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Slovo starosty
Jak všichni víme v letošním roce již proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a byli jsme všichni svědky
nevraživostí různých politických stran, mnohdy i urážek a různého osočování,často bez dopadu do skutečného stavu naší země
a bez systematického cílevědomého řešení všech ožehavých
problémů a toho co nás pálí všechny nejvíce -tj. perspektivy
jak občanů, tak i celého státu a také naší společné budoucnosti.
Ovlivnit tento vývoj můžeme jen v omezeném rozsahu účastí a
hlasováním na volbách rozhodnutím, komu dáme svou důvěru.
V letošním roce nás však čekají komunální volby do zastupitelstva naší obce. Zde si my občané Machové - naší obce sami rozhodneme o tom, kdo nás v dalších čtyřech letech bude
zastupovat a vést naši obec. Pro rozvoj obce je velmi důležité,
jaké si vybereme zastupitelstvo, jaké si vybereme svoje představitele.
Vzhledem k tomu, že se již v prázdninových měsících budeme muset zamýšlet nad novými návrhy kandidátek do zastupitelstva naší obce, je nutné, abyste se zamysleli nad tím, jak
budou tyto kandidátky vypadat. Já jako současný starosta naší
obce mohu a musím s plnou zodpovědností konstatovat, že v
posledních 2 volebních obdobích, kdy tuto funkci vykonávám,
mohu prohlásit, že jsme měli vysoce dělné zastupitelstvo, které
bylo ochotno pracovat ve prospěch obce a podílet se na veřejných
akcích. Myslím,že sami víte, jaké nepřeberné množství společenských akcí se v naší obci realizuje.A že se mohou občané,
ale i děti a mládež setkávat při hodnotných akcích po celý rok.

Je zapotřebí poděkovat všem členům zastupitelstva bez rozdílu,
za kterou organizaci kandidovali do voleb - za skutečně zodpovědný a aktivní přístup k práci pro rozvoj Machové. Já sám
jsem byl přesvědčen, že již v dalším období nebudu kandidovat
do zastupitelstva naší obce, ale jak se můžete seznámit se všemi
programy a úkoly, které jsme rozpracovali a které nás čekají v
následujícím období k zabezpečení rozvoje Machové - mě nutí,
abych se zamyslel nad tím, jestli odejdu od takového množství
rozpracované práce nebo zda mám ještě znovu v zastupitelstvu
obce pracovat. Vidím tu obrovskou složitost úkolů, které nás v
současné době čekají a jen za skutečného nasazení poctivého
úsilí nového zastupitelstva a zvolení nových i staronových pracovníků, kteří budou ochotni přiložit ruku k dílu a podílet se na
zabezpečení chodu a rozvoje obce můžeme se ctí níže uvedené
úkoly splnit.
Obracím se proto na Vás s vědomím plné zodpovědnosti,
aby se občané byli ochotni zapojit do práce v dalším volebním
období a to nejen jako zastupitelé, ale i členové jednotlivých
výborů. Věřte, že úkoly, které nás čekají, jsou skutečně náročné a udržet společenský život obce aspoň na současné úrovni vyžaduje vysoké nasazení od všech členů zastupitelstva i od
všech členů jednotlivých výborů. Jak jsem s plnou zodpovědností hodnotil minulá 2 volební období a mohl jsem s čistým svědomím hodnotit činnost všech členů zastupitelstva, tak věřím,
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Mateřská skolka

M a t e ř s k á

š k o l k a

M a c h o v á

Práce na zateplení mateřske skolky započaly
Při zápisu do školky pro další rok
se přihlásilo 34 dětí z Machové. Zastupitelstvo obce dalo ředitelce souhlas k
přijetí všech přihlášených dětí a mimoto
odsouhlasilo na svém zasedání nabídnout možnost přijetí dětí i z okolních
vesnic, které mají přetíženy školky.
Samozřejmě, že tento počet dětí, který
po dlouhá léta již v Machové nebyl, si
vyžaduje další úpravy. Především se
jedná o rozšíření sociálního zařízení
pro děti. Vzhledem k tomu, že bude v

provozu od září 1,5 třídy, budou zvýšeny úvazky učitelek a také pomocného
personálu. Těší nás, že je naše zařízení
pro děti skutečně využito a děti mohou
být v pěkném a příjemném prostředí.
Zlepšení úrovně školky určitě přispěje
i k tomu, že naše obec v rámci žádosti
o zateplení budov občanské vybavenosti obdržela peníze ze Strukturálních
fondů EU a ze Státního fondu životního prostředí z Operačního programu
Životní prostředí .

