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Slovo starosty
Vítám vás při druhém vydání machovského zpravodaje, kdy skončil školní rok a začaly letní prázdniny. Pravidelně v určitém období hodnotíme činnost
celého zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že uplynulo první pololetí, tak bych se
chtěl zamyslet nad tím, co se nám podařilo dosáhnout a předložit Vám další cíle v
následujícím období.
Jednou z největších investičních akcí,
kterou jsme v letošním roce realizovali,
bylo komplexní řešení sportovního areálu tak, aby byl připraven pro modernizaci
sportovního vybavení.
Veškerou činnost jsme zahájili urovnáním zeminy a vykácením starých stromů. Vzhledem k jejich zhoršenému zdravotnímu stavu byl zpracován samostatný
projekt na obnovu zeleně, který bude částečně realizován ještě před koncem roku
2016.
Letos se dokončilo vyrovnání povrchu celého areálu, následná orba, oplocení a zpevněná plocha pro hasičský sport
(jedná se o startovací základnu pro hasiče
včetně nájezdu). Do sportovního areálu
bylo navezeno 370 tun písku, který byl

rovnoměrně rozmístěn po celé ploše ve
vrstvě cca 5 cm, promíchán se zeminou
do hloubky 15 cm a za pomoci přesného
laserového měření vyrovnán a poté byla
zaseta nová tráva. Díky vhodnému počasí a pravidelnému zalévání je v současné
době trávník vzešlý a postupně se seče. V
návaznosti na tyto skutečnosti bych chtěl
poprosit rodiče, mládež i děti, aby při jejich sportovních aktivitách respektovali
zákaz vstupu na nový trávník, aby nebyla
nová travnatá plocha pro sport zničena.
Dokončila se také úprava ochranných
hrází, které bylo třeba posunout. Prostory
okolo asfaltového hřiště bylo nutné odvodnit a svést do kanalizace přebytečnou
vodu. Prodloužili jsme dráhu pro hasičské soutěže družstev mužů, která musí
mít délku 100 m. Asfaltová plocha pro
míčové hry byla očištěna, obnovili jsme
nátěry sportoviště a vyvěsili sítě, aby se
mohly tyto plochy přes letní prázdniny
využívat a aby zde mohli všichni zájemci
trávit volný čas a sportovat při tenisu, nohejbalu, apod.
Především je třeba zdůraznit, že celá
tato akce byla realizována s minimální-
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mi náklady a pokud by to provedla nějaká stavební firma, mohlo by se jednat
o částku přes 1 mil. Kč. Nám se to podařilo za velmi nízkých nákladů: kácení
stromů, zemní práce, oprava plotu, nový
trávník a další práce v celkové hodnotě
cca 782 000 Kč, zpevnění startovacích
ploch (112 000 Kč) a úprava skladu pro
hasiče, který není ještě úplně dokončen,
zatím za cenu 22 000 Kč.
Tak nízké náklady jsou z důvodu, že
se do prací zapojili zaměstnanci obecního úřadu, hasiči a zastupitelé. Hlavním
manažerem této akce je Lukáš Brázdil,
který zajištoval objednávky mechanizačních prostředků a dopravy. Velmi aktivně
k obnově areálu přistoupili místní hasiči,
kteří spolupracovali na vybudování zpevněné plochy pro požární sport a kompletní oplocení, upravili sklad pro umístění
hasičské soutěžní techniky a provedli
další práce. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem hasičům, našim pracovníkům i všem dalším občanům, kteří se do
této akce zapojili, anebo zalévali zaseté
plochy. Věříme, že i nadále budou s námi
Pokračování na str. 3

Minulé akce

Dětský karveval
V sobotu 5 března 2016 uspořádal
kulturní výbor obce Machová ve spolupráci s mateřskou školou dětský karneval. Celým karnevalem provázela
ředitelka mateřské školy paní Helena
Hlaváčková.
Musíme hned na začátku poděkovat
všem maminkám dětí, protože masky a
kostýmy dětí byly letos, tak jako i minule roky, překrásné.
Pro děti byly připraveny různé soutěže, občerstvení a samozřejmostí byly
i sladké odměny. O zpestření karnevalu
se postarala děvčata z Aerobic klubu
Tlumačov, která s dětmi tancovala a dělala různé soutěže. Na závěr karnevalu
byly uděleny diplomy ve třech katego-

riích. Diplom za originalitu si odnesli
Kubík a Patrik Velískovi za masku pirátů. Diplom za největší počet hlasů
si odnesly Klárka a Magdalénka Brázdilovy. A diplom za sympatii obdrželi
Anetka a Jeník Matulíkovi.
Sdružení maminek si navíc připravilo ke karnevalu jarmark, na kterém nabízelo k prodeji velké množství dobrot,
laskomin a malých dárečků. Celý tento
výtěžek poté věnovali do mateřské školy, který byl následně použit na úhradu
dopravy dětí při zájezdu do zámku v
Miloticích. Všem maminkám, které se
na tomto jarmarku podílely, velice moc
děkujeme.
Zastupitelstvo obce Machová

