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Slovo starosty
Tento zpravodaj připravujeme v prvních dnech roku, takže je samozřejmostí, že ještě znovu chceme popřát občanům to nejcennější, tj. zdraví, osobní
spokojenost a úspěšný nový rok.
V tomto roce čeká i obecní úřady
celá řada úkolů, povinností, ale také se
jedná o volební rok. V říjnu nás čekají
nejen volby do Senátu Parlamentu ČR
pro náš obvod, ale pro naši obec hlavně
komunální volby, tedy volby do zastupitelstev jednotlivých obcí. Přestože
jsme na začátku roku, musíme si uvědomit, že rok uběhne velmi rychle a v
červnu již budeme muset připravovat
nové kandidátky do Zastupitelstva obce
Machová. Chtěl bych vyzvat občany,
aby již v této době začali přemýšlet o
tom, jaké navrhnou kandidáty do zastupitelstva tak, aby trend rozvoje naší
obce pokračoval úspěšně i v budoucích
letech a aby společenský život v obci
byl na vysoké úrovni.
Starostu obce v prvních týdnech
letošního roku čeká návštěva výročních
členských schůzí zájmových organizací
v naší obci. Pochopitelně se těchto akcí

starosta rád a ochotně účastní, protože
je nezbytně nutné upřímně poděkovat
za velmi pestrou a bohatou činnost v
jejich složkách. Ať už to jsou hasiči,
sokoli, či zahrádkáři, podílí se na společenském životě v obci skutečně širokou měrou a spolupracují dále i s obecním úřadem na akcích, které organizují
výbory obce. Bez toho, aniž by se do
této pestré palety aktivit zapojili členové zájmových organizací, si nedovedeme představit, že bychom tento rozsah
činností byli schopni zajistit. Zastupitelstvo naší obce podporuje tyto složky
i ekonomicky. Je pravdou, že rozsah
různých soutěží, ať u sokolů, či hasičů, by nebylo možné zajistit bez spoluúčasti obce. Zastupitelstvo si je toho
vědomo a rádo tyto akce podporuje, aby
zájmová činnost dětí, mládeže i dospělých byla v co největším rozsahu.
Sami občané jsou jistě svědky
úspěšného rozvoje kompostárny a veškerých činností, které na to postupně
navazují, včetně kontejnerů, různých
strojů na kosení trávy, či svoz biologického odpadu. Jsme rádi, že celý tento
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program se vlastně podařilo dotáhnout
po mnoha různých výzvách až do současného stavu. Můžeme s uspokojením
konstatovat, že jsme vytvořili podmínky pro trvalou ekologickou likvidaci a
úpravu v obci včetně zametacího stroje
a údržbu cest nejen v obci, ale i v celém
katastrálním území, tj. na polních cestách. Jen velmi málo obcí má mechanizační středisko takového rozsahu,
jako naše obec a může nabídnout celou
škálu služeb našim občanům. Přestože
v letošním roce nebylo zatím nutné
využití techniky pro zimní údržbu, i v
tomto směru je naše obec soběstačná a
velmi dobře vybavená. Čeká nás snad
jenom do budoucna přemýšlet a snad i
realizovat posypové zařízení pro solení
a pískování místních komunikací. Na
toto zařízení je třeba zajistit finanční
zdroje - jedná se o částku cca 150-200
tis. Kč.
V loňském roce jsme také dokončili
poslední z plánovaných úprav budovy
obecního úřadu, který během několika
Pokračování na str. 4

UPLYNULÉ AKCE

Výsledky Tříkrálové sbírky v Machové
V Machové proběhla sbírka v sobotu 4. ledna 2014. Celkem se vybralo 17 816 Kč.

Letos chodily po obci 4 skupinky králů:
vedoucí: Haas Jan
králové: Matulík Jirka, Menšík Lukáš, Kolomazník Jan...............................4275 Kč
vedoucí: Hradil Jiří st.
králové: Hradil Jirka ml., Janoštík Kubík, Minařík Matyáš..........................5100 Kč
vedoucí: Zábojníková Lenka
králové: Brázdilová Magdalenka, Matulíková Anetka, Rožnovská Anička...5290 Kč
vedoucí: Zaoralová Libuše
králové: Klhůfková Martina, Pastýříková Nikolka, Zavadilová Saška..........3151 Kč
doprovod: Štefková Lucie
V obci Machová se v posledních
letech neobejde sbírka bez úzké spolupráce p. Libuše Zaoralové a rodiny Jiřího Hradila, kteří se organizačně podílí
na přípravě skupinek a tvorbě korunek
všech králů. Děkujeme oběma Pavlám
Hradilovým (mladší i starší) za jejich
obětavou práci. Po celou dobu zajišťují focení přípravy i průběhu Tříkrálové
sbírky. Na závěr vždy pomáhají při ukončení a občerstvení koledníků; každoročně
přinesou dětem něco „na zub“ ze svého
domova. Současně děkujeme i občanům,
kteří přispěli do sbírky a také obdarovali
koledníky drobným občerstvením - teplý
čaj nebo zákusek jim přišel vhod.
Zastupitelstvo obce Machová

Skupinky králů u zvonice

Výsledky Tříkrálové sbírky Zlínské Charity v roce 2013 v několika číslech
Registrováno: 279 skupinek

Vykoledováno: 1 442 572 Kč

Na projekty přiděleno Charitě Zlín: 854 518 Kč

Výtěžek byl rozdělen pro:

524 518,- Kč - Přímá pomoc sociálně potřebným
(příspěvek na nákup chladničky, pračky, postelí a matrací, otopu, invalidního vozíku, léků, školného)
130 000,-Kč - Charitní pečovatelská služba Zlín - zázemí pro praní, žehlení a mandlování prádla
(nátěr podlahy, úložné prostory, pračka, sušička, údržba mandlu)
100 000,-Kč - Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
(antidekubitní podložky a infuzní křesla)
100 000,-Kč - Nouzový fond pro Pomoc osobám postiženým např. živelnou katastrofou na Zlínsku
(čerpání v letech 2013-2015)

Poděkování Zlínské Charity patří koledníkům, vedoucím skupinek a místním asistentům, kteří na sebe vzali odpovědnost za
hladký průběh Tříkrálové sbírky ve své obci, pracovníkům obecních úřadů a duchovním správcům všech farností. V neposlední
řadě také všem dobrým lidem, kteří tříkrálovým koledníkům otevřeli dveře svých příbytků, přispěli a podpořili tak charitu v její
snaze pomáhat potřebným.
Charita Zlín
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Vánoční besídka
Také vloni 14. prosince 2013 se uskutečnilo předvánoční posezení spojené s
výstavou vánočních perníčků a dekorací.
S výstavkou, která byla instalována při
této příležitosti, můžeme být jistě spokojeni, protože vždy ukáže, jaké máme
výtvarně schopné občany. Spousty různých zdobených perníků, ale i mnoho
dalších vánočních ozdob, včetně betlémů
a různých ručních prací. Účastníci předvánočního posezení si rádi výstavku prohlédli, aby se sami inspirovali pro domácí
výzdobu svých obydlí. Každý, kdo chtěl,
našel si inspirace pro různé typy domácích ozdob. Všichni, kteří se odpoledne
zúčastnili, kladně hodnotili jednotlivé
exponáty. Samostatnou výstavku s nabízením některých výrobků k prodeji vytvořil také Klub maminek, který za prodej
při mikulášské a vánoční besídce utržil
4,7 tis. Kč. Částku věnoval mateřské
škole. V rámci programu předvánoční
besídky vystoupily děti z mateřské školky. Všechny upoutalo vystoupení skřítků, kteří nám popřáli do nového roku to,
co všichni potřebujeme - štěstí, zdraví,
hodně lásky a pohody v rodině a úspěšný
nový rok. Čertice si otevřely kadeřnický a kosmetický salon, do kterého zvaly
všechny občany ke zkrášlení zevnějšku.

