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Machovský zpravodaj
Občasník obce Machová

Slovo starosty

Každý konec roku a nástup nového
je příležitostí k bilancování a zamyšlení
se nad tím, co se nám v minulém roce
povedlo, co bychom měli ještě udělat.
Ale současně se můžeme zamyslet nad
tím, co nás čeká v následujícím období,
abychom vytvořili přijatelné prostředí v
obci, které by sloužilo občanům, s čím
je možné se pochlubit. Zároveň chceme
také představit naše plány a úkoly v roce
2018.
Chtěl bych se pozastavit nad tím,
čeho jsme dosáhli v minulém roce.
Na počátku roku se nám podařilo
získat dotace na „Víceúčelové hřiště“ ze
Zlínského kraje. Z Programu na podporu
obnovy venkova, jsme získali dotaci ve
výši 1 000 000 Kč. Zbývající část jsme
pokryli ze svých obecních prostředků,
které činily 2 013 000 Kč. Předání hřiště od firmy Stavosport s.r.o. proběhlo
poslední týden měsíce srpna. Slavnostní
zahájení provozu hřiště a otevření bylo
spojeno s „Ukončením prázdnin“, které se konalo první týden v září, kde si
děti vyzkoušely, jak se bude na povrchu
s umělou trávou sportovat. Chtěl bych

tímto poděkovat firmě Stavosport s.r.o.,
která velmi dobře spolupracovala s obcí
a provedla dílo ke spokojenosti dětí,
sportovců a občanů. Myslím si, že areál
bude sloužit pro všechny kategorie, jak
pro děti, tak i mládež a dospělé. Správcem tohoto areálu je p. Oldřich Brázdil,
který má na starosti celý chod areálu a
v případě nějakého problému se na něho
obracejte.
V měsíci srpnu se ve sportovním areálu vybudovala železná konstrukce na
promítací plátno pro letní kino a byl zde
při ukončení prázdnin promítnutý první
film „Anděl Páně 2“, který viděl velký
počet občanů a dětí.
Další akcí bylo vybudování parkoviště u „Trávníků“, kde je 15 parkovacích
míst. Důvodem bylo zamezit majitelům
osobních aut aby neparkovali na cestě k bývalému zahradnictví, ale hlavně
umožnit, aby byla volná cesta pro TS
Otrokovice k vyváženým popelnicím, v
zimě při úklidu sněhu, ale i případně pro
hasiče či sanitky. Také bych poděkoval
firmě HP IZOL, která tuto stavbu provedla.

Minulé akce ...................................................................... str. 5

SDH Machová .................................................................. str. 8

ČZS Machová ................................................................... str. 9
TJ Sokol Machová ........................................................... str. 11

Sociální výbor ................................................................ str. 15

Ročník 2018
Dalším naším úkolem byla výměna
starých autobusových zastávek za nové,
moderní a určitě vzhledem k okolí zvonice jsou přijatelnější, než původní zastávky. Doufám, že nám budou dlouho
sloužit pro naše občany.
Také jsme u budovy v areálu kompostárny nechali vykopat studnu, která
bude sloužit nejen na zavlažování rostlinného odpadu a kompostu v letním období, ale i pro naše pracovníky, pro které
zde bude ještě vybudováno sociální zařízení v roce 2018.
V loňském roce jsme se přihlásili do
soutěže Vesnice roku, kde bylo přihlášeno 14 obcí. Nachystání a úklid obce si
vyžádalo velké úsilí nejen pracovníků
obce, ale hlavně se do této akce zapojilo
zastupitelstvo a také naši spoluobčané.
Všem patří velké díky za odvedenou a
obětavou práci.
V měsíci květnu oslavil Sbor dobrovolných hasičů Machová 90 let od
založení této organizace. Oslavu SDH
Machová zajistil a nachystal. Na večer
byla pozvána kapela z Břestu, kde se
Pokračování na str. 3

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka v Machové
Každoročně patří mezi první akci v
naší obci Tříkrálová sbírka. Letos tomu
nebylo jinak. V sobotu 6. ledna prošly
celou naší obcí celkem čtyři skupinky tří
králů s vedoucími a s písní „My tři králo-

vé jdeme k Vám“ koledovali u Vás všech
peníze ve prospěch Charity České republiky. Kromě finančních prostředků se podařilo koledníkům vykoledovat i nějaké
sladkosti, které si po skončení spraved-

vedoucí skupinky: Jiří Hradil ml.

vedoucí skupinky: Jan Haas
koledníci: Jiří Matulík, Lukáš Menšík, Jonáš Vlček
vykoledovaná částka:

4570Kč

koledníci: Jiří Kolomazník, Jakub Janoštík,
Matyáš Minařík
vykoledovaná částka:

vedoucí skupinky: Libuše Zaoralová
koledníci: Magdaléna Brázdilová, Aneta a

3370 Kč

Návštěva tří králů

Návštěva tří králů
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koledníci: Alžběta a Brigita Němcovy,
Anna Rožnovská
vykoledovaná částka:

Návštěva tří králů

Účastníci tří králové sbírky

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

6046 Kč

vedoucí skupinky:

Alžběta Matulíkovy
vykoledovaná částka:

livě rozdělili. Celková finanční částka,
která byla třemi králi vykoledována, je
18 488 Kč. Všem koledníkům, vedoucím
skupinek a také dárcům upřímně děkujeme.