Děti na karnevalu

Děti na karnevalu

Děti na karnevalu

Děti na karnevalu
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Výrobky z jarmarku

Minulé akce

Děvčata z Aerobic klubu Tlumačov

Zábavné hry s dětmi

Pokračování ze str. 1
spolupracovat.
Mezi další vydařené akce můžeme
zařadit slavnostní otevření nového hřiště
na Příhoně, kde proběhl první machovský „Čarodějnický rej“ a byl připraven
zábavný program. Děti si poprvé vyzkoušely nové hrací prvky, které na hřišti byly
vybudovány. Myslím si, že otevření hřiště bylo hodnoceno pozitivně. Do akce
se zapojilo zastupitelstvo – předseda kulturního výboru a další machovští občané.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na
této akci spolupodíleli. Věříme, že podobné nové akce budou pokračovat. Kulturní výbor už plánuje koncem srpna na
Příhoně program na ukončení prázdnin.
Jak jsme vás informovali, v kuželně
byla nutná výměna kuželkářských drah.
Doufali jsme, že se nám podaří získat dotace od Ministerstva školství, tělovýchovy a mládeže ČR, ale bohužel nám nebyly
dotace přiznány. Jednalo se o velký rozsah přestavby. Byla provedena výměna
obou kuželkářských drah z původních saduritových podkladů na nové hrací desky
(Paulyuodur), které splňují současné podmínky pro kuželkářský sport. Bylo vyměněno kompletně všechno elektronické
zařízení. Dále byly vyměněny rozvody
topení a radiátory. Celková realizace stála
cca 850 000 Kč.Zastupitelstvo schválilo
tuto akci i s vědomím, že rekonstrukce
bude muset být financována z vlastního
rozpočtu, což se stalo pravdou.
I přes tyto velké náklady, hospodaří
obec s vyrovnaným rozpočtem a nebudou
do konce roku žádné další plánované akce
ohroženy. Je třeba poděkovat členům TJ
Sokol Machová, kteří jsou uživateli této

budovy, že se aktivně zapojili do jednotlivých etap dle potřeby a pokynů dodavatele investičních prací. Ještě je potřeba dokončit malování, položit dlažbu na
chodbě a celkově uklidit. To si již sami
provedou členové TJ Sokol Machová.
Mimo sportovní zařízení pokračuje
automatizace naší knihovny a zlepšení
služeb pro návštěvníky knihovny. Letos
bude pořízen dataprojektor s plátnem,
který poslouží i k rozšíření kulturního
života. Dotace byla poskytnuta od Ministerstva kultury ČR z programu VISK3.
Tímto dosáhneme zlepšení úrovně
knihovny Machová.
Co nás trápí? Zastupitelstvo pověřilo
starostu vyřízením přechodu pro chodce
u mateřské školy, aby se snížilo riziko
nebezpečí pro děti hlavně při vstupu do
nového přírodního hřiště. Podali jsme
již dříve žádost na Policii ČR, dopravní
inspektorát a na Ředitelství silnic Zlínského kraje, kterou nám zamítli. Proto
nadále pokračujeme v jednáních, aby
bylo zajištěno přecházení přes silnici II.
třídy (jako je to i v okolních obcích). Je
pro nás důležité zajistit bezpečnost našich
dětí i rodičů při vodění dětí do školky, ale
i ostatních našich občanů.
Další velkou akcí je stavba cyklostezky „Machová – Sazovice“, která povede
od domu čp. 128 (rodiny Václavíkové)
směrem do Sazovic a poslouží i jako pěší
stezka pro vycházky do přírody. V současné době se vyřizuje stavební povolení u stavebního úřadu Magistrátu města
Zlína.
Zastupitelstvo se také zabývalo možností realizace další cyklostezky vedle

hlavní cesty a to propojení obcí Machová a Mysločovice. Tím se zlepší bezpečnost chodců na této silnici, kterých je zde
mnoho - ať už to jsou žáci ze školy, rodiče s dětmi na vycházkách, anebo všichni
ostatní pěší účastníci provozu. Podařilo
by se tak propojit tři obce: Sazovice, Mysločovice a Machovou.
V oblasti ekologie a ochrany životního prostředí si můžeme všimnout, že
se poměrně dobře rozrostly biokoridory.
Také květnaté louky se ujaly a postupně se zde rozšiřuje struktura květnatých
rostlin. Letos jsme mohli sledovat, kolik
zde vykvetlo petrklíčů (prvosenky jarní),
chrpy a dalších druhů květnatých rostlin.
Pokud bude po výstavbě cyklostezka
do Sazovic pravidelně používána i majiteli psů, upozorňujeme je tímto, že by
zde neměli psy pouštět do volné přírody.
Tím se značně sníží klid pro zvířata žijící v přírodě. Zvláště by se mělo omezit
pouštění psů zjara v době sezení ptáků na
vejcích, kdy se líhnou a rodí mláďátka
v přírodě, které volný pohyb psů značně narušuje. Snažme se být ohleduplní i
k ostatním zvířatům a ptákům ve volné
přírodě.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem
členům zastupitelstva i výborům a jejich
členům za jejich činnost a přeji vám všem
příjemné strávení zbývajících prázdninových dnů a načerpání nových sil na rodinných dovolených.
					
