny prostory Také na volbě barev na fasádách kuželny
nově natřeny, ve vstupní
chodbě byly vyměněny dveře, celý kulturní
dům byl nově vymalován. Děvčata vyčistila
radiátory i jejich okolní
prostor. Vnitřní prostor
byl vyčištěn od prachu
a podstatně zútulněn.
Mimoto bylo nutné
vyměnit látkové závěsy
na jevišti. Oprání stávajících závěsů jejich hodnotu natolik snížilo, že
je nebylo možné znovu
umístit a musely se proto pořídit nové.
Zůstal propojený
prostor mezi novým
barem a jevištěm, takže
v případě event. divadelního vystoupení, či Nová fasáda kulturního domu

i kulturního domu se podíleli zastupitelé a výběrovým systémem jsme došli k
této kombinaci. Myslíme si, že výsledek
v této lokalitě je opravdu zdařilý a jak
jsme již uváděli u kuželny, natolik se
zlepšila úprava tohoto prostranství, že na
něj může být celá obec hrdá.
Celou stavební akci na kulturním
domě zabezpečovala firma HLAVASTAVBY. Musíme konstatovat, že jejich
přístup k řešení všech stavebních prací
byl příkladný a přes nepřízeň počasí, která celou stavbu provázela, jsme s výsledkem skutečně spokojeni a nezbývá, než
jim za jejich přístup a řešení poděkovat.
Obecní úřad měl s celou touto akcí skutečně hodně starostí a problémů, ale myslíme si, že výsledek za to stojí a můžeme
si říci, že se jednalo o velmi
zdařilou akci.
Na zateplení kulturního
domu nám byla přiznána
dotace z Operačního programu životní prostředí
v rámci prioritní osy 3 udržitelné využívání zdrojů
energie ve výši 85 % (tj.
1 164 351 Kč), spolufinancované z Fondu soudržnosti
z EU a 5 % (tj. 68 491 Kč)
ze Státního fondu životního
prostředí. Příspěvek obce
Machová
byl v částce
136 982 Kč, tj. 10 %.
Celkové
uznatelné
náklady na zateplení byly
ve výši 1 369 824 Kč.
Obecní zastupitelstvo

Klubovna pro mládež
Poslední, i když malou budovou v tomto areálu, zůstávala
klubovna mládeže. Bylo by nedůstojné, aby po opravě okolních fasád zůstal malý nedodělek, narušující celkový pocit z
upraveného prostranství.
Proto obecní zastupitelstvo rozhodlo, že i tato budova bude
součástí zateplování občanské vybavenosti a udělá se i tady
nová fasáda a tím se vylepší celkový vzhled.
Obecní zastupitelstvo
Klubovna mládeže

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Kompostárna

Největší investiční akcí obce Machová v letošním roce je nesporně vybudování zařízení pro kompostování rostlinného
odpadu. Již v minulosti jsme uváděli, že
v obci se v podstatě snížil počet zvířat,
které by spotřebovaly narostlou trávu z
obecních ploch i ze zahrad a přemýšleli
jsme, jak je možné řešit likvidaci posečené trávy i ořezů okrasných i ovocných
dřevin. Po dobu více než 2 let jsme
pracovali na tom, abychom v rámci
Operačního programu Životní prostředí
(prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání
s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží) zajistili finanční zdroje
na vybudování a nákup tohoto zařízení.
Z dotací z EU bude totiž dle registrace akce „Mobilní kompostovací zařízení pro obec Machová“ financováno 85
% výdajů na výkup pozemku, výstavbu
skladu a nákup potřebné techniky (tj. cca
7 413 tis. Kč) a 5 % ze Státního fondu
životního prostředí (tj. cca 436 tis. Kč).
Vlastní zdroje by měly činit pouze 10 %
(tj. cca 872 tis. Kč).
Museli jsme vybudovat sklad strojů,
potřebný pro vlastní kompostování, který zabezpečovala na základě výběrového
řízení firma HLAVA-STAVBY (z Hlinska) v částce 1 425 tis. Kč. Na budování
této akce musely být získány pozemky
od majitelů (rodiny Řihákovy). Největší náklad činí v této akci vlastní nákup
strojů, který překročil částku 6 mil. Kč
a proto se podle předpisů EU jednalo o
celoevropské výběrové řízení na dodavatele technologie. Ve výběrovém řízení zvítězila firma MTM Tech, s. r. o. z