4502 Kč

Slovo Starosty
Pokračování ze str. 1
mohli naši občané pobavit a zatancovat
si. Chtěl bych tímto poděkovat hasičům
za zajištění těchto oslav.
V loňském roce proběhlo mnoho
akcí, které byly připraveny nejen pro
děti, ale i pro dospělé. Byly to tyto akce:Tříkrálová sbírka, výroční schůze
SDH Machová, přednáška ČZS Machová, Nebe nad hlavou, Sokolský ples,
divadlo, Košt vína, Zahrádkářský ples,
Vodění medvěda, Dětský karneval, Košt
klobás, Výtvarné odpoledne s pletením tatarů, Rej čarodějnic, 90 let SDH
Machová, Den matek ČZS Machová,
Dětský den, Rozloučení s prázdninami,
Memoriál bratrů Zatloukalových v kuželkách, Memoriál Dušana Šumbery v
malé kopané, promítání filmu ve sportovním areálu, zájezd TJ Sokol Machová, Středomoravský pohár a Zlínská liga
mladších a starších žáků, Okresní výstava ovoce a zeleniny, Svátek sv. Michala,
Dýňová strašidýlka, Drakiáda, Beseda s
důchodci, Zimní tvoření, Vánoční besídka, Rozsvícení vánočního stromku, Vánoční turnaj v kuželkách, Pochod okolo
Machové, Turnaj ve stolním tenisu, že
je to bohatý seznam akcí, které pořádají
naše složky v obci, ale také se na tom podílí i zastupitelstvo obce, hlavně kulturní
a sociální výbory. Chtěl bych touto cestou všem poděkovat za jejich volný čas,
starosti a obětavost, které s tím souvisí.
V letošním roce a v následujících letech chceme postupně provádět a vyřizovat projekty na budoucí akce.
Přechod pro chodce - v letošním
roce vybudujeme přechod pro chodce.
Začátkem roku připravíme dokumenty
k výběrovému řízení a následně bude
oslovena vybraná firma, která tuto stavbu provede.
Zateplení obecního skladu - počítáme na jaře se zateplením obecního
skladu, aby jeho vzhled nehyzdil obec.
Tím bychom měli zateplené a upravené
všechny obecní budovy.
Mateřská škola - je třeba vyměnit
venkovní kanalizaci u MŠ z důvodu
špatného stavu a tím zrušit septik a propojit ji do naší veřejné kanalizace. Také
chceme zrušit septik pod kulturním domem a propojit do kanalizace.
V mateřské škole chceme vyměnit

gumu na schodech včetně rožků a také
vyměnit stávající zábradlí za nové nerezové a to z důvodu starého a opotřebeného materiálu, popřípadě vyměnit podlahu v obřadní místnosti.
Slatinky - v lese Slatinky plánujeme
vybudovat tábořiště, které by sloužilo
občanům pro vycházky okolo přehrady.
Chtěli bychom vyčistit a obnovit také
kamennou studnu.
Také i letos se přihlásíme do soutěže
Vesnice roku, kde bychom komisi představili naši obec a tím i naše plány do
budoucna.
Zvonice - chtěli bychom obnovit fasádu na zvonici, vyměnit nový sokl, natřít a upravit stávající okna a co bude k
tomu ještě potřeba.
Polní cesty - dále chceme zatravnit
dvě polní cesty, které by sloužily k vycházkám. Jedná se o polní cesty, které
jsou mezi částí Korbele a Záhumenicí a
Čtvrtě přes kopec a Padělky. Tyto polní cesty budou propojením mezi hlavní
cestou na Mysločovice, cestou na Míškovice a hlavní cestou na Míškovice a
na konec lesa Boří směrem na obec Tlumačov.
Kulturní dům – v současné době
vyřizujeme dotace z Programu obnovy
vesnice ze Zlínského kraje, kde chceme
vyměnit všechny rozvody topení a radiátorů v celé budově kulturního domu.
Požární auto - v letošním roce budeme žádat o dotace z Ministerstva vnitra
na nové hasičské vozidlo, které by sloužilo pro potřeby našim hasičům nejen na
soutěže, ale i na případný zásah.
Vyřizujeme také další projekty.
Pozemkový úřad pro nás připravuje
projekt na vybudování mokrého poldru
pod kompostárnou a také zpevnění polních cest - od zahradnictví k ČOV, od
objektu ČOV směrem k hlavní cestě a
také od Letné k Potokům přes pole k
poldru a až k hlavní silnici na Otrokovice. Celou tuto akci vyřizuje Pozemkový
úřad včetně její realizace ze státních dotací. V dalším období bychom požádali
Pozemkový úřad o výstavbu cyklotrasy.
Obnova místní komunikace - požádali jsme p. Urbanovou, aby zpracovala
projekt na místní komunikaci, kde jsou
žulové kostky. Napřed musíme zjistit
stav kanalizace pod cestou. Z důvodu
financování bude tento projekt rozdělen