					
František Klementa
					
starosta obce Machová
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Minulé akce

Velikonoční tvoření
K tomu, abychom prožili velikonoční
svátky v pěkném a krásném prostředí, pořádá kulturní výbor velikonoční výtvarné
odpoledne, ve kterém si mohou děti a
jejich rodiče vytvořit v kulturním domě
pestré velikonoční ozdoby a dekorace.
Letos toto odpoledne proběhlo v sobotu
20. března 2016. Kluci se za pomoci členů zahrádkářského svazu v Machové učili plést velikonoční pomlázky, tzv. tatary.
Dívčí část návštěvníků tohoto odpoledne
zase vyráběla různé dekorace z peří, obilí, sena, vajíček, dřeva a spousty jiných
materiálů. Letos si děti mohly za pomoci

našich hospodyněk vyzkoušet pečení perníčků a zdobení jarními a velikonočními
motivy.
Maminky mohly obdivovat krásné
výrobky ze speciálního košíkářského
materiálu PEDIG, které na ukázku i k
prodeji přivezla paní Dana Vašíčková.
Velký dík patří manželům Lence a
Vladimírovi Hradilovým za jejich ochotu a spoustu krásných nápadů. Bez jejich
účasti a spolupráce si už výtvarné odpoledne nedovedeme představit.
Zastupitelstvo obce Machová

Kluci pletou pomlázku

Vytváření velikonočních dekorací

Kluci pletou pomlázku

Vytváření velikonočních dekorací

Zdobení perníků
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Minulé akce

Čarodějnický rej
Při příležitosti otevření nového přírodního hřiště u mateřské školy se obecní
zastupitelstvo rozhodlo uspořádat v předvečer prvního máje Čarodějnický rej a to
nejen pro machovské děti a jejich rodiče, ale i pro děti z okolních obcí. Celým
zábavným odpolednem provázela čarodějnice Fakule, kterou ztvárnila Svatava
Drdová. Všem dětem představila celé
nové hřiště a jeho atrakce. S odstupem
času a také podle ohlasu účastníků tuto
akci hodnotíme velmi pozitivně. Takže už
teď můžeme slíbit, že příští rok proběhne
tento Čarodějnický rej opětovně a stane
se z toho další pěkná machovská tradice.
Zastupitelstvo obce Machová

Slavnostní otevření hřiště

Čarodějnický rej

Čarodějná apatyka

Houpačka na novém hřišti

Malé čarodějnice a čarodějové

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Minulé akce

Čarodějnice Fakule

Dospělé čarodějnice

Soutěže pro děti

Soutěže pro děti

Soutěžní porota

Opékání špekáčků
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Minulé akce

Dětský den
K začátku června neodmyslitelně patří
dětský den. Stejně tomu bylo i letos, kdy
jsme pořádali tento dětský den v sobotu
odpoledne 11. června 2016 pod kulturním
domem. Na pořádání dětského dne se podíleli členové všech složek působících
v naší obci. Nachystali pro děti spoustu
atrakcí a soutěží. Nechybělo ani malování na obličej, velmi populární lanová
skluzavka a opékání špekáčků. Na závěr
na všechny čekalo příjemné překvapení.
Nad prostorem, kde se odehrával celý
dětský den, přiletělo letadlo a pilot postupně dětem posílal různé sladkosti. Sice
ne vždy sladkosti spadly tam, kde je děti
čekaly, ale i tak si tento nevšední zážitek
všechny děti radostně užily.
Zastupitelstvo obce Machová

Soutěže pro děti

Malování na obličej

Soutěže pro děti

Populární skluzavka

Soutěže pro děti

Přilétající letadlo
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MŠ Machová

Co zažily děti v mateřské škole
Školní rok utekl jako voda a my vám dáváme nahlédnout do výčtu akcí, které jsme uskutečnili letos v
naší mateřské škole.