V letních měsících bude provedena
výměna oken a vstupních dveří, zateplena fasáda a stropy a také střecha nad
přístavbou. Celkové náklady na všechny stavební práce si vyžádají cca 2 500
000 Kč. Dotaci obdržíme ve výši 1 600
000Kč, které obdržíme až po provedení akce a celkovém vyúčtování. Mimo
uvedené úpravy jsme museli v předstihu provést podřezání zdiva proti vzlínání zemní vlhkosti. Vzhledem k tomu,
že zdi budovy byly nejen z cihel, ale i
z kameniva a betonu, muselo být celé
podřezání provedeno tím nejdražším
způsobem, tj. nerez plechy vloženými
při použití zvláštní technologie pod
celou šířku obvodového zdiva. Jen tato
úprava si vyžádala náklad 160 000Kč
a příprava odbouráním původní omítky
soklu a další potřebné úpravy stály 30
000Kč.
Věříme, že těmito opatřeními skončíme s úpravami budovy školy a že
bude již na delší dobu důstojným stánkem pro naše nejmenší. Zároveň tím
vlastně připravíme budovu naší školy
k oslavám 100. výročí jejího založení.
Předpokládáme, že oslavy tohoto výročí proběhnou v příštím roce spolu s
obecními hody.
MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Přípravné práce provedla firma SATU

Detail vloženého nerezového plechu
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Výsledné podřezání zdiva mateřské školky

Soutěž

Soutěž

o nejlépe upravenou předzahrádku
a nejhezčí květinové truhlíky
Jako každoročně i letos vyhlásilo
zastupitelstvo naší obce soutěž o nejhezčí předzahrádky a květinové truhlíky.
Chceme tímto způsobem přispět k tomu,
aby se občané co nejvíce zapojili do
výzdoby naší obce. Spousta rodin již tradičně pečuje o vzhled svých příbytků a
předzahrádek, což nesporně přispívá také
k upravenému vzhledu celé naší obce.
Zastupitelstvo pro letošní rok změnilo
pravidla pro vyhlašování vítězů. Dříve

jsme měli možnost opakování umístění
v soutěži 5 let - od letošního roku je
nové pravidlo, že vyhodnoceny mohou
být a odměnu obdržet opakovaně již po
3 letech.
Toto jsou základní informace, chceme Vás však všechny poprosit, abyste k
výzdobě svých příbytků přistupovali jako
již tradičně s aktivitou občanů v naší obci
vlastní. Sami nám jistě dáte za pravdu,
že hezky vyzdobená a uklizená obec nás

láká k procházkám po obci a všem se nám
následně v tomto prostředí, ve kterém
žijeme, klíbí. Často i občané z okolních
obcí hodnotí přístup machovských občanů k úpravě obce s uznáním. Této činnosti občanů si naše zastupitelstvo vysoce váží a předem Vám za ni děkujeme.
zastupitestvo
obce Machová

Myslivci opětovně pečuj í o přírodu
Členové mysliveckého sdružení
Háj se jako již každoročně zapojili
do úpravy některých ploch v našem
katastrálním území. V letošním roce
vyčistili od náletových dřevin stráň od
zahradnictví až po čističku odpadních
vod. Sami jsme se divili, co všechno
bylo odhozeno do přírody, přestože po
pár metrech je připravený prostor pro
likvidaci biologické hmoty kompostováním a k likvidaci dřevnatého odpadu (ořez ze stromů a keřů). Obecní
úřad zajistí, aby byla dokončena úprava uklizené stráně a zajistí zamezení
růstu ostružiní a různých plevelů, aby
celá stráň lákala k vycházkám.
Myslivcům děkuje zastupitelstvo
za aktivní přístup k vyčistění krajiny

a také děkuje za zimní péči o zvěř a
její přikrmování. Vždyť rádi sledujeme volně pohybující se zvěř při svých
procházkách.
Zároveň s tímto chceme požádat
machovské majitele psů, kteří po
této cestě chodí se svými miláčky,
aby měli připravené různé sáčky a
psí exkrementy odstraňovali do polí
a neponechávali je na procházkové
zóně. Věříme, že majitelé psů tak
přispějí ke zlepšení prostředí a sami
budou raději chodit po čistých cestách.
Na obecním úřadě si občané stěžují,
že při procházce po této polní cestě se
musí čistit obuv.
Majitele psů chceme tímto vyzvat,
aby v době hnízdění pernaté zvěře a

kladení mláďat nepouštěli volně psy
do okolní krajiny. Protože zrazené
srny či bažantí slepice se často již k
hnízdu nebo mláděti nevrátí. Právě
protože se blížíme k období hnízdění a
kladení srnčat, věříme že majitelé psů
uposlechnou tuto výzvu a zabezpečí je
proti volnému pobíhání. V návaznosti k této záležitosti Vás žádáme, aby
byla věnována pozornost stejně tak
exkrementům od psů i uvnitř obce,
protože nikoho netěší, když je takto
obec znečištěná.