na dvě etapy: z dotace ze Zlínského kraje
a z Programu na obnovu vesnice.
Obnova kříže k Potokům – začali
jsme vyřizovat na Zlínském kraji a Magistrátu města Zlína dotace na obnovu
sakrálních staveb a křížů. Chceme obnovit tuto kulturní památku a dát ho na
původní místo. Uvažujeme s nějakým
posezením a výsadbou okolo kříže. Kříž
stál na polní cestě k Potokům. Jeho část
byla nalezena, chybí celé rameno kříže,
který by měl být doplněn a restaurován.
Obnova návsi - informovali jsme se a
nechali i zpracovat návrh okolí zvonice,
ale nebyl podle našich představ. Také
jsme se ptali dalších projektantů, ale i
cenová nabídka byla velmi vysoká. Zatím se zastupitelstvo rozhodlo, že tuto
akci posuneme na další období.
Čistírna odpadních vod - obnova filtračního pole a pole pro kaly - dále si
necháváme zpracovat projekt na novou
technologii na filtračním poli u ČOV.
Současně bychom vybudovali vedle čistírny nové pole na ukládání kalu, který
vyvážíme do ČOV Otrokovice. Následně bude tento projet vyřizován na územní a stavební povolení. Budeme nadále
sledovat dotace na tuto akci.
Nová budova na koupališti - necháváme zpracovat nový projekt na výstavbu nové budovy ve sportovním areálu,
který by měl být přichystaný pro případ
vyhlášení dotací. V budoucnu by na
budovu navazovala nová stavba, kde by
byla čtyřdráha pro soutěže kuželek. Tímto bychom soustředili sportovní zázemí
ve sportovním areálu.
Myslím, že nás v letošním roce čeká
dostatek akcí, které bychom chtěli splnit do nových říjnových komunálních
voleb. Mohou se ještě letos objevit další
dotace, na které bychom měli být připraveni a popřípadě je využít.
Na závěr mně dovolte, abych poděkoval všem za dobrou práci. Nejen složkám, zastupitelům, firmám, ale i všem
občanům, kteří spolupracují s obcí. V
novém roce 2018 vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, rodinné spokojenosti a
mnoho úspěchů jak v osobním životě,
tak i v zaměstnání.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

František Klementa
starosta obce Machová
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Minulé akce

Rozloučení s prázdninami
Dne 2. září 2017 jsme se konečně dočkali a v rámci akce Rozloučení s prázdninami jsme mohli slavnostně otevřít
nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem. Po slavnostním projevu a symbolickém přestřižení pásky předal starosta obce František Klementa do užívání
všem machovským občanům toto nově
zbudované hřiště. Na víceúčelovém hřišti
se dá provozovat spousta sportovních ak-

Emanuel a maková panenka

tivit jako fotbal, tenis, nohejbal, volejbal,
Street Basketball a další.
Akce, při které se hlavně naše děti
loučily s prázdninami, pokračovala
spoustou soutěží pro děti, ale i pro rodiče. Děti si mohly vyzkoušet nejkrásnější
pohled na svět a ten je přece jen ze sedla
koně. Dvojici krásných koníků nám k
tomuto účelu zapůjčila rodina Hrdinova.
Následně jsme byli všichni svědky velké
premiéry, kdy se nám představila nová
machovská rocková skupina DESTINY
ROCK. Po skončení jejich vystoupení si
dovoluji tvrdit, že nás čekalo vyvrcholení celého dne v podobě letního kina. Podařilo se nám na čelní stěnu stávajících
šaten nainstalovat plátno o rozměrech 7
x 5 m, čímž jsme se zařadili mezi obecní letní kina s jedním z největších pláten.
Jako historicky první film v našem letním
kině byla promítnuta česká komediální
pohádka Anděl Páně 2. Tomuto prvnímu
veřejnému promítání přihlíželo cca 100
machovských občanů. Můžeme slíbit, že
i během následujících letních prázdnin v
roce 2018 promítneme několik dalších
filmových „trháků“. A jaké to budou? Tak
na to si budeme muset počkat do prázdnin, ale můžeme se těšit na filmy jak pro
nejmenší děti, tak pro starší generaci machovských občanů.