Únor

Leden

• příprava předškoláků k zápisu do 1. třídy ZŠ
• projekt: Zdravý úsměv s pohádkou
• Divadlo v MŠ: pohádka O Sněhurce
• Zápis do 1. třídy ZŠ Mysločovice (27. 1. )
• Den hraček ve školce

Březen

• projekt: Zdravý úsměv s pohádkou
• Karneval na KD, výzdoba KD výtvarnými pracemi
dětí
• Návštěva herního centra pro děti v Otrokovicích na
Papučárně - zábavné dopoledné plné radosti, pohybu a
her
• divadlo: pohádka Začarovaný mlýn

Květen

• Den pohádkových postaviček: Hej, hej, hej, dneska máme pohádkový rej - karneval ve školce
• Netradiční muzicírování aneb letem světem za zvuky z celého
světa
• projekt : Zdravý úsměv s pohádkou - p. Forejt
• Klaun v MŠ
• divadelní představení v MŠ: pohádka O šišce
• Knížkový den aneb moje oblíbená knížka + návštěva místní
knihovny, seznámení se s jejím chodem, prohlížení knížek, předčítání

Duben
• Divadlo Sluníčko
• projekt: Zdravý úsměv s pohádkou
• Zápis do MŠ 6. duben 2016
• fotografování dětí v MŠ: Jaro 2016
• zubní preventivní prohlídka v MŠ

• nácvik, výroba dekorací, přáníček - besídka na KD : Maminky
dnes svátek mají
• Indiánský den na novém přírodním hřišti - den indiánských
převleků, soutěží, her a zábavy, malování na tělo i obličej
• projekt: Zdravý úsměv s pohádkou
• průzkum hudebnosti u budoucích školáků v MŠ (provádí LŠU)
• Barevný den - malování na obličej i tělo, soutěže barevných
družstev, hry v přírodě

Červen
• návštěva 1. třídy ZŠ, seznámení se s dětmi, s učitelkami i se
školou
• výlet - zámek Milotice, dětská prohlídka se zámeckou paní
baronkou v dobových převlecích, fotografování dětí v kostýmech přímo na zámku, prohlídka zahrady a konírny a návštěva
Dračí sluje
• rozloučení s předškoláky a jejich rodiči v obřadní síni, slavnostní pasování na Školáka roku 2016, přípitek, rozdávání vysvědčení a pamětních dárků
• závěrečné fotografování dětí za školní rok 2015/2016 na přírodním hřišti
• Můj koníček vraný... povídání o koních, projížďka na koních
u MŠ, krmení, fotografování dětí na koních
• Veselé malování - barvičkami na obličej měníme děti na zvířátka, princezny a jiné pohádkové postavičky - den plný veselí
a pohádkového rejdění
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Akce s koňmi

Indiánský den

MŠ Machová
Během prázdnin se chystáme v mateřské
škole na výmalbu prostor dětské šatny,
vstupní chodby a schodiště, dále provedeme nátěry zábradlí podél schodiště. V
uplynulém školním roce se nám podařilo
získat hodně sponzorských darů.
V roce 2015: 10.000 Kč od TOS Hulín
zakoupili jsme pro děti dva velké relaxační sedací pytle, 25.000 Kč od Continental
Barum použito na klavír.
V roce 2016: 4.000 Kč od CNC-Inter-

service použito na dopravu na výlet do
Milotic, 9.896 Kč od rodičů - na zájezd
do herny a ostatní nákupy, 10.000 Kč od
Continetal Barum na dekorativní malbu
na zeď v 1. třídě a v jídelně, kterou zajistí během prázdninového volna malířky
zabývající se zdobením dětských pokojů. Tato netradiční barevná malba dětem
zpříjemní jejich pobyt ve školce a bude
pro ně každodenním zpestřením a inspirací. Také se chystáme ve druhé části šat-

ny vyměnit staré skříňky za nové. Doufáme, že veškeré změny budou příjemným
vylepšením prostor mateřské školy.
Všem dětem i jejich rodičům přejeme
krásné prázdninové dny plné příjemných
zážitků, hezké počasí a načerpání pozitivní energie a sil do nového školního roku,
který nás za chvíli čeká.
Helena Hlaváčková
ředitelka mateřské školky

Děti v Miloticích na zámku

Den převleků

Náštěva knihovny
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Obecní památka

Kříž v Potokách
Nedávno jsme byli upozornění historickým badatelem z Otrokovic na historický kříž, který kdysi stával v poli v
lokalitě zvané „Potoky“. Pro neznalé
místních názvů: tímto místem prochází
polní cesta z Letné směrem k Hrabůvce.
Po studiu historických pramenů, kronik
a rozhovorů s machovskými pamětníky
bylo zjištěno, že v roce 1831 byl postaven
v této části kamenný kříž z důvodu, že v
našem kraji řádil mor a každá obec měla
povinnost zřídit hrobová místa na svém
území pro potřeby pohřbívání zemřelých
osob nakažených touto chorobou. Dle některých historických pramenů jsme zjistili, že zde bylo uloženo k věčnému spánku
34 machovských občanů. Podruhé se toto
místo zapisuje do machovských dějin o
35 let později, kdy v roce 1866 přišli do
naší obce pruští vojáci. Tito vojáci zavlekli do Machové další smrtelnou nemoc
a to choleru. Nemoci tehdy podlehli dva