Děti z Mateřské školky

Zastupitelstvo obce Machová
Lukáš Menšík a Jiří Hanák

Matyáš Minařík

Jiří Čižmář a Margita Fryštacká
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Budoucí akce

Mikulášská besídka
Vlastní Mikulášskou besídku si
zhodnotí vedení MŠ Machová samo
jako realizátor celé akce. Z pohledu
obecního zastupitelstva můžeme tuto
akci hodnotit jako zdařilou, museli
řešit mnoho příprav. Jako v minulosti jsme chtěli, aby Mikulášská besídka
probíhala v kulturním domě. Myslíme
si, že to přispívá k tomu, aby se děti
naučily veřejně vystupovat, zvykly si

na něho a osvojily si tento prostor za
svůj.
Musíme si však přece jenom trochu
postesknout nad přístupem některých
rodičů. Děti přípravě věnují poměrně
spoustu času. Když si pak rodiče děti
po jejich jednotlivých vystoupeních
přebrali a odešli - následně poslední
vystupující děti měly stěží 50 % publika. Nevíme, zda by se ta poslední

půlhodina nedala vydržet, aby měly
všechny děti stejné podmínky pro své
vystoupení a jejich hodnocení potleskem publika.
Přes veškeré problémy však
byla Mikulášská besídka i rodiči hodnocena jako zdařilá akce.
Zastupitelstvo obce Machová

Ostatky - vodění medvěda
Také v letošním roce bude probíhat
v naší obci vodění medvěda v rámci
udržování ostatkových tradic. Obecní zastupitelstvo je rádo, když se sbor
dobrovolných hasičů ujme této činnosti a je ochoten ostatkový průvod
masek po obci uskutečnit. V letošním
roce připadnou ostatky na 1. března
2014. Jako každoročně vyjde průvod
masek z kulturního domu v 9.00 hodin
a postupně navštíví všechny domácnosti v Machové. V posledních letech
se dařilo zajistit bohatý průvod masek
v různých přestrojeních a jejich rej po
celý den doprovázela dobrá nálada a
veselí, které ke končinám pochopitelně patří. Musíme říci, že se většinou
setkává návštěva medvěda s maskami s
pohostinnou atmosférou v jednotlivých
domácnostech. Často jsou jim nabízeny

tradiční koblihy, ale i různé chlebíčky,
či jednohubky. Samozřejmě, že patří k tomuto reji také štamprlka dobrého moku, ale i něco nealkoholického.
Obecní úřad se stará o občerstvení
masek a starosta pravidelně připraví
pro děti čaj a pro dospělé svařené víno.
V té době jsou také podávány teplé párky a toto občerstvení slouží jako krátké
zastavení na konci ulice tzv. „Miliónové“. Chceme pochválit hasiče, že tuto
tradici dodržují, ale zároveň i veřejně
pochválit, že výtěžek z těchto různých hasičských akcí je hlavně používán na zajištění účasti dětí a mládeže
v hasičských soutěžích. Jestliže jedno
družstvo přípravek, 2 družstva žáků a
1 družstvo dorostu se účastní více než
30 soutěží v rámci Zlínské ligy mladých hasičů a Středomoravského pohá-

ru mládeže, vysoce hodnotíme, že se
najdou mezi hasiči dospělí, kteří se o
trénink dětí a mládeže starají a věnují
jim mnoho času. Nejde jen o cvičení,
ale i o účast na jednotlivých soutěžích,
kdy jim mnohdy s dopravou pomáhají
i rodiče dětí. Zabezpečit po celé letní
období startovné a minimální občerstvení, jsou opravdu nemalé náklady.
Jen namátkou uvádíme některé z těchto obětavých občanů: Jaromír Brázdil,
Josef Benek, Jiří Menšík, Veronika
Hradilová, Radim Husek a další.
Na závěr chceme vyslovit přesvědčení, že i v letošním roce se co nejvíce
členů SDH i ostatních občanů, včetně
mládeže, zapojí do ostatkového průvodu.

vou prošel také suterén budovy, kde již
nefungovala izolace a bylo nutné řešit i
vzlínání vlhkosti, které působilo největší problémy právě ve skladě u hasičů,
ale i v prostorách, kde je obecní vozidlo
Ford s vozíkem pro hasičskou techniku.
Byla také vyměněna vrata do zbrojnice, která jsou zateplená a jsou na zcela
jiné úrovni, než ta, co tu byla doposud.
Takže obecní úřad je v současné době
důstojným stánkem a může po mnoho
let sloužit bez dalších investic.
Čeká nás i v letošním roce mnoho
úkolů, na kterých již postupně pracu-

jeme. Snad se podaří zabezpečit nějaká nová sportoviště pro děti a mládež,
ale také trvalá péče o úroveň čistoty a
pořádku v naší obci. Toto se nám podaří zajistit pouze pokud s námi budou
všichni spoluobčané v tomto směru
spolupracovat, o což si Vás dovoluji
požádat, protože je samozřejmé, že bez
spoluúčasti občanů se nedá činnost v
obci dobře rozvíjet.

SDH Machová

Pokračování ze str. 1
let postupně prošel celkovou rekonstrukcí a úpravou - od celkové opravy zasedací místnosti, kanceláří OÚ,
kuchyňky, následně proběhla výměna
zábradlí, zřízení nové klubovny pro
hasiče, ale především také vybudování nových kulturních prostor pro
machovskou knihovnu, včetně vybavení novým inventářem. Generální oprava
byla provedena také u sociálních zařízení. Poslední proběhla výměna oken
a zateplení celé budovy včetně nové
fasády, nátěry střechy včetně generálky
svodů a hromosvodu. Celkovou opra-



strana

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Budoucí akce

Dětský karneval
V letošním roce proběhne v Machové již 10. jubilejní Dětský karneval. Tato
akce si získala velkou oblibu. Zúčastňuje
se jí stále více dětí a maminky se snaží
každý rok o další a další vylepšování
masek. Můžeme říci, že je to nejenom pro
děti, ale i pro rodiče a prarodiče příjemné
odpoledne. Za tuto dobu proběhlo mnoho
změn v programu karnevalu, ale základní
motto zůstává stále - promenáda masek,
dětská diskotéka, v průběhu odpoledne hry pro děti, závěrečné vyhodnoce-

ní masek, atd. Jak všichni víte, upustil
kulturní výbor od vlastního hodnocení a
o nejlepší masce rozhodují všichni účastníci hlasováním tipovacími lístky. Tato
záležitost zabránila tomu, aby si mohl
někdo myslet, že je hodnocení zkreslené.
Vyhodnoceny jsou nejen nejhezčí masky
- v letošním roce bude již jen 1 kategorie
- ale s vyšším počtem vyhodnocených.
Samozřejmostí je také to, že všechny
masky obdrží drobnou odměnu. Pravidelně bývá zajištěno bohaté občerstvení a

dobrá nálada je samozřejmostí.
Těšíme se, že maminky znovu připraví pestrou paletu různých masek. Karneval proběhne v kulturním domě dne
8. března 2014, tj. v sobotu odpoledne.
Termín je posunut vzhledem k tomu, že
první březnovou sobotu tentokrát připadly ostatky - vodění medvěda, které závisí
na termínu velikonočních svátků.
Zastupitelstvo obce Machová

Kulturní akce v Machové
Stále častěji se setkáváme s tím, že
někteří občané zpravodaj nečtou a pak
se dovídáme, že nemají informace ani
o investičních činnostech a nákladech na
ně, ale i o ostatních záměrech zastupitelstva a obecního úřadu. Přistoupili jsme
proto k tomu, že jsme raději pravidelně
na každou akci doručovali do domácností
aktuální letáky s informacemi, aby o nich
bylo dostatečné povědomí právě v aktuální době. Vzhledem k tomu, že při novém
typu oken velmi často není slyšet hlášení
místního rozhlasu, některé informace se
nedostanou přímo k těm občanům, kteří o
ně mají zájem. Poznali jsme, že doručení
letáků je přece jenom adresnější a zabezpečuje větší informovanost.
Proto shrneme společenské činnosti z
loňského roku až v tomto zpravodaji.
Poslední bylo zhodnoceno velikonoční období. Připomeneme si Dětský
den a Rozloučení s prázdninami. Obou
těchto akcí se zúčastnil velký počet dětí
se svými rodiči a jednalo se vždy o velmi
zdařilé akce. Jen si vzpomeňme na lanovou dráhu, jízdu na čtyřkolce, zpestřením
byla i živá zvířata (kozičky a možnost
dětí projet se na koni), malování a další
a další atrakce. Také při Rozloučení s
prázdninami bylo mnoho atrakcí, na které budou děti rády vzpomínat. Na těchto
akcích s obecním úřadem spolupracovaly všechny složky v naší obci, za což je
nutné jim velmi poděkovat. Hlavní tíha
zabezpečení akcí však byla na kulturním
výboru obce - ať už to byla již celá rodina
Vladimíra Hradila, nebo Lenky Menšíkové. Bez jejich příkladného přístupu si ani