Nové multifunkční hřiště
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Skupina Destiny rock

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Když zhodnotím akci, při které se děti
definitivně rozloučily s prázdninami a
začaly jim opět jejich školské povinnosti, tak i přes nepřízeň počasí, kdy bylo
kapánek chladněji, musím konstatovat,
že akce se podařila a děti si ji se svými
rodiči náležitě užili.
Kulturní výbor
obce Machová

Jízda na koních

Minulé akce

Obecní hody
Přelom měsíců září a října je u nás ve
znamení slavení obecních hodů sv. Michaela. Letos, tak jako v letech minulých,
prošla obcí v ranních hodinách dechová
hudba a zajistila tak všem občanům budíček do svátečního dne. Dopoledne za přítomnosti členů SDH Machová, kteří přinesli obecní, ale také svůj prapor, proběhla
už tradiční mše svatá na návsi u zvonice,
kterou sloužil otec Michal Šálek. Po skončení mše svaté se odebrali členové SDH
do kulturního domu, kde byli mladí hasiči
odměněni starostou obce Františkem Klementou za úspěšnou sezonu r. 2017. Mladí
hasiči totiž zcela jasně opanovali Zlínskou

Mše svatá u zvonice

ligu a po zásluze se stali jejími vítězi.
Pro naše nejmenší jsme připravili malé
překvapení. Pod kulturním domem byly
nachystány dva menší kolotoče a velká nafukovací skluzavka. Jelikož to byly obecní
hody, kolotoče jsme zaplatili z rozpočtu obce a tyto atrakce měly všechny děti
zdarma.
Také zde byla možnost zakoupení perníků, korbáčiků, lívanců a také grilovaného vepřového kolena. Podle účasti soudíme, že se akce líbila nejen dětem, ale i
jejich rodičům. Nezbývá nám než si přát,
aby nám počasí přálo i v následujících letech, stejně jako tomu bylo v roce 2017
a mohli jsme uspořádat něco podobného,
jako bylo právě při posledním slavení
obecních hodů.
Obecní zastupitelstvo

Děti u kolotočů

Občané slavící obecní hody

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Minulé akce

Večer dýňových strašidel
Rok 2017 byl z hlediska úrody dýní
dobrý a proto jsme mohli prodloužit trasu
osvícenou vyřezanými dýněmi do podoby
různých strašidel. Všechny děti s rodiči
se shromáždili na prostranství u telefonní
budky, odkud vyrazil lampionový průvod
obcí. Průvod prošel návsí a Jižními svahy
a následně zamířil ke kulturnímu domu.
U kultního domu na děti čekal velký stan
proměněný na „peklo“ a také ztvárnění
filmu Ať žijí duchové. Lampionový průvod pokračoval až do sportovního areálu,
kde na děti a jejich doprovod čekalo další
překvapení. A to v podobě Krkonošských
pohádek, kde se jim představil Krakonoš,
Trautenberk, hajný a Kuba s Ančí. Trautenberk musel po zásahu Krakonoše rozdat dětem sladkosti.
Celý kouzelný a strašidelný večer byl
zakončený táborákem. Rád bych touto
cestou poděkoval všem, kteří se na tomto
nádherném večeru podíleli a nachystali
pro děti nezapomenutelný zážitek.
Kulturní výbor
obce Machová

Návštěva dětí v „pekle“

Trpaslíci

Trautemberk

Získané dotace v roce 2017
dotace ze státního rozpočtu
-
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na výkon veřejné státní správy … 114 400 Kč
na volby do Parlamentu ČR …….. 24 000 Kč
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dotace ze Zlínského kraje

-

na víceúčelové hřiště s umělým povrchem …1 000 000 Kč.
Libuše zaoralová
účetní obce Machová

Minulé akce

Vánoční tvoření a vánoční besídka

V době adventu se těšíme a také připravujeme na blížící se dobu vánoční a
proto se u nás již po několikátý rok koná
akce pod názvem Vánoční tvoření. Zde
si mohou zájemci vyrobit nejrůznější
vánoční dekorace. Nejinak tomu bylo i
v uplynulém adventu. Zatímco maminky tvořily dekorace, děti měly možnost
si vyzkoušet pečení a následně i zdobení perníků. Novinkou byla možnost
vyrobit si krásně voňavá mýdla.