Prahy 10 – Horní Měcholupy. Celou Obec má pro tuto činnost přijatého pratechnologii je povinna dodat do konce covníka, který projde školením na práci
září 2011. Jedná se o tyto stroje: traktor s těmito stroji. V budoucnu však budeCASE s čelním nakladačem a hydraulic- me potřebovat ještě jednoho pracovníka,
kým ramenem, štěpkovač - drtič, mísič především k pomocným pracím.
biomasy, bubnový prosévač, plnící zaříV tomto programu s námi spoluprazení včetně provzdušňování pro plnění cují okolní obce - Sazovice, Kurovice,
vaků a monitorovací zařízení v celkové Hostišová, Tečovice a Mysločovice.
ceně 6 318 tis. Kč. Plocha před skladem Zpracovávat tento materiál pro ně budestrojů bude oplocena a za skladem bude me v režijních nákladech /provoz techprobíhat vlastní plnění do vaků a zrání niky, mzdy a nákup kompostovacích
kompostu, aby řízeným kompostováním vaků/. Předpokládaná cena za zpracoz původního rostlinného odpadu vznikla vání 1 tuny materiálu je cca 500,- Kč.
kompostová zemina. Tato bude na závěr Bude vedena oddělená evidence nákladů
proseta. Co nebude rozloženo, půjde zno- pro tuto činnost, aby obce měly možnost
vu do kompostovacího procesu a zemina vidět veškeré náklady na činnost komubude využita ke zlepšení půdní bonity a nitní kompostárny.
hnojení. Obec v současné době pracuje na povinné vyhlášce, kterou v průběObecní zastupitelstvo
hu letošního podzimu zveřejní. Vzhledem k tomu, že
nebude možné
ořezy ze stromů, seno, trávu, či listí pálit
na zahradách,
může mít občan
pouze domácí
kompost, anebo musí tento
rostlinný odpad
likvidovat přes
místní
kompostárnu. Ověřovací provoz
bude
zahájen
počátkem měsíce října 2011. Téměř dokončená budova kompostárny

Sportovní areál u koupaliště
Poslední žádostí, kterou jsme v letošním roce připravili a podali (mimo dětského hřiště u MŠ) je otázka řešení budovy šaten ve sportovním areálu u bývalého
koupaliště. V letošním roce již mohou
obce podávat žádosti pouze na budovy,
které nejsou plynofikovány, kde není
řešeno vytápění plynem, či elektrickou
energií. Žádost byla podána na Ministerstvo životního prostředí. Jsme přesvědčeni, že odpovídá podmínkám pro získání
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dotací. Byl zpracován i požadovaný energetický audit objektu a doloženy všechny
ostatní povinné součásti žádosti. V současné době zatím nemáme informace o
schválení naší žádosti, ale předpokládáme, že ji obdržíme do zimního období a v
případě úspěšnosti bychom v rámci zimy
mohli organizovat výběrová řízení a další
přípravy. S poslední budovou, která není
zcela dořešena, je zateplení obecního
úřadu. Čekáme na další vyhlášení výzvy

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

a veškeré podklady a materiály, k tomu
potřebné, jsou již zpracovány. Zatím
taková výzva, do které bychom mohli zateplení budovy OÚ zařadit, nebyla
vyhlášena. Věříme, že se nám podaří i
tuto záležitost vyřídit, ale předem s tím
počítat nemůžeme.
Obecní zastupitelstvo

investiční akce

Svoz biologického odpadu
V letošním roce bylo možné podat
další žádost na dotace z Operačního
programu Životní prostředí (prioritní
osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických
zátěží), které mohou řešit svoz výše
uvedených rostlinných odpadů, určených ke kompostování. Přestože naše
obec již dlouhodobě nabízí občanům
místo ke skladování trávy i odpadů po
sklizni zeleniny nebo květin a větví z
ořezu dřevin, stále se setkáváme s tím,
že někteří machovští občané bezohledně sypou tento odpad různě po mezích,
na kraje cest, či do příkopů, apod. v
okolí obce. Nevíme, zda se jim takto

zohyzděná obec líbí, ale je to pro nás
mnohdy zcela nepochopitelné. Mohli
bychom často i zveřejnit, kteří občané
se podobným způsobem chovají, ale
nechceme uveřejňovat viníky této činnosti, i když by si to skutečně zasloužili.
Snad se nám to podaří postupně eliminovat. Toto je jeden z hlavních důvodů,
proč jsme podali žádost o dotace, která
pomůže řešit svoz tohoto odpadu. Součástí žádosti o dotace je nosič kontejnerů za již pořízený traktor v rámci kompostárny a celá řada kontejnerů, které
chceme rozestavit na různá místa v obci
po některé dny v týdnu a následně tento
odpad svézt na kompostárnu. Rovněž