nedovedeme představit průběh dětských
radovánek, které chystají v období celého
roku.
Přes problémové pěstování dýní v
loňském roce, s ohledem na velké sucho,
byl zabezpečen v plném rozsahu i Večer
dýňových strašidýlek, včetně dětské diskotéky a lampionového průvodu. Také
na této akci spolupracovala celá řada
machovských občanů při vyřezávání
dýní, ale opětovně musíme konstatovat,
že hlavní díl práce zůstal na rodině Hradilových.
Velmi úspěšná byla také Rokotéka,
uspořádaná TJ Sokol Machová, které se
zúčastnilo velké množství dětí a mládeže,
ale i dospělých. V průběhu Rokotéky byl
i malý ohňostroj a vypouštění lampionků
štěstí. Každá taková akce zpestří život v
obci a vytvoří podmínky pro občanskou
pospolitost.
Také sociální výbor v průběhu celého roku zajišťoval gratulace starším
občanům, vítání nových machovských
občánků a v listopadu tradiční Besedu s
důchodci. Jenom je někdy otázkou, co
ještě musí obecní úřad zajistit, aby se
starší občané přišli na besedu s důchodci
pobavit a pobesedovat s ostatními vrstevníky. Máme zde přece velmi krásné
kulturní prostředí, které jistě vytváří podmínky i pro seniory.
Úspěšně byla zabezpečena také
oslava obecního svátku sv. Michala.
Byla vzorně připravená celá obec, včetně prostor na návsi u zvonice, aby mohla důstojně proběhnout slavnostní mše.
Hasiči zabezpečili pochod obcí se sym-

boly obce. Také tradiční budíček jistě přispívá již od ranních hodin k dobré náladě.
I v budoucnu bychom si přáli, aby pravidelně proběhl odpoledne krátký koncert
dechové hudby u kulturního domu.
Jako každoročně, tak i v loňském
roce, probíhala okresní výstava ovoce,
zeleniny, květin a suchých vazeb, která
byla již tradičně velmi úspěšná a hojně
navštívená nejen místními zahrádkáři a
pěstiteli ovoce, ale i zájemci ze širokého
okolí. Vzhledem k tomu, že návštěvníci
získají přehled o nejnovějších odrůdách
pěstovaného ovoce, ale také potřebné
odborné informace a rady pro pěstování,
stávají se machovské výstavy pojmem a
zahrádkáři je rádi navštěvují a také se
na ně rádi vracejí. Musíme říci, že i po
různých přesunech byly vytvořeny také
podmínky pro posezení a pobesedování,
o které po celé dva dny nebyla nouze a
návštěvníci si prostředí chválili. Mimoto
pořádají pravidelně přednášky nejen pro
machovské občany, ale podle zájmu i pro
celé Územní sdružení ČZS Zlín. Dne
15. února 2014 od 14.00 hodin proběhne
přednáška na téma pomologie (odrůdy),
pěstování a ochrana jádrovin a pěstování
a ošetřování trávníků. V březnu dne 8. 3.
2014 od 9.00 hod. bude další pokračování zahrádkářských přednášek na téma
pomologie, pěstování a ochrana peckovin.
Podle zájmu bude doplněna přednáška i o
problémech v okrasném zahrádkářství.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Kulturní dům v Machové
Přes MAS Moštěnka se podařily
zajistit finance na poslední úpravy v
kulturním domě tak, aby skutečně odpovídal požadavkům současné doby. Na
nové vybavení kuchyně nábytkem, ale
i elektrospotřebiči a novým ozvučením
sálu, se podařilo zajistit dotace ze ZIF
v částce 332 tis. Kč. Pokud se občané
při účasti v kulturním domě zastaví a
nahlédnou do kuchyně, včetně přípravny, jistě ocení, jaké prostředí bylo
vytvořeno. Nový nábytek do těchto
prostor zabezpečila firma stolaře pana
Jaroslava Velíska. V rámci této výbavy
byly pořízeny dvě nové ledničky, myčka nádobí, kombinovaný sporák, mikrovlnné trouby a další vybavení. Součástí
dokončovacích prací v kulturním domě
bylo také ozvučení sálových prostor.

Starosta přislíbil na minulé Vánoční
besídce, že bude zajišťovat podmínky
pro zajištění kvalitního ozvučení, které
by bylo v rámci současných možností techniky. Nové ozvučení zajišťoval a prováděl pan Vladimír Vroubek.
Všechny tyto akce byly úspěšně ukončeny a byla provedena i kontrola Státním zemědělským intervenčním fondem. Zastupitelstvo naplánovalo ještě
dokončení vybavení novým nádobím a
sklem. Za tímto účelem byly vyčleněny finanční prostředky - předpokládá
se nákup kolem 50 tis. Kč. Nové šálky na kávu, sklenice na limonády a na
pivo, některé příbory, nerezové nádobí
a hrnce pro kuchyni se v současné době
dokupuje. Věříme, že toto vše vytvoří
ještě lepší podmínky pro zkulturně-

ní našeho stánku. Byly pořízeny další
nové stoly a čalouněné židle, takže po
mnoha letech je možno konstatovat, že
také v kulturním domě byly dokončeny
veškeré úpravy a může sloužit po mnoho dalších let machovským občanům.
Obecní zastupitelstvo s uspokojením
konstatuje, že kulturní dům je v Machové opravdu využíván a mnohdy se na
některé termíny hlásí i několik zájemců.
Na akce, které pořádají místní organizace, které nejsou obzvlášť výdělečné,
se poskytuje užívání kulturního domu
bez úhrady, protože chceme především
vytvářet podmínky, aby pestrý život v
obci co nejlépe zajišťoval spokojenost
občanů.
Zastupitelstvo obce Machová

Zateplení obecního úřadu
V průběhu loňského prvního pololetí kolem budovy, aby byla z veškerého zdimohli být všichni machovští občané svěd- va odvedena vlhkost. Největší problémy s
ky toho, že probíhalo zateplení budovy vlhkostí byly v suterénu budovy, hasičské
obecního úřadu, včetně výměny oken. V zbrojnice - dílny. Do této akce se zapojili
rámci zpracovaného projektu bylo pro- i členové SDH Machová, kteří si opravivedeno zateplení polystyrenem o síle li omítky a garážní prostory vymalovali.
14 cm, byla vyměněna všechna okna za Po opravě fasády i výměně vrat konstavakuová s trojskly. Mimoto jsme museli tujeme, že se prostředí celkově výrazně
řešit i nové okapy, včetně výměny háků zlepšilo. Hasiči provedli i nové rozvody
na okapy. Proběhla údržba svodů,
dále bylo potřeba
obnovit nátěr plechové střechy, který byl již nezbytně
nutný a také některé dílčí opravy s tím spojené,
abychom využili
postaveného
lešení.
Zároveň
bylo třeba znovu
provést
izolaci
východní stěny,
vykopat zeminu až
pod základy a provést novou izolaci
obvodního zdiva,
doplnit melioraci Nová fasáda obecního úřadu
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elektroinstalace. Za jejich přístup k řešení
prostor, které užívají, jim nesporně patří
poděkování. Celkové náklady na zateplení obecního úřadu byly ve výši 1 082 986
Kč, z toho náklady obce činily 528 775
Kč, přijaté dotace 554 211 Kč.
Je třeba říci, že budova obecního
úřadu je už zmodernizována. V minulých letech proběhla modernizace po
jednotlivých etapách:
- obnova kanceláří OÚ
a zasedací místnosti v
prvním patře, výměna
zábradlí. Následovala generální oprava
prostor pro knihovnu,
přemístění
hasičské
klubovny a generální oprava sociálního
zařízení. V poslední
etapě při zateplování
budovy proběhla oprava sklepních prostor a
jak již bylo uvedeno,
i fasády.