pracovité a bude nás dobře reprezentovat. Chci v tomto oslovení machovských občanů také poděkovat všem členům dobrovolných spolků a organizací,
protože bez jejich aktivity by se těžko
dařilo obecnímu zastupitelstvu zabezpečovat tak rozsáhlou činnost ke spokojenosti machovských občanů. Záleží nám
na tom, aby se udržovaly tradice v naší

obci, aby se našli organizátoři, kteří by
se věnovali mládeži. Záleží nám na tom,
aby se vytvářely dobré sousedské vztahy
a dobrá tvůrčí atmosféra.

zastupitestvo
obce Machová

Pokračování ze str. 1
že i v dalším období se najdou občané,
kteří budou ochotni pro rozvoj naší obce
a pro spokojený život občanů přinést také
svůj díl práce a svůj podíl na řízení obce
v následujícím období. Chtěl jsem Vás v
tomto zpravodaji oslovit a seznámit Vás
se svými pocity pro následující období
a věřím, že se nám podaří i pro budoucí
období sestavit zastupitelstvo, které bude

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová
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UPlynulé akce

Dětský karneval
Dne 6. března 2010 se konal již tradičně dětský karneval. Kulturní výbor
zajistil skutečně hezkou akci plnou her
a zábavy. Karneval se setkal s velkým
úspěchem. Jako již po několik let bylo
připraveno velké množství krásných
masek. Příjemné bylo sledovat odpoledne plné dětí a jejich radostných zážitků a
příjemné zábavy. Při této akci byla také
dětská diskotéka v maskách a p. učitelka
Hlaváčková strhla děti k obrovské aktivitě a radosti ze zábavy a pohybu. Bylo
radostné sledovat, jak se děti dokázaly po

celé odpoledne zabavit a zasmát. Děkujeme všem, kteří se na přípravě podíleli ,
za jejich věnovaný čas a ochotnou pomoc
při organizaci. Můžeme říci, že příští rok
se opět sejdeme znovu na dětském karnevalu a maminky již mohou přemýšlet
dopředu o přípravě masek pro své děti.
Zavedl se nový systém výběru masek,
kdy proběhlo hlasování účastníků o nejhezčí masku. Do vyhodnocení masek
byli
zapojeni
všichni
účastníci karnevalu. Jako
nejlepší byli ohodnoceni:

Ukázka masek, které se účastnili dětského karnevalu
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Václav Vlček, Šumberová , Stoklásková Anežka, Ludvík Martin, Pospíšilová
Aneta a Emily Smith. Věcnými dárky
pro děti a vyhodnocené masky přispěl
p. Ludvík Martin, kterému tímto děkujeme.
kulturní výbor
obce Machová

UPlynulé akce

Výtvarné odpoledne
Zahrádkáři ve spolupráci s kulturním
výborem obce připravili velmi zdařilou
akci 27. března - výtvarné odpoledne s
výrobu ozdob na velikonoce spojenou
s pletením tatarů, kde se mohli chlapci
naučit plést tatary a děvčata vyrobit a
připravit různé dekorace. Pletení tatarů
se ujali p. Brázdil Břetislav a pan Zelina
Jaroslav - rodák z Machové. Výtvarné

odpoledne zajišťovala p. Božena Janíková a p. Zdenka Palková. Všem tímto
děkujeme za spolupráci.
Odpoledne
bylo hojně navštíveno dětmi , mládeží ,
ale i rodiči a ostatními občany.
kulturní výbor
obce Machová

Ukázka rukodělný prací našich dětí

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Koštování klobás
Mezi vydařené společenské akce
se zařadila soutěž „O nejlepší machovskou klobásku“ . Akci uspořádali členové SDH Machová v kulturním domě
13. března 2010. V minulém zpravodaji požádali hasiči o vzorky klobás a
musíme říci, že občané výzvu podpořili a také se koštování klobás v hojném
počtu zúčastnili. Letos bylo zapojeno do
soutěže rekordních 26 vzorků. Za celé
odpoledne se v kulturním domě vystří-

dalo mnoho občanů. Byla zajištěna i
hudba a z akce se stala velmi příjemná
celoodpolední zábava , která se protáhla
do pozdních večerních hodin.
Účastníci vyhodnotili jako nejlepší
vzorek klobásu, kterou vyrobili ve spolupráci Pavel Janík a Jakub Fux. Na 2.
místě byl vyhodnocen vzorek Radima
Huska. Na 3. místech se umístily dva
vzorky - Michala Pavlíčka a Jaromíra
Brázdila.