Tak jako vánoční tvoření je nedílnou součástí předvánočního času v
Machové i vánoční besídka. Zazpívaly
nám Klárka a Magdalénka Brázdilovy
a po nich nám své dovednosti předvedly děti navštěvující naši mateřskou
školu. Po skončení představení byli
všichni přítomní pozvaní k přátelskému
posezení u svařeného vína a pro děti
byl připraven i tvořivý koutek. Nedílnou součástí této besídky byla i výsta-

va vánočních dekorací a jarmark, který
připravily maminky našich dětí okolo
paní Matochové, Měřilové, Patákové
a Stokláskové. Výtěžek tohoto jarmarku, který překročil částku 6 000 Kč,
věnovaly pro potřeby dětí do mateřské
školy. Všem, kteří se na tomto jarmarku
podíleli, patří velké poděkování.
Kulturní výbor
obce Machová

Rozsvícení vánočního stromu

Třetí adventní neděli se i u nás na
návsi rozsvítil za širokého publika vánoční strom. Dostáváme spoustu dotazů, proč rozsvícení vánočního stromu
je u nás „až tak pozdě“. Jinde přece
rozsvěcují vánoční strom již na konci
listopadu.... A v tom vidíme ten hlavní problém. Chceme přece udržovat ty
nejzákladnější české zvyky a obyčeje
a nechceme podléhat různým marketingovým tlakům. Na konci listopadu

začíná doba adventu, ke které neodmyslitelně patří adventní věnec. Právě
na tomto adventním věnci postupně
každou neděli rozsvěcujeme jednotlivé
svíčky, což symbolizuje, že se něco blíží a že se máme na něco těšit. Rozsvícený stromeček patří neodmyslitelně až
k samotné době vánoční, která začíná
až 25. prosince. Proto se u nás vánoční
stromeček na návsi rozsvěcuje až těsně
před vánocemi a ne na začátku adventu.

Rozsvícení opět zpestřilo vystoupení našich nejmenších dětí navštěvujících mateřskou školu pod vedením
pana ředitele Mgr. Víta Mlčocha a také
schola, se kterou jsme si mohli zazpívat
nejrůznější české koledy. Zahřáli jsme
se připraveným „svařákem“ a teplým
čajem, k zakousnutí bylo i cukroví a
kousek uzeného masa.

směrem na Mysločovice, odtud povede
směrem k hlavní cestě do Míškovic a
dále bude pokračovat přes Korbele až
na protější stranu lesíka zvaného Boří.
Druhou částí nově budované okružní cesty bude mokrý poldr pod místní
částí Letná. Vedle tohoto poldru bude
zbudována nová polní cesta, kterou se
dostaneme podél současného biokoridoru až k přehradě.

Součástí tohoto nově vybudovaného okruhu bude i nový můstek přes potok ze západní strany přehrady. V těchto místech bude upraveno prostranství
a vznikne tu i menší ohniště, kde bude
možnost uspořádat táborák s opékáním
špekáčků.

táme i v letošním roce v období letních
prázdnin. Předpokladem je, že budete
mít možnost zhlédnout cca 4 filmy.
Podmínkou promítnutí těchto filmů je
dobré počasí. Názvy filmů, které byste
rádi zhlédli v našem letním kině, můžete již teď nahlásit v kanceláři obec-

ního úřadu. O tom, které filmy budou
vybrány pro promítání letního kina, se
dozvíte na začátku prázdnin v obecním
rozhlase a na webových stránkách obce
Machové.

Kulturní výbor
obce Machová

Polní cesty
Jako velký problém cítíme pro vycházky třeba na nedělní odpoledne samotný nedostatek míst určený k těmto
vycházkám. Proto se obecní zastupitelstvo usneslo, že obnoví polní cesty okolo Machové, které jsou v současné době
zaorány a slouží k zemědělské činnosti.
V první fázi bude obnovena polní cesta
obklopující naši obec ze severní strany.
Polní cesta bude začínat u hlavni cesty