Zastupitelstvo obce Machová

Investiční akce

Dětská hřiště
Rodiče dětí jsou právem nespokojeni
s tím, že si děti nemají kde hrát a využívat volný čas. Se stávající situací není
spokojeno nejen zastupitelstvo, ale ani
obecní úřad. Přesto si dovolujeme konstatovat, že se snažíme o trvalé podávání žádostí na budování a přestavbu hřišť. Jen v loňském roce jsme samostatně
podali 3 žádosti různým organizacím, ať
již Ministerstvu pro místní rozvoj, či do
Nadace ČEZ a dalších s žádostí o získání finančních prostředků na modernizaci
stávajících prostor, určených pro mládež.
Ale nemůžeme se pochválit, že bychom
byli v loňském roce úspěšní. Nepodařil se nám získat příspěvek ze žádných
dotačních titulů.
V průběhu loňského podzimu jsme
začali zpracovávat žádost na přestavbu
prostor naproti mateřské školy na tzv. Příhonu. Objevila se šance získat poměrně
slušnou dotaci na vybudování přírodního
dětského hřiště z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 ze Státního zemědělského intervenčního fondu.
Věnovali jsme tomu velkou pozornost
a postupně zpracovávali všechny požadované podklady pro její podání. Žádost
byla podána počátkem ledna a pokud
budeme úspěšní, bude v prostoru naproti
MŠ vybudováno nové hřiště s celkovými náklady 1.900 tis. Kč. O jednotlivých
herních prvcích se obecní úřad radil jak
s maminkami dětí, tak i se zaměstnanci
MŠ, ale i s některými dalšími občany.

Zametací vůz
V průběhu roku byli občané svědky toho, že nově pořízený zametací
vůz prováděl pravidelnou údržbu jak
chodníků, tak i cest. Měli jsme zato,
že se nám zdařila velmi dobrá věc pro
udržování pořádku v obci. Opakovaně
jsme ve zpravodajích uváděli, za jaké
náklady byl vůz pořízen. Pro úplnost
uvedeme - celkové byly ve výši 2 000
532 Kč, z toho obec hradila 296 292
Kč, přijaté dotace 1 704 240 Kč.
Jaké však bylo naše překvapení, když jsme se od občanů dověděli, že
namísto toho, abychom investovali do

Rovněž zastupitelstvo na zasedání schvalovalo kompletně tento investiční záměr
a nyní již budeme pouze čekat, zda bude
naše žádost úspěšná. Pokud se podaří
tento záměr, bude celý areál oplocen a
herní prvky by měly umožnit pestré vyžití pro děti. Předpokládaná realizace projektu v případě úspěšnosti je od června
letošního roku a ukončena by měla být
do podzimu. Věříme, že by hřiště Příhon
opět ožilo a bylo dostatečně využíváno,
aby celá výstavba měla smyslné využití.
Z pohledu stavebního povolení územního
řízení byly zpracovány všechny potřebné
podklady a již nic nebrání vyřízení žádosti.
Zastupitelstvo na svém zasedání
schválilo, aby byla podána také další
žádost o dotaci na dětské hřiště, která je
vypsána Ministerstvem pro místní rozvoj
ČR. Výzva je formulována tak, že může
být na dětské hřiště celková dotace do
400 tis., což je 70 % z celkových vynaložených nákladů. Obec musí ze svého
rozpočtu dofinancovat 30% /170 tis. Kč/,
tj. celkové náklady 570 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že dětské hřiště v prostorách
pod OÚ je ve velmi neutěšeném stavu,
směřujeme tuto žádost právě pro tuto
lokalitu a chceme, aby bylo hřiště z převážné části vybudováno znovu, některé
prvky byly rekonstruovány a provedena
jejich celková oprava. Žádost musí být
podána do 17. února 2014. Také pro toto
hřiště jsou z pohledu stavebního úřadu

MMZ formality vyřízeny a žádost může
být podána na ministerstvo. Tato žádost
byla podána i v loňském roce, ale nebyli jsme úspěšní. Žádosti podáváme na
všechny výzvy opakovaně a neúnavně. Kromě toho bude také v letošním
roce podána žádost do Oranžové nadace
ČEZ, kde jsou celkové možnosti žádostí
o dotace až do výše 1 mil. Kč a obec se
na budování nemusí finančně spolupodílet. Máme zpracovaný generel přestavby
sportovního areálu v prostorách bývalého
koupaliště. Projektovou dokumentaci pro
přestavbu nám spolufinancoval Zlínský
kraj a zpracovaný materiál je k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Obec měla
podanou také žádost o přestavbu uvedeného areálu z Regionálního operačního
programu, ale zde jsme nebyli úspěšní.
Budeme muset žádat o dotace na tuto přestavbu po částech, aby se postupem času
dokončilo jeho celé přebudování.
Přestože víme, že areál není v dobrém
stavu, mrzí nás, že mládež se k těmto prostorám staví často jako vandalové a nalézáme buď rozbitá okna, nebo vykopnuté
dveře a spoustu dalších závad. O rozbitých sklenicích a celkovém nepořádku
ani nemluvíme. Přestože hasiči nebo
obec několikrát ročně celý areál vyčistí,
pokosí, zametou, je mnohdy do týdne
nepořádek na plochách zpátky.

potřebných věcí, byl zakoupen zametací vůz za 15 mil. Kč, jako bychom
chtěli zametat New York. My jsme
přesvědčeni, že je to velmi prospěšná
investice. Každému, kdo má pocit, že
je možné provádět údržbu a zametání
obce dosavadním způsobem, bychom
doporučili, aby zkusil např. čistit chodníky v obci malotraktorem s radlicí většinou za nepříznivého zimního počasí,
kdy sněží, fouká, mrzne a údržbu
je nutné provést ať už brzy zrána, často
i za tmy. Máme zato, že pro tuto údržbu si ve třetím tisíciletí pracovníci

zaslouží stroj, který má kabinu s vytápěním.
V loňském roce se podařilo doplnit
tento stroj dalším zametacím kartáčem,
který rozšíří paletu prací, které je s ním
možné provádět. Pokud budou v následujícím období finanční zdroje, bude
třeba ještě doplnit stroj o rozmetadlo
na sůl a písek. Jsme přesvědčeni, že
občané sami ocení přínos tohoto stroje
pro zlepšení celoroční údržby cest a
chodníků.

Zastupitelstvo obce Machová
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Odměna za Zelenou stuhu ČR 2012
V roce 2012 byla naše obec přihlášena do soutěže Vesnice roku a umístila se v rámci krajského kola jako obec,
která nejlépe pečuje o životní prostředí a
zeleň. Zároveň jsme postoupili do celostátního kola, kde aktivity naší obce byly
v tomto směru rovněž dobře hodnoceny.
V celostátním hodnocení jsme skončili
na 2. místě. Součástí tohoto vyhodnocení
byla také finanční odměna. Zlínský kraj
odměnil obec Machovou za Zelenou stuhu
částkou 200 tis. Kč,
která také ještě v roce
2012 byla vyčerpána
a proplacena. Za tuto
odměnu jsme rozšířili
místní rozhlas do nového stavebního obvodu
a vybudovalo se nové
topení do kulturního
domu.
Ministerstvo
životního
prostředí
nám při vyhodnocení předalo poukaz na
400.000 Kč. Jaké bylo
naše překvapení, když Sekačka ISEKY

jsme zjistili, že o vyplacení odměny se
může požádat až v červnu 2013 a navíc,
aby byla odměna vyplacena, musel být
zpracován projekt využití této částky.
Nebylo zrovna jednoduché tuto žádost
zpracovat. Přestože jsme zaslali poměrně
rozsáhlou zprávu o plánovaném využití
odměny s tím, že chceme zakoupit sekačku travnatých ploch v obci, která bude
mít hydraulický vyklápěcí koš. Nemuseli