tuto činnost nabízíme i některým okolním obcím. Výše uvedená žádost obsahuje nejen žádost o nosič, ale i 15 kontejnerů, které budou umožňovat řešení
tohoto problému.
Žádost byla podána opět na Operační program Životní prostředí, kde je
možnost získat dotace až do výše 90 %.
Projekt byl krajským úřadem schválen a
doporučen ke schválení dotace a čekáme na jeho projednání na Ministerstvu
životního prostředí a teprve poté bude
obec vědět, zda jsme prostředky na
nákup kontejnerů obdrželi, či nikoliv.

podána prostřednictvím Krajského úřadu
Zlínského kraje, kde jsme získali kladné stanovisko a doporučení naší žádosti.
Poté byla žádost zaslána na Ministerstvo
životního prostředí a čekáme na sdělení,
zda dotaci obdržíme. Je zřejmé, že pokud
finanční prostředky z této výzvy neobdržíme, z našeho rozpočtu si nemůžeme
dovolit tento stroj zakoupit. Je jednoznač-

né, že by tento stroj obec vhodně využila,
protože by se jednalo o klimatizovaný
stroj s kabinou a řešil by zametání cest i
po sečení trávy a další činnost. Tento stroj
by vhodně doplňoval celkovou koncepci
obce v řešení její čistoty a údržby.

Obecní zastupitelstvo

Zametací stroj
V jarních měsících tohoto roku byla
Ministerstvem životního prostředí vydána výzva k řešení čistoty měst a obcí
snížením prašnosti. Naše obec se do této
výzvy přihlásila, byl zpracován podrobný
projekt řešení čistoty obce. Podali jsme v
dubnu žádost na nákup stroje, který může
být rovněž subvencován z 90 % v případě
schválení žádosti o dotace. Žádost byla

Obecní zastupitelstvo

Jak zabránit
poškození fasády na kuželně ?
Všichni víme, že děti velmi rády
sáňkují právě v prostoru před kuželnou.
Máme vážné obavy z porušení polystyrenu pod fasádou při sáňkování a bobování dětí. Zastupitelstvo schválilo vytvoření zábrany před chodníkem kuželny,
aby děti nenarážely až do stěny budovy.
Zastupitelstvo zvažovalo, jakým způsobem stavbu ochránit a vybralo jako
nejlepší variantu vysázení živého plotu z
tují, který bude udržován do 150 cm výšky a přitom nedojde k úrazu dětí. Pevný
plot by byl v tomto prostoru rušivým elementem.

Zde bude stát před budovou živý plot

Obecní zastupitelstvo

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Uplynulé akce

Cesta za pokladem
Dne 20. srpna 2011 proběhlo rozloučení s prázdninami. Pro děti byla uspořádána Cesta za pokladem. Trasa vedla
kolem čističky odpadních vod a končila u
kulturního domu. Pro děti bylo připraveno několik atrakcí, u kterých plnily různé
úkoly a za splnění dostaly sladkou odměnu. Za úspěšné sesbírání indicií jim piráti
dovolili vytáhnout si z truhlice poklad. U
kulturního domu se na závěr opékaly špekáčky a děti si zde mohly zaskotačit v rytmu jejich oblíbených písniček. Na průběhu akce spolupracovali hasiči, myslivci,
zahrádkáři, mateřská škola, machovská
mládež a další občané naší vesnice. Tímto bychom jim chtěli za jejich spolupráci
poděkovat.
Vladimír Hradil
předseda kulturní komise

Vstup na Cestu za pokladem

Jedna ze soutěží na Cestě za pokladem

Jedna ze soutěží na Cestě za pokladem
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Vstup do pekla

Peklo

Uplynulé akce

Jeden z čertů

Střílení ze vzduchové pistole

Kreslení na cestě u čističky odpadních vod

Strážce pokladu

Lovení sklenic

Závěrečný táborák u kulturního domu

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

Dne 14. května 2011 uspořádal TJ
Sokol Machová turistický pochod. Odjezd
autobusu byl v 8:00 hod z autobusové
zastávky. Řidič pan Januška nás dovezl
na hrad Buchlov, kde bylo možné si zajít
na prohlídku hradu, nebo se podívat na
zdejší okolí z věže. Z hradu se pokračovalo pěšky na Velehrad, kde následovalo
občerstvení a prohlídka poutního místa.
Závěr celého pochodu byl ve skanzenu
Modrá. Zájezd byl velmi vydařený. Celkem se ho zúčastnilo 74 osob. Celý den