naši machovšti předci a dva pruští vojáci.
Jména osob nejsou bohužel dochována.
Tyto osoby byly opět pohřbeny poblíž
tohoto kříže.
To jsou informace, které se nám podařilo dohledat - a teď současnost. Jak již
bylo řečeno, kříž momentálně na svém
místě není a bylo zjištěno, že byl při zemědělské činnosti rozlomen a povalen.
Na stanoveném místě se nám podařilo
dohledat horní část kříže s vytesaným
nápisem INRI. Spodní část kříže se sochou Krista byla uchována u kameníka v
Tlumačově, který se o historii kříže zajímal. Nutno podotknout že socha Krista
je značně poškozena. Obě tyto části již
byly deponovány zpátky do Machové a
bezpečně uloženy. Chybí nám však celé
příčné rameno kříže. Domníváme se, že
tato část by mohla být zahrabána někde
v poli, kde tento kříž stával. Proto letos
na podzim chceme důkladně tato místa

Historická podoba kříže
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prokopat a pokusit se nalézt zbývající
část kříže. Pokud by se nám to nepodařilo, budou chybějící části kříže nahrazeny
novým kamenem.
Pokud půjde všechno zdárně a podaří se nám zrekonstruovat původní kříž,
bude následně i místo posledního odpočinku našich předků vhodným způsobem
upraveno a umístíme zde zpátky i opravený kříž. Věříme, že je důležité připomínat
si historii našich předků a to je jeden z
důvodů, proč se v následujících měsících
budeme snažit historický kříž vrátit na
své původní místo.
Pokud by někdo z vás věděl ještě další
podrobnosti, týkající se uvedeného kříže,
prosíme, vás o sdělení těchto informací v
kanceláři obecního úřadu. Budeme vděčni za každou historickou zmínku.
Zastupitelstvo obce Machová

Deponované části kříže

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Obecní hody

Obecní hody – Svátek sv.Michala
Jako předešlé roky, tak i letos, nás na
počátku podzimu čekají oslavy obecních
hodů - Svátek svatého Michaela Archanděla, které budou dne 4. října 2016.
Program hodů bude letos mírně upraven.
Tradičně projde obcí dechová hudba s
ranním budíčkem a v 10.30 hod. bude u
zvonice sv. Michaela sloužena slavnostní
mše za všechny živé i zemřelé občany z
Machové. Po mši svaté na návsi vystoupí
folklórní soubor Ječmínek. Na odpoledne jsme si pro vás připravili v kulturním
domě divadelní představení s názvem
„Ženy v (ne)pokoji”. S touto komedií se
nám představí ochotnický soubor z Rajnochovic. Na vystoupení zveme všechny
občany i jejich hosty. Každý, kdo se tohoto představení zúčastní a uhradí dobrovolné vstupné, obdrží slosovatelný lístek.
Máme připraveno několik velmi hodnotných cen a slosování proběhne na závěr
představení. Věříme, že se všem návštěvníkům bude divadlo líbit a zpestří nám
slavnostní prožitek machovských hodů.
Zastupitelstvo obce Machová

Členové divadelního souboru z Rajnochovic

Obnova sportovního areálu
Jak jste si již mohli všimnout, práce
na obnově areálu u bývalého koupaliště
opět pokročily kupředu. Poté, co byly
minulý rok zbourány stavby - velký plavecký bazén i malé brouzdaliště, byla zde
navezena nová zemina. Jednalo se o cca
200 nákladních vozidel (Tater). Veškerou
hlínu se nám podařilo dovézt zdarma.
Zavezeny byly také nádrže v budově čističky bazénové vody. Zde je momentálně
dokončena nová podlaha a nové vstupní
dveře; větší než byly ty původní. Budova
bývalé čističky bude následně sloužit pro
potřeby hasičů, kde budou mít uskladněny věci nutné pro jejich sportovní činnost.
Členové SDH Machová v rohu areálu
zbudovali pevnou startovací základnu
pro vlastní trénink i pořádání hasičských
soutěží. V rámci těchto prací bylo kolem
celého areálu obnoveno veškeré oplocení. Tyto stavební práce prováděli členové
SDH Machová, za což jim patří velké poděkování.