Zastupitelstvo obce Machová

Svoz biologického odpadu
Již roky se obecní úřad snažil zajistit
nosič kontejnerů, včetně kontejnerů, abychom byli schopni rozmístit po obci velkokapacitní nádoby na sběr biologického
odpadu. Kompostárna se velmi zdárně
rozběhla.
Občané si rychle zvykli vozit biologické odpady na plochu v areálu kompostárny. Musíme s potěšením konstatovat, že
se všichni občané přizpůsobili vyhlášce,
která řeší nejen nakládání s komunálními odpady, ale i zpracování a likvidaci rostlinného odpadu v kompostárně.
Řešení kompostování rostlinného odpadu
přispělo k udržování čistoty naší obce
a bylo omezeno i vzájemné obtěžování
občanů kouřem při pálení trávy a listí.
Měli jsme trvalou snahu dořešit svoz z
obce, aby především starší občané neměli problémy s dopravou. V podzimních
měsících, těsně před obecním svátkem,
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bychom koše vyklápět na cesty a ručně nakládat na kontejnery, ale sekačka
bude mít možnost překlápět koše přímo
do kontejnerů nebo na vlečky. Zároveň
tento stroj má možnost kosit trávu, i když
je rosa a ne jenom oschlé plochy. Jaké
pro nás bylo ale překvapení, když jsme
museli k této žádosti dokládat další vyjádření (např. Agentury ochrany přírody),
přesně zdůvodnit, na které plochy bude
tento stroj používán, dodat
mapu se zakreslenými kosenými pozemky a spoustu dalších
údajů. Nemůžeme se vyjádřit
jinak, než že celá tato odměna
podléhá tak obrovské byrokracii, že jsme téměř ztratili chuť
o ni požádat a nedivíme se, že
některé vyhodnocené obce o
odměnu raději nepožádaly.
Naše žádost je zpracována
a věříme, že v jarních měsících opravdu žádaný žací stroj
nakoupíme a usnadní nám to
péči o travnaté plochy v obci.

se nám zdařil náš záměr rozmístit po obci
Machová kontejnery a zahájit jejich pravidelný svoz na kompostárnu. Celý projekt svozu biologického odpadu byl řešen
prostřednictvím Operačního programu
Životní prostředí, který je spolufinancovaný Ministerstvem životního prostředí,
Státním fondem životního prostředí.
Celkové náklady na pořízení techniky
byly 1 420 944 Kč, náklady obce činily
231 605 Kč, přijaté dotace 1 189 339 Kč.
Zároveň měla obec vyřízený překlenovací úvěr na úhradu pořízení techniky do
doby, než budou vyúčtovány a zaslány
dotace. S potěšením můžeme konstatovat, že do konce roku byly finance z dotací obci poskytnuty a následně byl uhrazen
překlenovací úvěr.
Občané respektují pokyny obce při
třídění rostlinných odpadů a odděleně
ukládají větve na samostatné kontejne-

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

ry - ať už v naší obci, anebo v okolních
partnerských obcích, které se s námi do
programu zapojily. Přesto se našla výjimka, že do kontejneru poblíž telefonní budky někdo vysypal obkladačky a stavební
suť. Věříme, že to byl skutečně ojedinělý
případ. Jinak bychom museli přistoupit k
řízeným skládkám a ke kontrole a okamžitým odvozům kontejnerů do kompostárny místo toho, aby byly kontejnery
dlouhodobě k dispozici přímo v obci.
Zároveň se nám podařilo dokončit
vybavení obce různými mechanizmy,
abychom mohli řešit celoroční údržbu
naší obce. Vloni jsme pořídili rotační
lištu na kosení některých polních cest a
travnatých luk a dále byl zakoupen sběrací vůz za účelem převážení sena a různých trav na kompostárnu.
Zastupitelstvo obce Machová

TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

Dne 4. května 2013 TJ Sokol Machová uskutečnil turistický pochod, který
začínal u motorestu Samota. Na toto místo jsme se přepravili autobusem, řízeným

M A C H O V Á

panem Januškou. Hlavním bodem tohoto
pochodu byla rozhledna Brdo, která stojí
na nejvyšším vrcholu Chřibů. Z rozhledny můžete dohlédnout na Roháče, Malou

Jarní turistický pochod

V. M e m o r i á l V á c l a v a
Zatloukala
Ve dnech 14. - 23. 8. 2013 proběhl v
kuželně již V. ročník Memoriálu Václava
Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 83
hráčů z Machové a širokého okolí (Otrokovice, Zlín, Olomouc, Kelč, Litovel,
Třebíč, Tlumačov). Soutěžilo se ve dvou
kategoriích a to muži a ženy na 100 hodů
sdružených a nejlepší dorážka. Na turnaji startovali registrovaní i neregistrovaní
hráči a hráčky. Ceny a poháry do turnaje sponzorovali: obec Machová, Elins
Radek Husek, Autoservis Husek, Pohostinství Zatloukalová Hana, Měřil Jaromír,
Hrubý Vlastimil a Vlček Milan. Celkové
výsledky všech hráčů jsou zveřejněny
na webových stránkách - www.kuzelky.
cz/turnaje/.

Pořadí

Jméno

Muži – 100 HS
Pořadí

Jméno

Plné

Dotážka

Chyby

Celkem

1.

Baleka František

2.

Brázdil Vlastimil

TJ Tatran Litovel

304

173

5

477

TJ Sokol Machová

307

167

0

474

3.
4.

Talášek Miroslav

TJ Tatran Litovel

316

156

3

472

Stoklásek Radek

TJ Sokol Machová

333

133

5

466

5.

Dobeš Petr

TJ Třebíč

312

153

2

465

6.

Mrlík Jiří

TJ Sokol Machová

280

184

3

464

7.

Míšek Miroslav

TJ Sokol Machová

315

141

2

454

8.

Fiala Jiří

TJ Tatran Litovel

312

143

10

456

9.

Gaľa Ján

TJ Sokol Machová

301

152

8

455

10.

Hrančík Roman

TJ Sokol Machová

297

151

2

453

Družstvo

Ženy – 100 HS
Pořadí

Jméno

Družstvo

Plné

Dotážka

1.

Zimáková Martina
Bednaříková Jana
Petříková Františka
Kubáčková Eliška
Vajdíková Milena
Zatloukalová Martina
Vašíčková Jarmila
Kubáčková Hana
Pavelková Monika
Hrančíková Hana

KC Zlín
Jiskra Otrokovice
Jiskra Otrokovice
KC Zlín
Jiskra Otrokovice
TJ Sokol Machová
Tlumačov
KC Zlín
TJ Kelč
Jiskra Otrokovice

305

146

4

451

211

132

8

443

296

144

8

440

294

142

6

436

301

115

12

416

286

125

13

411

268

125

9

393

273

117

5

390

256

132

7

388

272

110

10

382

2.
3.
4.
5.

Nejlepší dorážka

Fatru, Jeseníky, Beskydy, Vsetínské
vrchy, Malé i Bílé Karpaty a Hostýnské
vrchy. Závěr pochodu byl v rekonstruovaném penzionu Bunč. Turistického
pochodu se zúčastnilo celkem 35 osob.
Dne 29. června 2013 pořádal TJ Sokol
tradiční turnaj v malé kopané na hřišti u
Dovrtělů. Turnaje se celkem zúčastnilo
5 družstev z Machové a okolí. Celkovou
organizaci turnaje a občerstvení měl na
starosti p. Milan Dovrtěl.
Dne 1. června 2013 proběhly v kulturním domě oslavy 60. výročí od založení
TJ Sokol Machová. Při této příležitosti byly předány pamětní listy a čestné
uznání zasloužilým členům za práci pro
TJ Sokol Machová. Byly zde vystaveny
kroniky, fotografie a další dokumenty o
činnosti za uplynulých 60 let. Tyto oslavy
byly zakončeny přátelským posezením
a vystoupením starých pánů z TJ Sokol
Mysločovice v podání mažoretek. K tanci a poslechu hrála skupina NICMOC z
Tlumačova.

6.
Chyby

Celkem

7.

1.

Mrlík Jiří

3

184

8.

2.

Baleka František

5

173

9.

3.