Ukázka „plného“ stolu klobás
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Už dnes zveme občany na další
pokračování soutěže v příštím roce, která se bude konat v obdobném termínu
jako letos.
SDH Machová

TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

M A C H O V Á

Činnost během roku
Již po několik let dosahují machovští kuželkáři velmi dobrých výsledků v
soutěžích. Letošní výsledky jsou však
vyjímečné a v Jihomoravské divizi zvítězili a postoupili do 3. ligy.
Samozřejmě, že je to nejen úspěch,
ale způsobilo to pro TJ Sokol i komplikace, protože ve vyšších soutěžích jsou
jiné parametry - podmínkou je, že musí
být kuželna o čtyřech dráhách. Machovští kuželkáři mají zajištěno soutěžení v
Kroměříži „U Nedopilů“.
Nejúspěšnější z machovských kuželkářů byl vyhlášen v Jihomoravské divizi
p. Jiří Mrlík - v soutěži jednotlivců byl
jednoznačně na 1. místě. Spolu se 4 nejlepšími hráči ze Zlínského kraje postoupili na mistrovství republiky jednotlivců,
které se konalo v České Třebové. Úspěšné byo také i další družstvo dorostu. Za
reprezentaci naší obce všem členům TJ
Sokol Machová děkujeme a přejeme jim
další úspěchy.
Bohuslav Husek
předseda Sokolu Machavá

Jiří Mrlík na Mistrovství České republiky dne 1. května 2010 v České Třebové. (druhý zprava)

Konečná tabulka: Jihomoravská divize 2009 – 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

TJ Sokol Machová
SKK Dubňany 		
TJ Slavia Kroměříž
KK Jiskra Čejkovice
KK CAMO Slavičín B
TJ Lokomotiva Valtice
TJ Valašské Meziříčí B
TJ Sokol Brno IV
TJ ČKD Blansko C
SAKO Znojmo 		
TJ Zbrojovka Vsetín
KK Velen Boskovice
KK Danstav Rosice B
KK Brno Židenice

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

17
16
14
14
13
13
12
13
12
11
11
9
7
8

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

8
10
10
12
11
12
11
12
11
11
13
14
17
18

120,5:87,5
23,0:85,0
101,5:106,5
113,0:95,0
105,0:103,0
110,0:98,0
104,0:104,0
104,0:104,0
100,0:108,0
115,0:93,0
103,0:105,0
94,0:114,0
86,0:122,0
77,0:131,0

341,0:283,0
349,0:275,0
308,0:316,0
317,0:307,0
297,5:326,5
304,5:319,5
306,5:317,5
301,0:323,0
311,5:312,5
336,5:287,5
314,5:309,5
292,0:332,0
303,5:320,5
285,5:338,5

2871
2871
2823
2841
2847
2862
2787
2791
2810
2845
2823
2823
2839
2811

35
32
30
28
28
27
27
27
27
26
24
21
16
16

Turistický pochod
Dne 8. května 2010 uspořádal TJ
Sokol Machová turistický pochod.
Odjezd autobusu byl v 08:00 h z autobusové zastávky. Odtud nás pan Januška
dovezl na Tesák, kde začal pochod. Dále
se pokračovalo přes Holý vrch na zříceninu Lukov. Byla zde krásná vyhlídka, z
které bylo vidět na zdejší okolí. Počasí
bylo na turistiku velmi vydařené. Zájezdu
se celkem zúčastnilo 40 osob. Po celou
dobu zájezdu nechyběla dobrá nálada.

Kuželkářské družstvo TJ Sokol Machová „A“. Vítěz Jihomoravské divize za
rok 2009-2010 (Jaroslav Michalík, Mrlík, Jiří Dovrtěl Milan, Radek Stoklásek,
Bohuslav Husek, Vlastimil Grebeníček).

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Bohuslav Husek
předseda Sokolu Machavá
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Investiční akce

Pokoušíme získat další dotace z fondu EU
Obec Machová v rámci 16. výzvy z
Operačního programu Životního prostředí se přihlásila k zateplení budov občanské vybavenosti. Byly zpracovány a
podány v řádném termínu další 2 žádosti
o získání prostředků a to na zateplení kulturního domu a kuželny (předpokládané
uznatelné náklady na každou stavbu jsou
1 800 000Kč). Za tímto účelem byly
zpracovány nejen projektové dokumentace, ale i energetické audity a na závěr se
musely zpracovat a podat vlastní žádosti, které z výše uvedených dokumentací
vychází. Žádosti jsme podali ihned po
vypsání výzvy, abychom zvýšili šanci pro
získání prostředků .
Další žádost z Fondu životního prostředí byla podána na vybudování kompostárny (celkové náklady 9 000 000Kč).
Sami jistě vidíte, že jen stěží hledáme

prostory na likvidaci větví z ořezu stromů
a vzhledem k tomu, že již v obci nejsou
chována téměř žádná zvířata, je třeba
formou kompostování řešit i likvidaci
pokosené trávy a sklizeň hmoty z květnatých luk, které máme v obci a likvidaci
i dalších rostlinných biologických odpadů. Výše uvedené žádosti by měly být
posouzeny v letošním roce a realizace
záměrů by proběhla v příštím roce 2011.
Další žádost je z Regionálního operačního programu Střední Morava na
revitalizaci sportovního areálu u bývalého koupaliště. V minulém roce byl tento areál prohlášením Zlínského kraje
zařazen do programu areálu bronfields
. Naše obec nemá dostatečné prostory
pro volnočasové aktivity mládeže, ale i
ostatních občanů a tento areál by mohl
řešit prostory pro různé typy volnočaso-