Obecní zastupitelstvo

Letní kino
Obecní zastupitelstvo se rozhodlo
pro zpestření kulturního života v obci
uspořádat několik promítání letního
kina. Mnozí z vás byli přítomni prvnímu promítání filmu Anděl Páně 2, které
se uskutečnilo na konci prázdnin loňského roku. S promítáním filmů počí-
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Hasiči Machová bilancují sezónu 2017
Jak bychom hodnotili loňskou sezónu spolních“.
Sboru dobrovolných hasičů Machová?
S jarem se sešel výbor SDH a napláJednoznačně jako jednu z nejúspěšněj- noval přípravu na sportovní hasičskou
ších v historii sboru!
sezónu. Bylo třeba postavit družstva
Co vše se nám podařilo a co vše jsme mladších a starších žáků. Také se upřeszvládli? V začátku roku jsme uspořádali nila sestava družstva žen a mužů. Co
Výroční valnou hromadu, které se zú- nám udělalo velkou radost, byl zájem
častnila převážná většina členů sboru i o družstvo přípravky, které se poprvé
zástupci dobrovolných hasičů okolních představilo za obrovské podpory rodičů
jednotek. Na tomto setkání se, mimo i dalších machovských občanů na domáhodnocení předchozí sezóny, povinných cí soutěži. Družstva mladších a starších
zpráv, informací a programu, přijímali žáků se pravidelně zúčastňovala soutěnoví členové. Za svou práci pro sbor pak ží Středomoravského poháru mládeže a
převzali někteří členové ocenění. Nešlo Zlínské ligy mladých hasičů. Starší žáky
jen o výsledky na poli soutěžním, ale i provázela smůla v podobě překážek v
aktivní pomoc při zajištění různých akcí kompletní účasti, ale i tak podali slušný
nebo pomoc při budování nové trati.
výkon. Mladší žáci vybojovali historicTradiční Vodění medvěda se vydařilo ky nejúspěšnější sezónu v trvání sboru.
a počasí nám přálo. Účast byla hojná, ce- Jejich první místo ve Zlínské lize a třetí
lou akci doprovázela dobrá nálada a oba místo ve Středomoravském poháru si zadva medvědi dorazili do cíle. Průvod ma- slouží obdiv. Všem mladým hasičům pak
sek navštívil také nový stavební obvod. posíláme velké díky a těšíme se na další
Podle ohlasů se líbil a přispěl k pohodě i sezónu! Během sezóny 2017 se družstvo
obveselení občanů. Celou cestu nás pro- žen zúčastnilo Zlínské ligy a obsadilo 12.
vázela nejen hudba a podávané občerst- místo. Muži se zapojili do větší části souvení, ale také redaktorka ze Zlínského de- těží a obsadili 25. místo. Taktéž posíláme
níku. Nechyběl tak ani článek doplněný díky za reprezentaci sboru!
fotografií masek hroznů z Machové.
Jednoznačně největší akcí roku byly
Další akcí, kterou hasiči pořádají, je oslavy 90 let založení SDH Machová.
Košt klobás. Několik dnů předem je
naše obec zahalená
do kouře z udíren
a všude přítomné
vůně. Jednotlivci a
celé skupiny úzkostlivě tajili své dlouholeté receptury a
doufali ve vítězství
mezi 25 vzorky.
Košt klobás v roce
2017 vyhrál vzorek bratra Františka
Fryštackého (pozn.
oslovení „bratr“ a
„sestra“ je užíváno
mezi dobrovolnými
hasiči).
Věříme,
že všichni přítomní ocenili domácí
klobásy a pobavili
se. Akce navíc přilákala i spoustu „pře- Naši vítězové Zlínské ligy
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Přípravy probíhaly dlouho dopředu a
zapojili se všichni členové, obecní zastupitelstvo a další občané. Ráno jsme
za účasti členů okolních sborů a dechové
hudby došli v průvodu ke kapličce, kde se
konala polní mše svatá. Po jejím ukončení dorazil průvod hasičů, včetně našich
mladých nadějí, ke kulturnímu domu.
Pro všechny bylo připraveno pohoštění.
Po krátké schůzi, zakončené odměnou
mladých i starších členů, byla uspořádána přehlídka jak moderní techniky kolegů
z jednotky Continental Barum s.r.o., tak i
historické techniky ve vlastnictví sboru.
Všichni měli možnost zhlédnout výstavu historických fotografií, dokumentů a
pohárů za dobu činnosti sboru. Oslavy
pokračovaly taneční zábavou a celým
večerem nás skvěle provázela vyhlášená
dechová hudba Hanačka z Břestu.
A ještě v naší činnosti za rok 2017
nekončíme. Oslavy svatého Michala, patrona obce, byly zahájeny mší svatou, kde
opět nechyběl průvod hasičského sboru.
Sezonu jsme zakončili tradičním
výletem nejen pro členy, ale i příznivce
spolku. Navštívili jsme Letecké muzeum
v Kunovicích, zámek v Uherském Ostrohu a Aquapark v Uherském Hradišti. O

ČZS Machová
velkém zájmu svědčí do posledního místa
zaplněný autobus.
V prosinci jsme uspořádali Mikulášskou nadílku v rodinách, které se přihlásily. Dvě družiny Mikuláše s čerty a anděly
obešly celkem 25 domácností. Věříme, že
tato tradice bude dále přetrvávat.
Poslední velkou výzvou byla organizace Silvestra, který byl pojat mírně
neformálně. Organizátoři z řad členů se

postarali o dobrou zábavu mj. díky místní
rockové kapele Destiny rock a pěknému
ohňostroji.
Nesmíme zapomenout na aktivity
spojené se sběrem starého železa, podporou Dětského dne, Rozloučení s prázdninami, naší lanovkou a organizací ping
-pongu v zimním období ve spolupráci s
naším obecním úřadem.
V závěru nám dovolte pozvat všech-

ny zájemce o hasičský sport i běžnou činnost sboru dobrovolných hasičů na naše
tréninky a soutěže! Rodiče dětí, které by
chtěly vyzkoušet hasičský sport a doplnit
řady našich mladých hasičů, prosíme, aby
kontaktovali pana Josefa Benka, tel. 608
554 654.
K ohni!