V zimě byla celá plocha areálu zorána
a následně firma Vrbas z Brna připravila
terén tak, aby zde mohl být zaset nový
trávník. Přitom bylo do areálu navezeno
cca 300 tun písku, který se musel povr-

chově promíchat se zeminou. V současné
době se již nový trávník krásně zelená a
je pravidelně sečen, hnojen a stříkán proti
plevelům.
Zastupitelstvo obce Machová

Současná podoba hřiště

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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TJ Sokol Machová

TJ SOKOL MACHOVÁ
V zimních a jarních měsících se kuželkáři pravidelně zúčastňují čtyř kuželkářských soutěží:
•
Dorost se v Krajském přeboru umístil na třetím místě. Družstvo
hrálo většinu soutěže ve složení: Šárka
Drahotuská, Margita Fryštacká a Eliška Hrančíková. V závěru si zahrál i Jan
Hastík. Nejlepší hráčkou družstva byla
Eliška Hrančíková.
•
Machová „C“se v Krajské soutěži umístila na 14. místě. V tomto družstvu hrají většinou začínající hráči, kteří
v kuželkářském sportu sbírají zkušenosti
a také starší, kteří mladším poradí. Složení družstva v uplynulé sezóně: Josef
Benek, Jana Husková, Lukáš Michalík,
Roman Škrabal, Jaromír Brázdil a Jaro-

Hráči A mužstva při rekordu kuželny

Konečná tabulka Jihomoravské divize
1.
2.
3.
4.
5.

KK Jiskra Čejkovice
TJ Sokol Brno Husovice C
TJ Sokol Machová A
KC Réna Ivančice
KK Blansko B

26
26
26
26
26

19
16
16
16
15

1
2
2
1
0

6
8
8
9
11

123,0:85,0
126,0:82,0
123,5:84,5
120,0:88,0
119,5:88,5

318,5:305,5
353,5:270,5
317,0:307,0
341,0:283,0
332,5:291,5

39
34
34
33
30

6.

KK Slovan Rosice B

26

14

1

11

113,0:95,0

326,5:297,5

29

7.
8.
9.

TJ Sokol Šanov
TJ Sokol Luhačovice B
SKK Dubňany B

26
26
26

14
12
12

0
1
1

12
13
13

108,0:100,0
108,0:100,0
102,0:106,0

325,5:298,5
329,5:295,0
304,0:320,0

28
25
25

10.
11.
12.
13.
14.

KK Orel Telnice
TJ Sokol Brno IV
TJ Valašské Meziříči B
KK Kroměříž
KK Vyškov B

26
26
26
26
26

11
10
8
8
4

1
0
1
1
2

14
16
17
17
20

95,5:112,5
91,0:117,0
84,0:124,0
78,0:130,0
64,5:143,5

301,5:322,5
297,0:327,0
284,0:340,0
277,0:347,0
261,0:363,0

23
20
17
17
10

mír Měřil. Nejlepším hráčem družstva
byl Lukáš Michalík.
•
Machová „B“ se v Krajském
přeboru umístila na 9. místě. Hráči tohoto družstva: Kateřina Fryštacká, Jiří
Fryštacký, Bohumil Fryštacký, Leoš
Hamrlíček, Radek Husek, Miroslav Ševeček a Jiří Michalík. Nejlepším hráčem
družstva byl Leoš Hamrlíček.
•
Machová „A“ se v Jihomoravské Divizi umístila na 3. místě, viz. tabulka. Hráči tohoto družstva: Vlastimil
Brázdil, Milan Dovrtěl, Roman Hran-
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čík, Bohuslav Husek, Michal Laga a
Miroslav Míšek. V tomto družstvu podával nejlepší výkony Miroslav Míšek.
Družstvo v uplynulé sezóně předvedlo
hodně kvalitních utkání. Především na
naší machovské kuželně, když ze třinácti domácích utkání pouze jednou prohrálo. Nejlepší výkon předvedli 12. března
2016 proti Vyškovu v novém rekordu
kuželny. I když se družstvo Machové
umístilo na třetím místě, postupuje do
vyšší soutěže. V nové sezóně bude hrát
III. ligu.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

V zimních a jarních měsících se 15
Machovských kuželkářů zúčastnilo
Mistrovství Zlínského kraje jednotlivců.
Tyto přebory se hrají v rámci kvalifikace na mistrovství České republiky. Výsledky přeborů Zlínského kraje: v Luhačovicích v kategorii dorostenky nás
zastupovaly Margita Fryštacká, která se
umístila na 8. místě, Eliška Hrančíková na 11. místě a Šárka Drahotuská na
12. místě. Postupovaly pouze první dvě
dorostenky. V Kroměříži hráli junioři:
Lukáš Michalík se umístil na 8. místě,