Územní plán obce
V současné době je dokončováno schvalovací řízení změny č. 4 stávajícího ÚPD
SÚ Machová. Tato změna již prošla řízením na Magistrátu města Zlína i na příslušných odborech Zlínského kraje. Bylo vypsáno veřejné projednání této změny a následně bude tímto celý proces ukončen a změna č. 4 vejde v platnost.
Do konce roku 2013 mají obce povinnost zpracovat úplně nový územní plán. V
současné územní plány mohou být upravovány do r. 2015 a pak pozbývají platnosti.
Vzhledem k tomu, že na celkové zpracování nového územního plánu je třeba 2 let, aby
proběhly všechny předepsané schvalovací postupy , je třeba zahájit přípravný proces
schvalování tohoto plánu již v současné době.
Časový harmonogram pro pořízení územního plánu je následující:
1. etapa - průzkumy ,rozbory a zadání - trvá 6 měsíců,
2. etapa - zpracování návrhu územního plánu - 5 měsíců,
3. etepa - projednání návrhu s dotčenými orgány - 3 měsíce,
další etapy - stanovisko nadřízeného orgánu - 1 měsíc,
- úprava územního plánu - 1 měsíc,
- projednání návrhu územního plánu s veřejností - 3 měsíce,
-zpracování čistopisu - 1 měsíc,
-příprava a vydání ke schválení na zasedání zastupitelstva - 2 měsíce.
Termíny a příprava jsou závislé na projednávání výše uvedených bodů a mohou
trvat i delší dobu.
Proto zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 25. května uložilo starostovi a
místostarostovi provést přípravné práce pro nový územní plán, zadat zpracování urbanistického rozboru obce a zpracování návrhu zadání nového územního plánu.
MVDr. František Václavík
starosta obce Machová
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vých V rámci tohoto areálu by vznikly
také prostory pro matky s dětmi a klubovna pro mládež. Myslím si, že právě
tyto prostory také v naší obci zcela schází
a následně kriticky hodnotíme chování
naší mládeže, ale nedokázali jsme pro ně
připravit vhodné prostory. Pokud se nám
podaří obnovit tyto prostory, počítá se v
areálu se správcem, aby bylo zamezeno
negativním jevům. Celkové náklady na
revitalizaci tohoto prostoru se pohybují
až ke 20 000 000Kč. Na obecním úřadu je
k nahlédnutí investiční záměr. Pokud by
prošla naše žádost prvním kolem výběrového řízení, byl by dopracován stavební
projekt a řešena projektová dokumentace.
MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Hasičský sbor
obce Machová
Hasiči se již začali připravovat a trénují na hasičské soutěže v požárním sportu. Dne 23. května poběhlo první kolo
hasičských soutěží našeho okrsku v Hostišové. Následovně se soutěží téměř každý týden až do prázdnin, kdy mají malou
přestávku. Pak opět nastoupí a pokračují
v srpnu a v září. Machovští mladší hasiči
se účastní soutěží Zlínské ligy mladších a
starších žáků a soutěže středomoravského
poháru mládeže. Zakončení soutěžních
klání bude v Machové 5. září 2010 při již
tradiční soutěži „O pohár obce Machová“
a zároveň zde bude vyhodnocení Zlínské
ligy.
Jako cvičitelé se dětem věnují p. Josef
Benek, Jaromír Brázdil a Veronika Hradilová. Přejeme jim velmi dobré výsledky a
umístění v soutěžích. Věříme, že k tomu
přispěje i nová soutěžní stříkačka, která
byla uhrazena z prostředků obce Machová.
SDH Machová

Obecní informace

Soutěž Vesnice roku 2010
Již jsem Vás informoval v otevřeném dopise, že se naše obec přihlásila do
soutěže Vesnice roku 2010. Krajské kolo
této soutěže mělo proběhnout ve středu
19.května 2010. Vzhledem k deštivému
počasí a záplavám v některých obcích
našeho kraje bylo vyhodnocení krajského kola přesunuto na 9. června 2010.
Proto znovu žádáme občany, aby k tomuto datu znovu uklidili obec. Za kladný
přístup k minulému terminu děkujeme.
Samozřejmě, že nikdy nevíme, zda
naše obec bude v některé oblasti vyhodnocena. Pro Vaši informaci uvádíme, že
v soutěži se přidělují tzv. stuhy za činnosti:
-Zlatá stuha - uděluje se obcím,
která vyváženě obstojí ve všech posuzovaných oblastech, komise sleduje prezentaci společenského života, aktivity občanů a péči o zeleň a krajinu, atd.
-Zelená stuha - uděluje se
obcím, které pečují o životní prostředí,
dodržují ekologické zásady a dodržují
sounáležitost s přírodou a rázem okolní
krajiny, dále upravují veřejná prostranství, květinovou výzdobu, atd.