M A C H O V Á

bylo pěkné počasí, což přispívalo k příjemnému zážitku z turistického pochodu.
Dne 25. června 2011 se konal tradiční
turnaj v minikopané u Dovrtělů na hřišti s umělým povrchem. Zúčastnila se ho
celkem 4 družstva z Machové a okolí.
Organizace turnaje a občerstvení se ujal
p. Milan Dovrtěl. Tato akce se stává tradicí TJ Sokol Machová a rok od roku ji
navštěvuje čím dál více lidí.
Ve dnech 19. 8. - 28. 8. 2011 proběhl na kuželně již III. ročník Memoriálu

Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho
celkem 82 hráčů z Machové a širokého
okolí (Otrokovice, Zlín, Kroměříž, Olomouc, Kelč, Vracov, Bylnice). Soutěžilo
se ve dvou kategoriích a to muži a ženy
na 100 hodů sdružených. Turnaje se může
zúčastnit kdokoliv, není vyhrazen pouze
pro kuželkáře, kteří hrají závodně. Ceny
a poháry do turnaje sponzorovali – obec
Machová, Elins Radek Husek, Autoservis
Husek, Pohostinství Zatloukalová Hana,
Měřil Jaromír a Vlček Milan.

Výsledky
ŽENY

MUŽI
1.
2.
3.
4.
5.

Mrlík Jiří
Sasín Tomáš
Grebeníček Vl.
Husek Radek
Sobota Břetislav

499
494
477
468
459

MACHOVÁ
VRACOV
MACHOVÁ
MACHOVÁ
OLOMOUC

Ve dnech 8. 9. - 11. 9. 2011 se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Letos to
byl již 24. ročník. Tentokrát jsme navštívili oblast Jeseníků, Rychlebské hory.
První den se uskutečnil pochod na Bradlo
v celkové délce 8 km. Poté jsme navštívili město Šumperk, kde proběhla prohlídka města. Ubytování bylo v lázních Lipo-

1.
2.
3.
4.
5.

Matějíčková J.
Divílková B.
Zimáková M.
Fryštacká K.
Žádniková P.

vá. Druhý den jsme si prohlédli zámek v
Javorníku a pak se konal výstup na rozhlednu Borůvkovou horu. Celková trasa
měřila 15 km. Třetí den jsme přijeli autobusem do Ramzové, kde jsme lanovkou
vyjeli na Šerák. Zde proběhla celodenní
túra na Červenohorské sedlo. Jelikož
byla mlha, nebylo vidět krásné pohoří.

Účastníci sokolského zájezdu

TJ Sokol Machová
10
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459
453
424
420
416

ZLÍN
OTROKOVICE
ZLÍN
MACHOVÁ
ZLÍN

Poslední den jsme navštívili muzeum
veteránů, proběhla opět turistická trasa na
rozhlednu Zlatý Chlum a byla možnost si
prohlédnout město Jeseník. Zájezdu se
celkem zúčastnilo 48 osob. Přestože byl
tento zájezd po turistické stránce náročný, patřil mezi vydařené.

TJ Sokol Machová

Připravované akce:
•
•
•
•

v září začíná podzimní sezóna v kuželkách a to Machová „A“ ve III. lize, Machová „B“ v krajském přeboru Zlínského
kraje a dorost v přeboru Zlínského kraje,
zájezd do termálních koupališť v Maďarsku, termín a místo bude upřesněno,
v měsíci listopadu připravujeme tradiční rockotéku pro děti i dospělé,
po celý rok se koná cvičení aerobicu.
Bohuslav Husek
předseda Sokol Machová

Pozvánka na aerobic

Přijďte si zacvičit každé úterý od 18:30 hod.
do kulturního domu v Machové.
Za kolik: 30 Kč.
S sebou: pohodlné oblečení, ručník, sportovní
obuv, tekutiny.
Na Vaši účast se těší :Lochmanová

Jana.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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SDH Machová

Soutěž mladých hasičů „O pohár obce Machová“
Po mnoho let v prvním zářijovém víkendu probíhá v Machové hasičská soutěž „O pohár obce Machová“ a současně vyhodnocení Zlínské ligy mladších i starších žáků v hasičském sportu. Tentokrát se soutěže v Machové zúčastnilo celkem 28 soutěžních
družstev. K příjemnému odpoledni pomohlo i dobré počasí. Soutěž měla velmi dobrou úroveň a byly dosaženy následující výsledky:

Kategorie mladších žáků
1. Mysločovice I.
2. Nová Dědina
3. Racková
4. Popov
5. Loučka
6. Machová

Kategorie starších žáků
1. Štítná nad Vláří
2. Sazovice
3. Mysločovice
4. HUK
5. Provodov
6. Bohuslavice

Součástí machovského poháru bývá i závěrečné vyhodnocení okresní soutěže Zlínská liga, kde se na prvních místech umístili:

Kategorie mladších žáků
1. Mysločovice I
2.Loučka
3. Popov

Kategorie starších žáků
1.Štítná nad Vláří
2. Malenovice
3. Sazovice

SDH Machová

Poháry pro soutěžící

Mladí machovští hasiči

Mladí machovští hasiči

12
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Obecní informace

Naši jubilanti
Srpen

Adolf Janík 83 let
Marie Chytilová 85 let
Anežka Janíková 88 let

Říjen

Drahomíra Matulíková 82 let

Listopad

Božena Dvořáková 86 let
Ladislav Zelina 89 let

Beseda s důchodci
Srdečně zveme
všechny machovské důchodce
na přátelské posezení,
které se koná

v sobotu 12. listopadu 2011 v kulturním domě.
Začátek v 15 hodin.
Hudba a občerstvení zajištěno.

Kroniky obce Machová

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a
hlavně zdraví do dalších let.
Bc. Irma Brázdilová
předsedkyně sociálního výboru

Zastupitelstvo se setkávalo s problémem, jak mít k dispozici údaje z
obecních kronik pro své potřeby. Protože nová digitální technika umožňuje
kopírovat staré spisy, rozhodlo obecní
zastupitelstvo, že se provede zkopírování obecních kronik a speciálním
skenováním budou tyto převedeny do
knižní i digitální podoby. Tohoto úkolu se zhostila firma YDS s. r. o. z Brna.
Velmi kvalitně zkopírovala kroniky
a vytvořila svázané knižní repliky
původních archiválií. Jsou umístěny
v budově OÚ Machová a bude možné

Posezení u táboráku
Sbor dobrovolných hasičů Machová uspořádal pro svá soutěžní družstva
16. července 2011 posezení u táboráku. Bylo to příjemně strávené odpoledne rodičů s dětmi v přátelské pohodě.
Celé odpoledne probíhalo jako soutěžní
i zábavné. Hrály se turnaje ve fotbalu,
vybíjené, nohejbalu i ve stolním tenisu. Soutěžili rodiče i děti. Pro ty nejlepší byly připraveny sladké odměny. V
průběhu odpoledne si každý mohl vzít
vuřtguláš, navečer se rozhořel táborák

a účastníci si opékali špekáčky. Odpoledne se protáhlo v dobré náladě až
do pozdních večerních hodin. Všichni
zúčastnění si tuto akci velmi pochvalovali.
Jaromír Brázdil a Josef Benek (SDH
Machová)

do nich dle potřeby nahlédnout. Současně je možné je využít ke studijním účelům a použít k tomuto naše
digitální zpracování.
Pořízené kopie kronik bude možné
zhlédnout přímo na výstavě ve školce, pořádané k výročí 100 let školy.
Zbývá pořídit kopii poslední kroniky, jejíž psaní bylo ukončeno rokem
2010. Celá tato akce byla pořízena
nákladem 33 tis. Kč.
Obecní zastupitelstvo

Volná pracovní
pozice v obci
Obec Machová přijme pro úklid veřejných prostranství na částečný, nebo i na
plný úvazek pracovníka především pro
sečení trávy, zametání a stříhání živých
plotů a pro zimní údržbu komunikací a
chodníků. Podmínkou je řidičské oprávnění pro řízení vozidel.
Obecní zastupitelstvo

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Obecní informace

Územní plán

Úklid v KD

V roce 2010 jsme začali práce na
pořízení nového územního plánu obce
dle ustanovení nového stavebního
zákona. Původně měly dostat obce na
pořízení územního plánu příspěvek z
Krajského úřadu ZK. Přestože jsme
se několikrát informovali o možnosti
získání dotací ve 2. polovině loňského roku, ani v letošním roce se s příspěvky nedá počítat. Podle sdělení
Krajského úřadu ZK se vzhledem k
úsporným opatřením nedá počítat s
těmito příspěvky ani do budoucna.
Proto jsme zpracování územního
plánu nejdříve přerušili a v současné

době jsme tyto práce museli obnovit
a pokračovat v nich. Zpracovatelem
návrhu ÚPDSÚ Machová je ing. arch.
Tatjana Bergmannová. Návrh plánu
byl projednán s Magistrátem města
Zlína, odborem územního plánování
a odborem životního prostředí. Tato
základní verze návrhu bude dále projednávána a pokud by někdo z občanů měl zájem se s novými záměry
seznámit, může tak učinit v kanceláři
OÚ Machová.
Obecní zastupitelstvo