TJ Sokol Machová
Jiří Michalík na 9. místě, Josef Benek na
13. místě a Roman Škrabal na 14. místě. Do dalších bojů postupovalo prvních
sedm. V kategorii muži se hrálo v Luhačovicích. Tyto dráhy naši hráči dobře
znají, proto zde předváděli velmi dobré
výkony. Ze 48 nominovaných hráčů do
semifinále Mistrovství České republiky
postupovalo prvních 13 hráčů. Na 24.
místě se umístil Michal Laga, na 18.
místě Vlastimil Brázdil, na 8. místě Miroslav Míšek, na 6. místě Roman Hrančík a na 2. místě Jiří Mrlík. V semifinále
hraném v Pelhřimově se našim hráčům
nedařilo a do finále v Třebíči nepostoupili. V kategorii senioři, což je nad padesát let, se hrálo ve Vsetíně. Z 51 hráčů do semifinále postupovalo pouze 10
nejlepších. Milan Dovrtěl se umístil na
24. místě, Bohuslav Husek na 5. místě
a postoupil do semifinále v Kroměříži.
Rozhodovalo se v souboji krajů Vysočina, Jihomoravský a Zlínský. Umístil se
na 9. místě. Do finále postupovalo prvních 14. hráčů. Ve finále konaném dne
30. května 2016 v Rosicích předvedl
slabší výkon a umístil se až na 38. místě
ze 48 zúčastněných finalistů mistrovství
České republiky.
Začátkem června 2016 začala velká
rekonstrukce machovské kuželny. Staré
sadurytové dráhy byly po čtyřiceti letech nahrazeny novými skládacími drahami. Přestavěla se strojovna s novým
vracečem koulí, vyměnili jsme osvět-

Rekonstrukce kuželny

Účastníci výletu na Kelčský Javorník

lení kuželny a proběhla celková oprava
ústředního topení.
V sobotu 7. května 2016 Sokol pořádal turistický pochod na rozhlednu Kelčský Javorník. Autobusem s panem Januškou jsme přejeli do Podhradní Lhoty
k hotelu Zubříč, potom po zelené turistické značce na rozhlednu Kelčský Javorník, nejvyšší horu Hostýnských hor

/865m/. Dále přes Jehelník do Chvalčova. Délka pochodu byla 12 km v těžkém
kopcovitém terénu. Počasí se vydařilo,
proto si někteří turisté přidali několik kilometrů navíc. Pochodu se zúčastnilo 35
dospělých a 2 děti.
Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol

Rekonstrukce kuželny

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Obecní informace

Rekonstrukce kuželny

Rekonstrukce kuželny

Čistota na veřejných prostranstvích
Upozorňujeme majitele psů, aby
si po svých mazlíčcích uklízeli jejich exkrementy. Machovští obyvatelé by měli mít pochopení nejen
pro své mazlíčky, ale také své sousedy a spoluobčany.
Žádáme tímto všechny majitele
psů, aby nekazili ostatním vycházky ať už po Machové, anebo do přírody a zvláště vycházky s dětmi.

Stížnosti jsou na znečištění veřejných prostranství ať už v obci na
parkových plochách, ale také mimo
obec na polních cestách a hlavně
na přilehlých loukách, kde se rádi
proběhnou nejen psíci, ale i naše
machovské děti.
Po obci byly již pro tento účel
zabudovány odpadkové koše. Žádáme všechny majitele psů o jejich

Rušení nedělního klidu
Upozorňujeme občany a současně je vyzýváme k dodržování nedělního klidu. V rámci úklidu zahrad
a sečení trávníků se nám v poslední době množí v kanceláři obecního
úřadu stížnosti. Jedná se o to, že v
letním období jsou otevřená okna a
velmi často se ozývá ze všech stran
hluk sekaček.Aspoň v neděli by měl
být dodržován vyhláškou naříze-

ný klid od hluku výrobních strojů,
motorových pil, ale i od sekaček na
trávu. Žádáme Vás zdvořile - buďme
vstřícní vůči sobě navzájem. Je třeba si uvědomit, že v obci Machová
máme poměrně vysoký počet dětí,
které dodržují odpolední spánek a
chodí večer dříve do postýlek. Ale
také máme mezi sebou další spoluobčany, kteří chodí do zaměstnání na

využívání a spolupráci při úklidu.
Vždyť naši zaměstnanci se každodenně snaží vytvářet stále lepší životní prostředí, tak jim to nekazme.

Zastupitelstvo obce Machová

celodenní provoz, anebo i starší osoby a nemocné, kteří také mají nárok
si v klidu odpočinout. Navíc neděle
je stanovena jako den klidu, pohody
a odpočinku, proto buďme ohleduplní a dodržujme tuto odedávnou tradici. Děkujeme všem za pochopení.
Zastupitelstvo obce Machová

Upozornění na drobné krádeže v obci
Během několika měsíců se
Machové
vyskytly
případy
krádeží na dvorku rodinných
domků. Jednalo se nejdříve o
krádež jízdního kola a v po-
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slední době byly zcizeny 2
křovinořezy z uzamčené místnosti ve dvoře. Pokud by se
něco podobného vyskytlo i
vám, ohlaste zcizení věcí na

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Policii ČR - linka 158, aby
tato nekalá činnost byla zaevidována.
Zastupitelstvo obce Machová

Obecní informace

Termíny vývozů popelnic v roce 2016
Týden
2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.
28.