-Modrá stuha - uděluje se obcím
za společenský život v obci a snahu o
obnovu a rozvoj duchovních tradic; v
této oblasti jsou hodnoceny různé spolky,
sportovní akce, sváteční obnovy tradic,
apod.
-Bílá stuha - uděluje se obcím
, které se věnují výchově a péči o děti,
oceňuje obyvatele za podporu dětí a mládeže, aby se děti zapojovaly do různých
kroužků, mladé hasiče, sportovce, atd.
-Oranžová stuha - uděluje
se obcím za spolupráci obce s místními
zemědělci a za péči o obnovu krajiny.
Součástí tohoto hodnocení je i posuzování vedení kroniky obce, rozvoj
knihovny a osobnost Zlínského kraje.
Myslíme si, že naše obec vyvíjí v mnoha směrech bohatou činnost, do které se
zapojují i dobrovolné organizace v naší
obci.
Pro hodnotící komisi bude v prostorách kulturního domu připravena rozsáhlá výstava fotodokumentace o činnosti
a o akcích v obci. Pokud bude o tuto
výstavku fotografií zájem, bude ji možné v odpoledních hodinách dne 9. června

2010 navštívit a fotky si prohlédnout.
Zapojení do soutěže přispěje i ke
zviditelnění a propagaci obce Machová
a poslouží také k její úpravě a čistotě na
veřejných prostranstvích. Obracíme se
na Vás proto ještě jednou, abyste k tomuto termínu pomohli připravit naši obec
na krajské kolo výše uvedené soutěže.
Vzhledem k tomu, že se termín protahuje
až do června, budou už i vysazeny květinové truhlíky a upraveny předzahrádky u
rodinných domů. V tomto termínu by se
obec měla mít možnost představit v takovém světle, jaká skutečně je. Věříme že i
lepší počasí nám k tomu pomůže. Obecní
zastupitelstvo připraví výstavku z akcí,
které každoročně organizujeme, aby si
mohla hodnotící komise udělat obrázek o
činnosti a životě v Machové. Vám všem
děkuji za spolupráci a za Vaši ochotu k
přípravě obce.
Popřejme si vzájemně, aby i naše obec
byla některou stuhou oceněna.
MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Kronika obce

Zahrádkáři

Na březnovém zasedání zastupitelstva jsme se, jako každoročně,
zabývali také zápisy do obecní kroniky. Po mnoho let píše kroniku
naší obce ing. Adolf Janík. Za vedení kroniky zastupitelstvo tímto
děkuje kronikáři p. ing. Janíkovi. Do dnešních dnů je kronika psaná
ručně. V současné době při školeních vedení kronik je již doporučováno zpracování kronik v počítačové podobě, aby bylo možné vést
kroniku ve více vyhotoveních - do archivu i pro potřeby obce a aby
byly zápisy umístěny i na elektronické nosiče. V současné době, kdy
je možné využít nové technologie ke zpracování a doplnění kroniky
digitálními fotografiemi i možnosti grafických úprav kroniky, bude
muset zastupitelstvo řešit úkol, jak převést ruční zpracování na elektronickou bázi.
Zájem o vedení kroniky machovskými občany je minimální a
zatím se nám nepodařilo zajistit občana, který by výše uvedenou formou vedení kroniky zahájil. Pokud by někdo po přečtení tohoto článku měl chuť a zájem do budoucna se zapojit do psaní kroniky obce
Machová, tuto iniciativu bychom uvítali a splnili bychom i požadavky
nového systému vedení záznamů o historii obce.

Také v letošním roce probíhal cyklus odborných
přednášek pro zahrádkáře k aktuálním problémům
zahrádkářské práce. Mezi další aktivity zahrádkářů
patří přístavba klubovny vedle víceúčelové zahrádkářské místnosti. V květnu tradičně proběhne beseda
zahrádkářů s manželkami - svátek matek. Patří mezi
příjemné odpoledne a kulturní akce v obci.
Výbor ČZS Macová upozorňuje občany na nutnost zvýšené ochrany proti plísňovým chorobám
jak na bramborách a zelenině, tak i na ovoci. Hrozí
zvýšený výskyt plísně bramborové na bramborách
i rajčatech. Doporučené prostředky k ošetření Ridomil Gold plus pipete“ anebo „Champion“. U jabloní doporučujeme používat Zato, Discus, Baycor,
Syllit. Ve zvýšeném rozsahu se objevují i mšice,
kde se doporučuje použít Calipso, Mospilan, Decis.
Objevují se ve větším rozsahu také svilušky na všech
ovocných druzích. Účinné prostředky k postřiku jsou
Magus, Omite a Sanmite.

zastupitelstvo
obce Machová

ČZS Machová
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Obecní informace