Brázdil Vlastimil

0

167

10.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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TJ Sokol Machová
Ve dnech 29. 8. – 1. 9. 2013 se
uskutečnil tradiční turistický zájezd.
Letos již 26. ročník. Navštívili jsme nedalekou oblast Vsetínské vrchy, Javorníky a
Beskydy. První zastávkou byla návštěva
skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm.
Většina si prohlédla Valašskou dědinu,
ale byla i možnost návštěvy Dřevěného
městečka nebo Mlýnské doliny. V minulém roce byla nad Valašskou dědinou
postavena nádherná Jurkovičova rozhledna, která poskytuje výhled na Javorníky

a Beskydy. Odpoledne jsme absolvovali
turistickou trasu Soláň - Horní Bečva,
kde následovalo ubytování v hotelu Cherry. Druhý den jsme navštívili Pustevny,
kde byla možnost turistického pochodu ke
kapli a sousoší svatého Cyrila a Metoděje, nacházejícího se na vrcholu Radhoště
(1129 m n. m.) a zpět na Pustevny nebo
přes Tanečnici (1084 m n. m.) - Čertův
mlýn (1205 m n. m.) na Martiňák. Třetí
den proběhl turistický pochod z Bumbálky na rozhlednu Čarták, dále Třeštík,

pramen Bečvy, Vysoká, Benešky a Horní
Bečva. Poslední den nám nepřálo počasí, proto byl program upraven. Navštívili
jsme hotel Galík v Léskovém, poté následovala prohlídka Karlovského muzea ve
Velkých Karlovicích a tento turistický
zájezd jsme zakončili posledním krátkým pochodem na Kohútku. Zájezdu se
celkem zúčastnilo 47 osob. Velké poděkování patří panu Jaromíru Měřilovi za
organizaci tohoto zájezdu.

V podzimním a zimním období

Dne 20. prosince byl v kuželně
sehrán turnaj dorostu. Zúčastnilo se ho
pět dorostenců a dorostenek. Na 5. místě
se umístil Martin Benek, na 4. místě Josef
Benek, na 3. místě Šárka Drahotuská, 2.
místo obsadil Jan Hastík a vítězkou turnaje se stala Margita Fryštacká.
Dne 25. prosince pořádal Sokol již
29. ročník Vánočního turnaje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 23 mužů a
1 žena (Martina Zatloukalová). Hrálo se
100 hodů sdružených. Na prvním místě
nenastalo žádné překvapení. Zvítězil Jiří
Mrlík výkonem 514 poražených kuželek

Účastníci turistického zájezdu

V neděli 27. října se členové Sokola zúčastnili zájezdu do termálních lázní
v maďarském Györu. Počasí bylo velmi
vydařené a přispělo k příjemnému zážitku a odpočinku v lázních.
Dne 16. listopadu Sokol pořádal
tradiční Rockotéku s ohňostrojem pro
děti i dospělé. Zábavný program plný
her a soutěží připravili pro děti Veronika
Hradilová, Jana Husková a Adam Mlýnek. Nechybělo pouštění létajících lampionů. Tato akce se líbila především dětem,
které se zúčastnily Rockotéky v hojném
počtu. K tanci a poslechu hrál DJ Pekař.
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se machovští kuželkáři pravidelně účastní tří soutěží. Dorost je na 5. místě v přeboru Zlínského kraje. Nejlepší hráčkou
podzimní části soutěže byla Margita Fryštacká. Machová „B“ je momentálně na
12. místě. Nejlepším hráčem podzimu byl
Michal Laga. Machová „A“ v Jihomoravské divizi je po podzimní části soutěže na
6. místě. Nejlepším hráčem podzimu byl
Roman Hrančík. Dalšími hráči tohoto
družstva byli: Brázdil Vlastimil, Grebeníček Vlastimil, Dovrtěl Milan, Husek
Bohuslav a Radek Stoklásek.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

TJ Sokol Machová
a opět vylepšil rekord Vánočního turnaje.
Na druhém místě se umístil Miroslav Míšek - 473 a na třetím Michal Laga - 456
kuželek. Tito hráči nás budou reprezentovat na přeborech jednotlivců Zlínského
kraje konaného 1. - 2. února 2014 v Kroměříži.
Dne 29. prosince se konal turistický pochod okolo Machové. Pochodu
se zúčastnilo celkem 70 turistů. Trasa
pochodu – Hrabůvka, Skály, Buňov (zde
proběhla menší prohlídka ustájených koní
a na místním ohništi se opekly špekáčky),
dále Sazovice a návrat do Machové.

Vánoční turnaj

Poslední akcí Sokola v roce 2013

byl Turnaj ve stolním tenise. Turnaj se
hrál ve dvou kategoriích, muži a ženy.
Zúčastnilo se ho 22 mužů a 10 žen. V
kategorii žen se na 3. místě umístila Eva
Hanáková, 2. místo obsadila Jitka Janíková a 1. místo získala Blanka Janíková.
V kategorii mužů se na 3. místě umístil
Kristián Jurák, 2. místo Miroslav Janík a
1. místo obsadil Josef Benek mladší. O
pořádání turnaje se postarala rodina Benkova a Jirka Menšík.
Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol
Účastníci turistického pochodu kolem Machové

Stručné úryvky z historie TJ Sokol v Machové

Vzniku Sokola v Machové před-

cházelo cvičení machovských občanů v
Sokole Mysločovice, založeného v roce
1932. V roce 1953 se schází v hospodě U
Braneckých skupina machovských občanů a zakládají Sokol Machová. Předsedou je zvolen Dosoudil Antonín. Začátky
byly těžké. Chybělo nářadí i prostory.
V roce 1958 – 1961 je zvolen nový
výbor, předsedou zůstává Antonín Dosoudil. V roce 1959 se začíná nacvičovat na
spartakiádu. V listopadu 1961 je svolána
výroční schůze, na které je zvolený nový
předseda Herzán Karel. Začínají práce na
úpravě Příhonu.
V roce 1963 - 1973 se stává předsedou Frantík Zdeněk. V roce 1973
se na členské schůzi volí nový výbor.
Předsedou je zvolen Heinrich Miroslav.
Členská základna má 60 členů. Činnost

se rozbíhá. V okresní soutěži stolního
tenisu hraje machovské družstvo. Byl
uspořádán šachový turnaj, pravidelné
cvičení, střelecké závody ze vzduchovek,
běh Machovou a dva turnaje ve stolním
tenisu pro mládež i dospělé. Zakládá se
turistický oddíl a jeho vedoucím je Hradil
Václav. V roce 1974 se pořádají závody
na koloběžkách a kolech na návsi.
V letech 1975-1977 zastává funkci
předsedy Stanislav Brázdil. V roce 1977
se dokončuje stavba kuželny, na které se
podílelo hodně machovských občanů.
Velká část odpracovaných hodin je v akci
„Z“. Hlavní akcí tohoto roku je stavba
antukového hřiště u koupaliště pro nohejbal, tenis a volejbal. V roce 1978 nastává změna ve vedení. Do čela Sokola se
vrací staronový předseda Frantík Zdeněk.
V okresní soutěži hraje jedno družstvo

stolního tenisu. V tomto roce je přihlášeno první družstvo kuželkářů do soutěže.
Hraje se na nové kuželně, ale bez automatických stavěčů a vraceče koulí. Stavěče nahrazují dorostenci, kteří staví 600
hodů za 10 korun.
V lednu 1988 je novým předsedou
TJ Sokol Machová zvolen Václav Zatloukal. Mimo zaběhnuté akce pořádá 2. ročník maratonského běhu, který odstartoval
známý olympionik a atlet století Emil
Zátopek. V kuželně jsou namontovány
firmou z Trutnova automatické stavěče
kuželek. Na podzim je uspořádán vícedenní turistický zájezd na hory. Jednalo
se o 1. ročník.
V roce 1990 a 1991 je činnost Sokola stále velmi aktivní. V kuželkářských
soutěžích hrají dvě družstva a pořádají se
zájezdy na hory. Dále se konají turnaje v
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nohejbalu, tenisu a kuželkách. V dubnu
1991 se družstvo Machová „A“ umístilo
v okresní soutěži na 1. místě a postoupilo
do krajské soutěže, tehdy zvané oblastní. V letech 2001 - 2003 má Sokol čtyři
kuželkářská družstva v soutěži Machová
„A“, „B“, „C“ a dorost. V roce 1999 se na
přeboru mužů okresu Gottwaldov umístil
na druhém místě Václav Zatloukal. Až
po letech můžeme docenit, jakého úspěchu dosáhl v konkurenci ligových hráčů.
Dodnes se už nikomu nepodařilo umístit
tak vysoko na přeborech mužů.