Na jiném místě tohoto zpravodaje jsme
již hodnotili stavební činnost v kulturním
domě a kuželně. Po skončení těchto prací si stavební úpravy vyžádaly obrovské
množství práce na úklidu, čistění a uvedení prostor do provozuschopného stavu.
Chceme tímto všem, kteří se na pracích
podíleli, upřímně poděkovat. Po opravách,
vymalování a nátěrech bylo vše znovu
uklizeno tak, aby se skvělo čistotou. Sami
občané mohou při různých příležitostech
posoudit, v jaké podobě se tyto budovy
občanské vybavenosti v současné době
nachází.
Obecní zastupitelstvo

Dýňová strašidýlka
Blíží se období, kdy v naší obci probíhá v pořadí již 5. ročník dýňových strašidýlek. Každý rok můžeme hodnotit
jejich lepší a lepší výtvarné zpracování.
Naši občané přispívají k dobrému průběhu celé akce tím, že se sami podílí na
výzdobě svých příbytků dýňovými strašidýlky. Mnoho rodin si jistě zaslouží
velké poděkování za svůj aktivní přístup
k jejich výrobě. Zatím se jeví, že v letošním roce budeme mít k dispozici skutečně dostatečný počet dýní, aby mohly být
k tomuto účelu využity. Celá obec tímto

způsobem bude atraktivně vyzdobena.
Požádáme i letos naše občany, aby co
nejvíce strašidýlek vytvořili přímo před
svými příbytky a aby nám pomohli s
vyřezáváním těch, které budou umístěny
na veřejných prostranstvích. Malý počet
organizátorů akce není schopen požadované množství strašidýlek vytvořit a proto již předem žádáme občany, aby s námi
v aktuální době spolupracovali a zúčastnili se vyřezávání. Samozřejmě, že termíny těchto činností předem oznámíme a
dáme na vědomí občanům.

Celá akce se jako každý rok uskuteční
v předvečer 28. října 2011, přesná hodina bude ještě určena. Jako každoročně
pochůzka obcí bude zahájena lampiónovým průvodem a zakončena bude vpodvečer v kulturním domě dětskou diskotékou. My dospělí budeme při malém
občerstvení se svařeným vínem hodnotit,
jak se nám celá akce povedla.
Obecní zastupitelstvo

Třídění odpadů v obci Machová
Žádáme občany, aby třídili komunální odpady. Technické služby Otrokovice nás upozornily, že v kontejnerech na
plasty, kde je možné odkládat PET-lahve, kanystry a ostatní umělé láhve, nelze
ukládat kanystry od barev a olejů, které
patří do nebezpečného odpadu. Mimoto
se nám stalo, že zde byly odloženy ve
větším množství vodovodní a odpadní
trubky z polyetylenu (správně patří do
objemného odpadu), které zaplnily kontejnery a nebylo kam ukládat PET-lahve.
Také u svozu papíru se nám stává, že
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jsou do nich vloženy objemné papírové
krabice, které opět zaplní kontejner a znemožní uložení papíru dalším občanům.
Tyto krabice je třeba rozřezat na menší
kousky.
Sběr starého papíru se organizuje pravidelně 2x ročně (tj. v dubnu a v říjnu). V
ZŠ Mysločovice žáci v rámci soutěživosti
odevzdají papír ze svých domácností za
svou třídu. Současně přitom se spolupodílí na tomto sběru i obec Machová, kdy
se papír sbírá od ostatních občanů u obecního skladu v Machové a to víkend před
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sběrem v ZŠ Mysločovice a následně je
tento sběr věnován základní škole jako
příspěvek na jejich činnost. Proto žádáme
občany, aby objemné krabice poskládali
nebo rozřezali a přinesli je k obecnímu
skladu při sběru objemného odpadu (který probíhá každý měsíc) s tím, že karton z
krabic bude odvezen při sběru papíru do
ZŠ Mysločovice.
Děkujeme všem za pochopení a za
spolupráci.
Obecní zastupitelstvo