ochraně jádrovin, peckovin a uvedl nové
chemické postřiky, které se začaly používat. Přednášku navštívilo 21 zahrádkářů z
Machové a 12 z okolí.
11. února jsme uspořádali jubilejní,
v pořadí 10. Košt vína s komentářem.
Bohumil Brázdil velmi pečlivě připravil
novou formu prezentace jednotlivých
odrůd. Slovní komentář byl vhodně doprovázen digitální projekcí na plátno se
zobrazením odrůd hroznů a popisem
charakteristických vlastností hotových
vín. Samozřejmě do moderování večera
byl zapojen i MVDr. František Václavík.
Oba tito znalci vína pro vás zabezpečili
34 vzorků. S jejich přípravou před expedicí hostům ochotně vypomohl Jaroslav
Divoký. Poděkování patří nejenom těmto hlavním aktérům, ale i obsluhujícímu
personálu.
18.2. jsme uspořádali zahrádkářský
ples s hudební produkcí skupiny GAU-

DEON z Kroměříže. Účast byla nadprůměrná, hosté se bavili, což nás potěšilo.
Následující den v neděli se konala výroční členská schůze.
Týden před Velikonocemi někteří naši
zahrádkáři přišli do kulturního domu, aby
místní chlapce zasvětili do umu pletení
velikonočních pomlázek v rámci obecní
akce s názvem Velikonoční tvoření.
V jarních měsících jsme ošetřili stromy a zahradu u hospodářské budovy a
provedli jsme generální úklid zpracovatelské části ovoce a klubovny.
V květnu jsme uspořádali členskou
schůzi s účastí našich manželek nebo
manželů. Po oficiálním programu jsme
pokračovali v přátelské besedě s hudebním doprovodem.
8.6. si hodnotící komise soutěže Vesnice roku prohlédla naše technické vybavení určené pro zpracování ovoce, ale
také klubovnu v hospodářské budově. V
dalším ročníku této soutěže musíme naši
práci lépe „prodat“. O měsíc později 8.7.
jsme vyrazili na náš zájezd. Zájem byl
velký jak ze strany zahrádkářů, tak i občanů obce. Po několika letech byla kapacita autobusu využita na 100%. Prohlédli
jsme si zámek v Hradci nad Moravicí,
arboretum ve Stěbořicích u Opavy. Zájezd jsme zakončili společnou večeří v
Rackové.
Vrcholem naší činnosti je uspořádání výstavy ovoce a zeleniny v okresním
měřítku. Konala se 23. - 24. 9. Ochotou
se zapojit nezklamali členové základní
organizace, ale i vy občané Machové.
Aranžmá bylo nově svěřeno paní Lence
Hradilové, která se svými kamarádkami
a přítelkyní Libou Pospíšilovou vytvořily

ČZS Machová
Vážení zahrádkáři, spoluobčané, sousedé.
Ani jsme se nenadáli a máme za sebou svátky vánoční. Rozbíhá se nám rok
2018 a to je mimo jiné i impuls k bilancování činnosti ZO ČZS Machová.
Podstatou našich aktivit je plán činnosti pro daný rok. Při jeho tvorbě se
snažíme do něho zakomponovat akce se
zahrádkářskou tématikou, akce společenské a akce se zaměřením na spolupráci
se zastupiteli obecního úřadu. Při naplňování dětských programů, jako bylo
Rozloučení s prázdninami, se vzájemně
podporujeme se členy hasičského sboru
a TJ Sokol Machová. Ženy z výboru, ale
i některé řadové členky naší organizace,
rády vypomůžou u různých zábavných
atrakcí pro děti.
Leden 2017 jsme využili k uspořádání odborné přednášky. Instruktor MVDr.
František Václavík pohovořil o chemické

Účastníci zahrádkářského zájezdu

SDH Machová
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výstavu realizovat. Takové spolupráce si
vysoce považujeme a těšíme se na další.
Ještě jednou DÍKY za vaši podporu.
Na podzim přítel Jaromír Juřena v
hospodářské místnosti ochotně přetvářel ovoce v trvanlivý mošt nebo povidla.
Lidé jsou s jeho prací a zákaznickým přístupem spokojeni a v dalším pěstitelském
roce se rádi vrací. I jemu patří poděkování.
Výbor ZO ČZS Machová vyhodnotil uplynulý rok jako vydařený s pestrou
činností. Já jen dodám, že bez pozitivního lidského potenciálu nelze dobrých výsledků dosáhnout. Do nového roku 2018
přeji výboru, členkám a členům naší ZO
ČZS, občanům a zastupitelům obce Machová pevné zdraví, štěstí a hodně po-