žlutý štítek
7. ledna
21. ledna
4.února
18.února
3. března
17. března
31.března
14.dubna
28.dubna
12.května
26.května
9.června
23.června
7. července

zelený štítek
7. ledna
4.února
3. března
31.března
28.dubna
26.května
23.června

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

žlutý štítek
21.července
4.srpna
18.srpna
1.září
15.září
29.září
13.října
27.října
10.listopadu
24.listopadu
8. prosince
22. prosince
5.ledna 2017

zelený štítek
21.července
18.srpna
15.září
13.října
10.listopadu
8. prosince
5.ledna 2017

Žádáme občany, aby důsledně třídili odpady. Do velkokapacitního kontejneru na objemný odpad se nosí často
plasty a velké papírové kartony, které patří do menších kontejnerů pro tříděné odpady. Dále vás žádáme, abyste při
ukládání ve sběrných místech po obci sešlapávali PET-lahve a rozřezali velké papíry a krabice, příp. rozlámali polystyren, aby se velkým objemem nepřeplňovaly zbytečně kontejnery pro třídění a zbylo místo i pro ostatní zájemce.

Platby před koncem roku :
Do 30. 9. 2016:

-Stočné .430,- Kč/ ročně na osobu produkující odpadní vody v obci Machová (hradí
majitel nemovitosti, pouze v některých případech uživatel)

Do 31. 10. 2016:

-poplatky za psy -100,- Kč/ročně za 1 psa od stáří 3 měsíce + kontrola
očkování proti vzteklině
-nájem obecních pozemků – 1,- Kč/m2 -dle uzavřených pachtovních
smluv

Naši jubilanti
červenec – prosinec 2016:
70 let ...................... Marie Ševčíková
70 let ............................ Milada Kane
81 let ................ Růžena Michalíková
81 let ........................ Závodná Marie
83 let ..................... Vojtěška Vlčková
83 let ......................Ludmila Závodná
84 let .................... Marie Pastýříková
87 let ............ Drahomíra Matulíková
90 let ....................... Marie Chytilová
92 let ......................... Josef Pančocha

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

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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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?”

Rozhovor s boxerem po zápase:„Jak byste popsal své první kolo?“„Bylo modré,
mělo berany a přehazovačku.
***
Ptají se novináři skokana do výšky: „Váš
skok je naprosto neuvěřitelný! To byl
skok ne do druhého, ale přímo do třetího
tisíciletí! Jak jste to dokázal?“
„Když jsem se rozbíhal, tak jsem si všiml, že jsem omylem zaběhl do sektoru
skoku do výšky o tyči. Nechtělo se mi už
vracet, tak jsem tu laťku zdolal...“

***

***

Římský císař promlouvá ke gladiátorum:
„Gladiátoři, dnes budete mít zápas ve
vodním pólu. Mužstvo, které vyhraje,
dostane svobodu!“
„A jak poznáme soupeře?“ ptají se gladiátoři.
Císař se uchechtne a povídá: „Snadno,
krokodýli budou mít bílé čepičky.“
***
Rozhodčí po nevinném faulu vytáhne
červenou. Hříšník se proti němu rozběhne a zlobí se: „Proč červenou?!”Rozhodčí nehne ani brvou a ironicky odvětí:
„Zelenou jsme nefasovali.”

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.“
***
Dva starší páni se baví o boxu: „Ta dnešní boxerská generace je generací surovců.“ „Proč myslíte?“ „Oni se mlátí i železem!“ „Železem?“
„Zrovna včera jsem četl, že jeden druhého srazil hákem k zemi!“
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Zpravodaj obce Machová

3

„Co kdybychom se šli podívat na fotbal?“ - „Dobrý nápad, koupíme si lahvinku pálenky a po každém góle si
štrngneme.“Odchází po bezgólovém,
nerozhodném výsledku a přitom si postesknou: „Příště půjdeme raději na košíkovou!“
***
„Tak si představte, že Armstrong už přiznal, že dopoval. Teď mu určitě vezmou
i to přistání na měsíci.“
***
Při tradičním zahajovacím ceremoniálu
Olympijských her se moderátor prodírá davem a lapá po dechu: „O….O…O…O...O“ „Děkujeme, pane moderátore,
ale ty olympijské symboly jste číst nemusel.“
***
Český olympijský výbor se rozhodl, že
na olympiádu nebude vypravovat zdravotnický doprovod, když už tam máme
Doktora.
***
„Před zítřejším závodem jsem spíš trémovaná než trénovaná,” prozradila na
sebe česká olympionička.

Spojovačka

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