V říjnu 2008 nás náhle opustil náš
dlouholetý předseda Václav Zatloukal,
který tuto funkci vykonával 20 let. Byl
vždy aktivní a prospěšný nejen pro TJ
Sokol, ale i pro obec Machovou.
Dne 30. května 2009 byla svolána členská schůze a zvolen nový výbor.
Předsedou se stal Husek Bohuslav, místopředsedou Měřil Jaromír, členy výboru:
Mrlík Jiří, Husek Radek, Dovrtěl Milan.
V loňském roce doplnil výbor Stoklásek
Radek. Největší úspěchy v kuželkách z
posledních let jsou: v roce 2009 vítězství

na turnaji dvojic o pohár hanáckých Atén
v Kroměříži - Michalík Jaroslav a Mrlík
Jiří. V roce 2010 se družstvo Machová
„A“ umístilo na 1. místě v Jihomoravské
divizi a postoupilo do III. kuželkářské
ligy. V roce 2012 velký úspěch v juniorské kategorii zaznamenal Gala Ján, který
se na přeborech Zlínského kraje umístil
na 3. místě a postoupil na mistrovství
České republiky v Rokycanech u Plzně,
kde obsadil pěkné 18. místo. K dnešnímu
dni má členská základna 67 členů.

Komu překážely sněžníky podél cesty z
Machové do Mysločovic ?
V měsíci prosinci 2013 Správa a
údržba silnic instalovala podél cesty
sněžníky, které mají vést řidiče po silnici v době, kdy je zasněžená krajina, ale
slouží také pracovníkům Správy a údržby silnic ZK při údržbě sněhu, aby se na
cestě snadno orientovali.
Nevíme, kdo si potřeboval ověřit svoji sílu a v průběhu noci polámal všechno
dřevěné označení šířky silnice. Jaké bylo
překvapení, že v období mezi vánočními
a novoročními svátky si někdo dokazoval sílu tím, že veškeré toto značení
bylo poničeno. I tento vandalismus patří
k demokracii? Udělají to mladí, anebo i
dříve narození si dokazují svou sílu tímto způsobem? Snad ve střízlivém stavu
není ani možné, aby se takováto činnost
prováděla. Nikomu to přece nepřekáží
a jenom nám to všem má posloužit.
Nestydí se alespoň ráno poté, co zjistí,
co vlastně v noci spláchali, za své jed-

nání a chování?? Často se divíme, když
jsou vyvrácené dopravní značky kolem
cest, ale takto jednorázové masivní zlikvidování označení šířky vozovky jsme
již dlouho nezaznamenali. Neměli by
rodiče, pokud to provedou mladíci, s
nimi o tom alespoň hovořit a vysvětlit
jim důvod, proč je to okolo cest zapotřebí. Nebo již všeobecně považujeme
to, když něco poškodíme, nebo zničíme,
za standardní chování? Samozřejmě že
obecní zastupitelstvo nezjistilo jména
těch, kteří si takto ověřovali svou sílu,
ale nedokážeme toto jednání pochopit.
Obracíme se tedy s žádostí na
machovské občany, aby se k takovýmto
činům stavěli kriticky a hodnotili to jako
vandalismus, který by v naší společnosti
neměl mít místo. Ti, kteří tuto činnost
provedli, by měli toto opovržení slyšet,
aby si uvědomili, co patří ke slušnému
chování a co je opravdu neslučitelné s

jednáním normálního člověka.
Správa silnic již v novém roce
sněžníky opravila. Pevně věříme, že již
vydrží po celou zimu nedotčeny náhodnými siláky a budou sloužit ke stanovenému účelu při nepříznivém zimním
počasí a případných závějích, které na
této komunikaci nebývají výjimkou, což
všichni známe z vlastních zkušeností.
Velmi často posloucháme i různé
výkřiky urážek a různou „květomluvu“
nejhorších výrazů v nočních hodinách,
kdy se vrací naši spoluobčané z různých
oslav, či posezení a je pak opravdu až
odpuzující slyšet jejich řeči, ale i doslova výkřiky a vzájemné urážky. Stále
vyzýváme, aby se lidé k sobě chovali
ohleduplně a vzájemně si sebe vážili, ale
toto chování také nesvědčí o tom, že vzájemná úcta má mezi lidmi své místo.
Zastupitelstvo obce Machová

Topení v zimním období v obci
Do kanceláře obecního úřadu dochází
občané, kteří upozorňují na to, čím se v
některých domech topí a jak tím znepříjemňují život v obci. Z některých komínů se vpodvečer valí nedýchatelný kouř
a zápach. Víme, že je nutné šetřit na
nákladech na topení a to, že chtějí občané topit i dřevem, není z tohoto důvodu
problém. Ale pokud se k topení používají různé lepenky, dřevotřísky, nebo
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různé jiné hořlavé odpady, značně to
znečišťuje ovzduší.
Nebudeme uvádět, na které domy
spoluobčané především upozorňují, ale
obracíme se opravdu s prosbou, aby ti,
kteří takovými odpady topí, ve vlastním
zájmu od tohoto upustili. Buďme rádi,
že máme možnost mít v obci dýchatelné
ovzduší a ne různé smogy.
Obec pravidelně přistavuje k likvida-

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

ci podobných odpadů i velkoobjemové
kontejnery a podle potřeby třeba i opakovaně dává možnost občanům takovéto
odpady likvidovat předepsaným způsobem.

Zastupitelstvo obce Machová

Obecní informace

Soutěže „O nejhezčí předzahrádku“ a
„O nejhezčí květinové truhlíky“
Zastupitelstvo obce Machová na svém zasedání 13. 1. 2014 projednalo a schválilo vyhodnocení soutěží ke květinové výzdobě v
obci za r. 2013. V obou soutěžích získaly odměny podle pořadí (1500, 1000 a 500 Kč) tyto rodiny:

V soutěži „O nejhezčí předzahrádku“ se umístili: V soutěži „O

nejhezčí květinové truhlíky“ se umístili:

1.místo: rodina
2.místo:

Dany Minaříkové (naproti MŠ)

1. místo: rodina

Magdy Šumberové (na Trávníkách),

rodina Drahomíry Měřilové (na Jižních svazích)

2. místo: rodina

Jiřiny Zavadilové (na návsi u hlavní cesty),

3.místo: rodina Kolajových (na Letné)

Zastupitelstvo je přesvědčeno, že
tato soutěž je i nadále potřebná, protože přispívá k upravenosti naší obce a
k tomu, aby byly domy i předzahrádky krásné jak po celý rok, tak i při
příležitosti některých svátků, např.

3. místo: rodina Moniky Řehákové (v novém stavebním obvodu).

Velikonoc, Vánoc apod. Je velmi příjemné procházet naší obcí, která je hezky upravená. Každý rok chceme ohodnotit další a další nově zapojené rodiny
do těchto úprav předzahrádek a květinových truhlíků.

Občané, kteří se o květinové truhlíky celoročně starají, ví, kolik to přináší
starostí, zalévání, ošetřování a péče, ale
i radostí, které květiny našemu životu
poskytují.
Zastupitelstvo obce Machová

Naši jubilanti
Samozřejmě, že i letos budeme blahopřát
machovským jubilantům. Především jsme v prosinci 2013 popřáli nejstarší občance naší obce
paní Ludmile Václavíkové, která se dožila 93 let
a do naší obce se přestěhovala po sňatku se svým
manželem Karlem před téměř 70 lety z Olomouce. V obci prožila spokojený rodinný život. S
manželem se věnovala zahradnictví a péči o děti.
Mezi její koníčky patří vyšívání, čtení. Rádi
jsme jí přáli zdraví k tomuto vzácnému jubileu
a těšíme se na další setkání v prosinci letošního
roku. V tomto roce se 90 a více let dožívají další
2 občané. Paní Anežka Janíková bude mít v srpnu
91 let a pan Josef Pančocha oslaví letos 90 let. V
naší obci jsou ještě 3 občané ve věku 88 let.

Leden

Březen

Marie Zelinová ............... 82 let

Mojmír Brázdil ........... 80 let

Marie Hradilová ............. 88 let

Duben

Únor

Libuše Frantíková ...... 87 let

Růžena Michalíková ...... 88 let

Pavla Pančochová ....... 86 let

Kontrola komínů
Dovolujeme si upozornit občany, aby
byli velmi obezřetní při sjednávání revizí komínů s různými osobami, protože
někteří z kominíků chtějí nepřiměřené
částky a navíc se ani neprokázali plat-

nými doklady, opravňujícími je provádět
údržbu a kontrolu komínů. Předem se
informujte na cenu za jejich poskytované služby a vyžadujte potvrzení o tom,
že je oprávněn tyto služby poskytovat.