Obecní informace

Parkování vozidel v obci
Zastupitelstvo na svých zasedáních opakovaně řeší problematiku
parkování osobních vozidel, ale také
parkování nákladních automobilů
různých firem. Většina obcí, pokud
vůbec řeší parkování nákladních automobilů, tak je vrdě zpoplatňuje. Obec
nemá finanční prostředky k tomu, aby
budovala parkoviště, či odstavné plochy pro parkování nákladních aut.
Navíc se často setkáváme s připomínkami občanů, že ranní startování a
příprava vozidla na výjezd (tlakování
brzd vzduchem) zatěžuje nejen okolí
znečišťováním ovzduší výfukovými
plyny, ale i hlukem.
Proto zastupitelstvo přijalo jednoznačné usnesení, že parkování nákladních automobilů a zajištění prostorů
je povinností každého podnikatele a
obec toto řešit nebude. Upozorňujeme proto důrazně machovské občany, že parkování nákladních vozidel
na našich komunikacích není přípust-

né. Na posledním zasedání rozhodlo
o umístění zákazu parkování nákladních aut v prostoru u kulturního domu
a také před sportovním areálem u
koupaliště s tím, že v těchto lokalitách bude umístěno dopravní značení.
Neznamená to však, že v ostatních
částech obce je parkování dovoleno.
Různí podnikatelé si ulehčují problém s parkováním svých vozidel tím,
že žádají po řidičích, aby zaparkovali
auta v obci svého bydliště. S tím však
zastupitelstvo zásadně nesouhlasí.
Stejným problémem, který řešíme
již dlouhodobě, je také parkování
osobních aut na zelených plochách
ve vlastnictví obce. Mnozí občané se
domnívají, že plochy před domy jsou
jejich vlastnictvím a mohou zde volně
parkovat. Opak je však skutečností.
Pokud si občan chce vytvořit trvalé
parkovací místo před svým domem
se zpevněným povrchem, může o to
požádat obecní úřad a ten mu sdě-

lí podmínky, za jakých okolností a
v jakém rozsahu je možné takovéto
plochy zřídit. V každém případě musí
být úhledné a ne hyzdící veřejná prostranství. Tyto plochy však mohou
sloužit pouze k parkování vozidel,
které jsou používány občany jednotlivých domů. Zásadně však nesouhlasíme s tím, aby na tato veřejná prostranství byla umísťována auta, která jsou
zde odstavována a obyvatelé domu je
používají jako odstavné parkoviště
pro různé opravy, či k jiným účelům.
Vyzýváme proto občany, aby se
k veřejným prostranstvím chovali v
souladu s těmito usneseními, v opačném případě budeme žádat Policii ČR
o sjednání nápravy.
Zastupitelstvo pak musí řešit stížnosti na výše uvedené nedovolené
parkování.
Obecní zastupitelstvo

Plynofikace obce Machová
V kronikách jsme se mohli seznámit
s tím, jak je podchycena plynofikace
obcí Machová, Mysločovice a Sazovice.
Jedná se o zápis v kronice z roku 1991,
čili přesně v roce, kdy byla plynofikace
dokončena.
V kronice je uvedeno, že plynofikaci
obcí zařídily a provedly PSG (Průmyslové stavby Zlín). Musíme uvést průběh
přípravy a celé provedení plynofikace na
pravou míru.
Po mnoho let byla u národních výborů snaha zajistit plynofikaci obcí a bylo
to velkým snem občanů.
Sloučený
Místní národní výbor Mysločovice (pro
obce Machová, Mysločovice, Hostišová
a Sazovice) měl zpracován strategický
plán systému vytápění obcí. Zde bylo
uvedeno, že obce Machová, Mysločovice
a Sazovice budou plynofikovány a v obci
Hostišová bude základním topným médiem elektrický proud.
Tento záměr si vzalo tehdejší vedení zemědělského družstva za svůj úkol

a začalo zabezpečovat finance a veškerá
povolení k této akci. V roce 1989 tehdejší předseda a místopředseda JZD zahájili potřebná jednání k zajištění této akce.
MVDr. František Václavík, jako předseda a p. ing. Jaroslav Doležel, jako místopředseda, absolvovali mnohá jednání
přes ministerstva, Krajský národní výbor
v Brně, až po Jihomoravské plynárny
konče a postupně se jim podařilo zajistit
finanční zdroje pro tuto akci a potřebná
povolení k jejímu provedení.
Peníze byly přiděleny jako investorovi akce sloučenému MNV Mysločovice. Generálním dodavatelem celé
stavby bylo JZD Zlín (Tečovice), který
také celou akci a její provedení zajistil.
Na subdodávky se na celé akci podílela
provozovna sloučeného MNV Mysločovice, která prováděla některé výkopové
práce a úsek technických služeb, včetně
energetika JZD Zlín. Plnou zodpovědnost za provedení této akce měl tehdejší
předseda MVDr. František Václavík a