ZELENÁ ÚSPORÁM
Krajská energetická agentura nás
oslovila, abychom doporučili občanům
možnost získání dotací na zateplování
domů a výměnu oken. Jedná se o program ministerstva životního prostředí
ministrovaný Státním fonadem, kterám je
zaměřen na úspory energií v rodinných a
bytových domech. Původní předpisy, které umožňovaly poskytnutí dotací z tohoto
programu byly velmi složité - např. aby
občan získal fianančí prostředky musel
mít nejméně 3 druhy opatření (výměna
oken, zateplení půdy, zateplení fasády).
V současné podmínky získání dotací jsou
podstatně jednodušší a občan se může k
dotaci z programu Zelená úsporám dostat

Přívalové deště

V loňském roce obecní zastupitelstvo
splnil slib, který dal občanům, že zajistí
v rámci tohoto volebního období některá
protizáplavová opatření, která řeší záplavy místního charakteru při přívalových
deštích. Jako velmi účinné se ukázalo
řešení dešťových vod výkopem rygolu
na polní cestě od koupaliště po zahradu
Markových. Tento rygol se ukázal jako
účelný a k žádnému přetoku vody do
dvorů a zahrad v této lokalitě nedošlo.
Další svým rozsahem daleko větší

daleko snadněji. Energetická agentura
Zlínského kraje, která má sídlo v areálu
Svit, budova 22 , nabídla aby se na ni
mohli občané obracet s možností poradenství, včetně. Přímo s žádostí o propočet jakou výši dotace mohou získat.
Agentura nám nabídla, že jsou ochotni,
pokud bude více zájemců v obci, pokud
bude více zájemců o dotace, přijet na OÚ
a projednat jejich požadavky přímo zde
v Machové (v budově OÚ). Musí se jednat o více občanů, jinak si každý může
tuto agenturu navštívit v areálu bývalého
Svitu. Obec na základě Vašeho zájmu
sepíše seznam občanů, kteří o toto poradenství mají zájem a dohodne termín,

ve kterém bude možno na OÚ projednat
všechna další podrobnosti. Vyzýváme
proto občany, aby využili této možnosti
k získání poměrně značných finančních
částek k řešení zateplení a snížení energetické náročnosti jejich domů. Žádáme
Vás proto zájemce, aby se nahlásili přímo v kanceláři OÚ Machová, abychom
mohli nabízenou službu vhodně využít.
Energetická agentura Zlínského kraje
zajišťuje tyto služby bezplatně s velkou
úspěšností.

akcí jsme řešili koncem minulého roku
navezením ochranného valu od Míškovic v lokalitě „Polodíly“. Rozpočet na
tuto akci byl podle projektové dokumentace 2 000 000Kč. Obecnímu úřadu se
podařilo zajistit návoz zeminy ze stavby
budované rychlostní komunikace u Tlumačova. I na skrývce ornice a následném
rozprotostření ornice zpět spolupracovali
organizace budující rychlostní komunikaci, takže celá akce stála obec 125 000 Kč
Opětovně rádi konstatujeme, že účelnost

tohoto protipovodňového opatření prověřily letošní jarní deště a voda skutečně
tekla do kanálu a žádnou ze zahrad ani
domů nezaplavila v části obce od Závodných ke koupališti.
Zbývá nám na tomto díle dokončit
osetí trávy a pokud to bude nutné vybuduje obec ještě další lapač vody blíže k
honu nad stávajícím.

Povodňová hráz v lokalitě „Díly pod hájem“
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zastupitelstvo
obce Machová

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Povodňová hráz v lokalitě „Polodíly“

Obecní informace

Dětský den
Jako každoročně v měsíci červnu
obecní zastupitelstvo za spolupráce všech
složek v obci uspořádá dětský den v parčíku u kulturního domu. Letos se dětský
den uskuteční 19. července v 1500 hod.
Věříme, že všechny složky přispějí
nějakou atrakcí. Kulturní výbor zajistí pro děti menší občerstvení a „něco
na zub“. Doufáme, že účast bude jako
obvykle hojná.
Božena Janíková
předseda kulturního výboru

Voleby do poslanecké
sněmovny 2010
V pátek 28.5. a v sobotu 29.5. 2010 se
v naší obci jako i v cele české rupublice uskutečnili volby do poslanecké sněmovny České republiky. Starosta obce
jmenoval volební komisy ve složení
předseda volební komise: Pavla Hradilová, místopředseda volební komise:Irma Brázdilová, členové volebni
komise:Božena Janíková, Marie Hradilová, Hana Ušelová a zapisovatelka

Hana Tatárková. Celkově je v naší obci
zapsáno 434 voliců z toho bylo odevzdáno celkem 274 platných hlasů. Volební
účast byla tedy 63,89%. Všem členům
volební komise děkuji za bezproblémový průběh voleb v naší obci.
Irma Brázdilová
místopředseda volební komise

Konečné výsledky v naší obci
Pořadí strany

Název strany

Naši jubilanti
Březen:

Naděžda Chytilová

Duben:

Libuše Frantíková
Pavla Pančochová

Procentuální vyjádření

1.