Doporučujeme, aby se v případě potřeby
sdružilo více občanů a pozvali si společně osvědčeného kominíka.
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Pozvánka na společenské akce v Machové
7.2. 2014 ..... Ples zahrádkářů
15.2. 2014 ... Přednáška ČZS
8.3. 2014 ..... Přednáška ČZS

8.3. 2014 ..... Dětský karneval
15.3. 2014 ... Koštování klobás
13.4. 2014 ... Výtvarné odpoledne

1.3. 2014 .... Vodění medvěda

Termíny vývozů popelnic v roce 2014
Týden
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.

žlutý štítek
9.1.
23.1.
6.2.
20.2.
6.3.
20.3.
3.4.
17.4
1.5.
15.5.
29.5.
12.6.
26.6.
10.7.

zelený štítek
9.1.
6.2.
6.3.
3.4.
1.5.
29.5.
26.6.

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

žlutý štítek
24.7.
7.8.
21.8.
4.9.
18.9.
2.10.
16.10.
30.10.
13.11.
27.11.
11.12.
25.12
8.1. 2015

zelený štítek
24.7.
21.8.
18.9.
16.10.
13.11.
11.12.
8.1. 2015

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2014
TERMÍN
Březen
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Září
Říjen
Listopad
14
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DNY
14.3. - 15. 3.
28.3. - 29.3.
25.4. - 26.4.
23.5. - 24.5.
27.6 - 28.6.
25.7 - 26.7.
22.8. - 23.8.
12.9 - 13.9.
26.9 - 27.9
24.10. - 25.10.
21.11. - 22.11.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

NEBEZPEČNÝ ODPAD

17.4

18.9

DOtace

D O TA Č N Í T I T U LY
V OBCI MACHOVÁ V ROCE 2013

1.

Dotace poskytované ze státního rozpočtu spolufinancované z fondů Evropské unie

A. Omezení prašnosti z plošných zdrojů v obci Machová

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
a Fond soudržnosti EU
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 2: Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí
Státní fond životního prostředí ČR ...
94.680,00 Kč, tj. 5%
Fondu soudržnosti Evropské unie….. 1.609.560,00 Kč tj. 85 %
vlastní prostředky .............................. 189.360,00 Kč tj. 10 %
celkové způsobilé výdaje................... 1.893.600,00 Kč

B. Svoz biologického odpadu pro obec Machová
a partnerské obce

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
a Fond soudržnosti EU
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 4: Zkvalitnění nakládání s odpady
a odstraňování starých ekologických zátěží
Státní fond životního prostředí ČR ...
66.074,00 Kč, tj. 5%
Fondu soudržnosti Evropské unie….. 1.123.263,99 Kč tj. 85 %
vlastní prostředky .............................. 132.150,01 Kč tj. 10 %
celkové způsobilé výdaje................... 1.321.488,00 Kč

C. Zateplení objektu Obecního úřadu Machová

D. Obnova vybavení KD Machová

poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR
a Fond soudržnosti EU
Operační program Životní prostředí
Prioritní osa 3: Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

poskytovatel: Státní zemědělský intervenční fond
a Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Program rozvoje venkova ČR na období 2007-2013
Prioritní osa : Realizace místní rozvojové strategie

Státní fond životního prostředí ČR ... 30.789,50 Kč, tj. 5 %
Fondu soudržnosti Evropské unie….. 523.421,50 Kč tj. 85 %
vlastní prostředky .............................. 61.579,00 Kč tj. 10 %
celkové způsobilé výdaje................... 615.790,00 Kč

Státní zemědělský intervenční fond .................... 64.616,00 Kč
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. 258.461,00 Kč
vlastní prostředky ................................................ 57.014,00 Kč
celkové způsobilé výdaje.................................... 380.091,00 Kč

2. Dotace poskytované od Zlínského kraje schválené Zastupitelstvem ZK
A. Vybavení SDH Machová

poskytovatel: Zlínský kraj
neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje
dotace poskytnuta na : nákup věcných prostředků požární ochrany a osobních ochranných zásahových pracovních prostředků
dle rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0062/ZO3/13
pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Machová
poskytnuté dotace ...................... 20.000,00 Kč, tj. 51,65 %
vlastní prostředky ....................... 18.720,00 Kč tj. 48,35 %
celkové způsobilé výdaje............ 38.720,00 Kč

B. Zpracování nového územního plánu 2012/2013

poskytovatel: Zlínský kraj
investiční dotace z programu „Podprogram na podporu obnovy
venkova“
poskytnuté dotace ........................ 93.000,00 Kč
vlastní prostředky ......................... 93.960,00 Kč
celkové způsobilé výdaje.............. 38.720,00 Kč

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

tj. 49,74 %
tj. 50,26 %
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Zábava

Vtipy
Ptají se po závodě olympijského vítěze na 100 metrů novináři: „Dovedl byste
specifikovat, co přesně ve vás probudilo
tu téměř zvířecí sílu, která vám vynesla
zlato?”
„Ano, určitě to byla ta smaženice s
mlékem a čili, co mi ji k obědu udělal
dědeček.”
***
Chlápek u cesty zastaví běžce s olympijskou pochodní: „Prosím tě, nemáš
oheň?”
***
Na zimní olympiádě: „Jaké je to, být
jediným krasobruslařem z celé výpravy?”
„Není to nic příjemného, nikdo z
chlapů se mnou nechce na pokoj...”
***
Zimní olympijské hry, Moskva. Ruský prezident má uvítací projev. Napětí. Začíná číst: „Oooooooooooooooo“
„Oooooooooooooooo“ Všude je trapné
ticho, lidé se na sebe nechápavě dívají.
„Oooooooooooooooo“ Přiběhne tajemník, podívá se do papírů a diskrétně řekne: „Pane prezidente, toto nečtěte, to jsou
olympijské kruhy.“

Lezou dva horolezci na skálu a najednou ten víc nahoře povídá:
„Ty Pepo mě se chce na malou.“
„Ne nechce.“
„Jo chce.“
„Ale nechce!“
„Já už to nevydržím. Co mám dělat?“
„Zkus autosugesci.“
„Co to je?“
„To si říkej: Nechce se mi, nechce se
mi.“
Tak ten nahoře si říká „Nechce se mi,
nechce se mi.“
a ten dole „Neteče to na mě, neteče to
na mě.“
***
Nejrychlejší muž světa šel na výlet do
pralesa s kamarádem. Začal je honit tygr.
Kamarád se schová a volá: „Jseš v pořádku?“ „OK, mám dvě kola náskok!!!“
***
Potápěč se potápí a asi za půl hodiny
vyplave s vyděšeným výrazem ve tváři.
Kamarád se ho ptá: „Co se stalo, snad
jsi nepotkal žraloka?“
Potápěč odpoví: „Ne, ale potopím se
50 m pod hladinu a na dně sedí vietnamec a prodává kyslík.“

SUDOKU
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2
6

2
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7
1

4
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Pravidla SUDOKU

4
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8

7

7

1
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2

7
2
4

1

9

3
8

1

Dva nezkušení horolezci spadnou do
rokle a jeden z nich říká:
„Kéž by tu byl Boryš! Ten by nám
pomohl.“
A po chvíli zase. A takhle to říká celý
den.
Večer už tomu druhému došla trpělivost a ptá se: „Co máš pořád s tím Boryšem?“
A první odpovídá: „No, v naší hymně se přece zpívá: Boryš-umí-po-skalinách.“
***
Pán s novým, velmi drahým jízdním
kolem, si vyjede na výlet na rozhlednu.
Pod rozhlednou si kolo přiváže ke
stromu a přiloží cedulku s nápisem:
„Nekrást, každého chytím - Sherlock
Holmes.“
Vrátí se zpátky, kolo nikde a na
cedulce připsáno: „Mne nechytíš - Lance
Armstrong.“
***
Přijde fotbalista po utkání k rozhodčímu: „Jak se má váš pes?“
„Jaký pes, já žádného nemám!?“
nechápavě zavrtí hlavou rozhodčí.
„To je divné, slepý jste a psa nemáte!“

S p o j o v a č k a

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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