ředitel technických služeb ing. Jaroslav
Doležel. Nedá se nevzpomenout na celou
řadu pracovníků družstevních technických služeb (ať už ze stavebního úseku,
či mechanizace), odborné činnosti - rozvody potrubí a regulační stanici zabezpečovali odborní pracovníci firmy Jihomoravské plynárny (závod Zlín) na smlouvu
o dílo pro JZD Zlín. Značný díl na řešení
poslání investora měl v té době předseda
sloučeného MNV Mysločovice p. Pavel
Miklík (ze Sazovic). Na závěr nezbývá
než si položit otázku, zda to byla neinformovanost, či neznalost kronikáře se skutečným stavem, anebo záměr uvést jiné
skutečnosti než byla realita, aby se nikdo
ve skutečnosti nedověděl, kdo celou akci
zařizoval, řešil a realizoval. Proč celá
řada zaměstnanců JZD Zlín musela zůstat
utajena?
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Zábava

Vtipy

Jede automobilista, když tu ho předběhne
kuře. Automobilista přidá, ale nedokáže
jej dohonit, pouze vidí, jak zaběhlo do
statku. Dojede tam a ptá se statkáře, zda
je to pravda, že má tak rychlé kuře. „Ano,
mám, je speciálně vyšlechtěné, aby mělo
velká stehýnka“ - „A neprojevuje se to
na chuti?“ - „Nevím, ještě jsme žádné
nechytili!“
***
Rozhovor s boxerem po zápase:
„Jak byste popsal své první kolo?“
„Bylo modré, mělo berany a přehazovačku.“

Táta se ptá syna: „Co jste dnes dělali ve
škole?“
„V chemii jsme brali výbušniny.“
„A co budete ve škole probírat zítra?“
„V jaké škole?“
***
Táhne blázen za sebou zubní kartáček.
Potká ho psychiatr a ptá se ho: „Nemyslíte si, že za sebou vodíte psa?“
“Ne, to je přece zubní kartáček.“ Za
rohem pošeptá zubnímu kartáčku: „To
jsme ho zase napálili, co Fifinko!!!“
***

***
Babička užívá bahenní koupel. Vnučka
přijde k vaně, pozoruje hustou, černou
tekutinu a ptá se: „Babi, jak dlouho jsi se
nemyla?“
***
Přijde chlap do lékárny: „Potřebuji lék
proti škytavce.“
Lékarník k němu přistoupí a ubalí mu
facku.
„Promiňte, ale tohle je nejlepší lék proti
škytavce.“
„To vám tedy děkuji, tu škytavku má
naše babička.“

Přijde medvěd za zajíčkem: „Pojď na diskotéku:“ - „Nejdu, ještě tam mě malého
někdo zmlátí.“ Medvěd ho přemluví, u
vchodu zajíček uvidí velblouda a uteče:
„Nikam nejdu, mě neochráníš, podívej,
jaké boule udělali koňovi!“
***
Baví se dva opilci. Jeden říká: „Asi začínám vidět dvojmo.“
Druhý vytáhne stokorunu a řekne: „Tady
máš ty dvě stovky, co jsi mi kdysi půjčil!“
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Potkaji se 3 žraloci a všem je špatně od
žaludku. První povídá: „Kluci, já sežral
ženskou z Francie a dodnes mi leží v břiše Channel No.5.“ Druhý nato: „No vidíš,
já si zase smlsnul na ruském stranickém
funkcionáři a pořád zvracím metály.“ A
třetí se přidá: „To je nic, hoši, já zase
zbaštil českého policajta a ten byl tak
dutý, že se dodneška nemůžu potopit!“
***
Víš, co je to maximální rychlost? Když
běžíš kolem domu a za rohem si vidíš
paty...
***
U lékaře doma zvoní telefon. Ze sluchátka se ozve kamarádský hlas jednoho jeho
kolegy:
„Co je s tebou? Potřebujeme čtvrtého do
pokeru.“
„Chvíli vydržte, hned jsem u vás“, odpovídá lékař.
Když si obléká kabát, manželka se ho ptá:
„Je to vážný případ?“
„Určitě to bude něco hodně vážného,
odvětí lékař. Už jsou u toho tři doktoři.“
***
„Tati, kde jsou Krkonoše?“ „Já nevím,
máma pořád něco uklízí!“

Doplňovačka

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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