ČSSD

71

25,91%

2.

KSČM

49

17,88%

3.

KDU-ČSL

35

12,77%

4.

ODS

31

11,31%

5.

Věci veřejné

25

9,12%

6.

TOP 09

20

7,29%

7.

Suverenita

15

5,47%

8.

SPOZ

12

4,37%

9.

Strana zelených

8

2,91%

10.

ČPS

6

2,18%

11.

Moravané

2

0,72%

83 let
82 let

Květen:

Božena Konečná
70 let
Pavla Brázdilová
70 let
Ludmila Malošíková 85 let

Červen:

Počet platných
hlasů

75 let

Bohuslav Martinec

70 let

Červenec:

Ludmila Doleželová 91 let
Antonín Matulík
83 let

Všem našim oslavncům blahopřejeme k
jejich významnému životnímu jubileu a
přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do
dalších let.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Irma Brázdilová
předseda sociálního výboru
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Hlášky Jaromíra Bosáka
Protože se blíží již 19. mistrovství světa ve fotbale, které se uskuteční 11. 6. – 11. 7. 2010 v Jihoafrické republice, našli jsme pro Vás nejlepší hlášky, sportovního komentátora české televize, Jaromíra Bosáka. Fotbalový zápas je
opravdovým zážitkem (bez ohledu na výsledek nebo soupeře), když jej komentuje právě skvělý Jaromír Bosák.
Takhle rozzuřeného trenéra jsem ještě
neviděl. Potkat ho v noci, zakousnu se do
stromu a dělám suchou větev.”

“Nevím, co teď odpískal Rooneymu rozhodčí za faul? Zákaz předjíždění?”

***

„A toto mělo s fotbalem asi tolik společného, jako čabajka s racionální výživou.“

„Běloruský obránce visí na Barošovi jako
vánoční ozdoba na stromku.“
***
“Zatím to vypadá, že Sparta miluje vlastní polovinu a dostala informaci, že za
humny je drak.”
***
“Naštěstí ta rána měla rychlost asi tak 6
km za 2 dny.”
***
„ Kolik fotbalistů si může dovolit postupovat v plné rychlosti s míčem na branku, nedívat se na nohy a balón, mít hlavu
zvednutou a poslepu servírovat míč kolegovi do jasné šance? Nevím, ale mám
pocit, že jich nebude víc, než prstů na
ruce zasloužilého lesního dělníka po třiceti letech práce s pilami všeho druhu.“

***

***
“A bude to rohový kop. Podle tlačenice
ve vápně to vypadá, že na některé hráče
přišlo jaro.”
***
“Rozhodčí asi nemá svůj den a chtělo by
to střídat.”
***
“Tady by se dal vzpomenout kolega
Shakespeare: Mnoho povyku pro nic.”
***
„Úúúúúúú, to byl pane zákrok! Tak ten
bych nepřál ani nejlepšímu příteli mé
ženy!“
***
„Dnes jsme bohužel sledovali zápas, v
němž si podala ruku bída s nouzí.“

SUDOKU
1

8

8

5

2

5

1

4

3

4

2
9

1

6

6
9

9

1

7
7

7

Pravidla SUDOKU

3

4

1

7

2

5

3

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.

„ Na stadionu hráli fanoušci na trumpety a Bosák to okomentoval slovy: „Je to
tu jako taková velká Vlachovka, jenom
Josef Zíma chybí...“
***
„ A konec první půle už je za dveřmi, dalo
by se říct, že už podupává v předsíni... ...
a to jsou moc pěkné zvuky.“
***
„V minulých dnech to v Praze vypadalo, jako by se v srdci Evropy konal sraz
popelářů z celého světa. Všude oranžová, oranžová, oranžová (kvalifikace s
Holandskem).“
***
„Tady na stadionu trochu přituhlo, zajímalo by mě jestli nás z těch sedaček
někdo po zápase odlepí.“
***
„Uznejte, to je lepší než koukat na detektivku. Tam stejně víte kdo je vrah, ale
tady to je nervák do poslední minuty.“

Ráčkovka

Hádanka:
Kdo nezná trápení, neví, co je (tajenka).
Slova se doplnují postupně z kraje do
středu nebo ze středu do kraje. Číslo v
závorce udavá počet písmen hledaného
slova.

Do středu:

(7) – Čela postele. (6) – Ženské jméno(21.8.)
(6) – Část Česka. (5) – Zn. sportovní obuvi.
(8) – Poplésti. (4) – Paluba.

Od středu:

(6) – Drolit.
(4) – Část
molekuly
(5) – Pořídit
opis
(5) – Bázeň.
(6) – Ženské
jméno.
(7) – Uzdravovat se (o ráně).
(3) – Lepidlo.
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