Arboretum Nový Dvůr

kreativní tým. Odvedly práci na vysoké
úrovni a za vytvořené aranžmá sklidily od návštěvníků velký obdiv a uznání.
Významným znakem výstavy je i odborný poradenský servis, který zabezpečují
Břetislav Brázdil a MVDr. František Václavík. Nyní velmi rád využívám veřejné
příležitosti, abych prostřednictvím Machovského zpravodaje zcela upřímně a od
srdce poděkoval občanům, zahrádkářům,
členkám a členům výboru, odborným instruktorům, sponzorům, sloužícímu personálu, návštěvníkům výstavy a hostům.
Zkrátka vám všem, kteří jste výstavu
podpořili svými vzorky ovoce, zeleniny
a květin, ale hlavně ochotou obětovat
svůj čas, výpěstky připravit a do kulturního domu přinést. Bez vašeho osobního
přístupu není možné krásnou a bohatou

Náštěva v arboretu

Výstava ovoce a zeleniny
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třebného elánu.
Někdo si dává do nového roku nějaké
to předsevzetí. Někdo si vysloví své přání. I my zahrádkáři jedno takové máme.
Byli bychom velmi potěšeni, kdyby se do
naší organizace letos přihlásili noví zájemci o členství a to jak muži, tak ženy.
Kolem domů v nové výstavbě i kolem
domů dříve postavených se budují, zdokonalují nebo vegetativně obměňují zahrady. Nabízíme vám získání praktické
pěstitelské dovednosti na základě skutečných výsledků našich zdatných zahrádkářů, ale i kulturní a společenský kontakt.
Na internetu získáte jen teorii. Zvažte své
nové možnosti přímo zde u nás v obci.
Těšíme se vás.
Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová

TJ Sokol Machová

TJ SOKOL MACHOVÁ
Dne 18. až 26. srpna proběhl v ku- Chýnovské jeskyně. Další zastávkou
želně Memoriál bratrů Zatloukalových. bylo město Písek, potom návštěva hraZúčastnilo se ho celkem 83 hráčů z du Velhartice a přesun na ubytování v
Machové a okolí (např. Mysločovic, Petrovicích u Sušice. Petrovice je menOtrokovic, Zlína, Olomouce, Kelče, ší vesnice v podhůří Šumavy, odkud se
Vsetína, Přerova, Bojkovic, Troube- dají podnikat výlety do všech významlic, Hluku a Hranic). Soutěžilo se ve ných míst na Šumavě. Druhý den následvou kategoriích a to muži, ženy na dovaly individuální pochody. Rozchod
100 hodů sdružených a nejlepší doráž- proběhl u chaty Pancíř. Většina turiska. Na turnaji startovali registrovaní i tů sešla na Špičácké sedlo a potom si
neregistrovaní hráči a hráčky. Ceny a prohlédla nedaleká jezera Čertovo a
poháry do turnaje sponzorovali – obec Černé. Ti zdatnější si přidali výstup
Machová, Sokol Machová, Elins Ra- na nedaleký Špičák. Tentokrát nikdo
dek Husek, Kairo Rosťa Kolomazník, nezabloudil. Po dobré večeři proběhl
Autoservis Husek, pohostinství Hana každodenní kulturní večer, na který se
Zatloukalová a Milan Vlček. V katego- většina účastníků zájezdu těší. K tanci
rii ženy se na 5. místě umístila Hana a poslechu hrála kapela „Nic Moc“ pod
Jonášková - KC Zlín výkonem 437, na vedením pana Vlastimila Hrubého za
4. místě Barbora Divílková ml. – Jiskra doprovodu lidových vypravěčů. Třetí
Otrokovice výkonem 438, na 3. místě den se nám zhoršilo počasí, proto jsme
Hana Kubáčková - KC Zlín výkonem museli některé túry zkrátit. Hlavním
440, na 2. místě Barbora Divílková místem tohoto deštivého výšlapu bylo
st. – Jiskra Otrokovice výkonem 443 a jezero Laka. Čtvrtý den jsme přejeli
na 1. místě Tereza Divílková – Jiskra do Modravy, odkud jsme záhájili delOtrokovice výkonem 485. V katego- ší pochod směr Tříjezerní slať, potom
rii muži se na 5. místě umístil Roman do Srní a naučnou stezkou Vlčí výběh.
Hrančík – TJ Sokol Machová výkonem Tady se nám podařilo zahlédnout něko476, na 4. místě se umístil
Jiří Mrlík – TJ Sokol Machová výkonem 478, na 3. místě
se umístil Bohuslav Husek TJ Sokol Machová výkonem
479, na 2. místě se umístil
Radim Metelka TJ Valašské
Meziříčí výkonem 493 a na
1. místě a vítězem memoriálu se stal Tomáš Molek TJ
Sokol Luhačovice výkonem
501. Nejlepší dorážka, na 3.
místě Bohuslav Husek – TJ
Sokol Machová 173, na 2.
místě Lumír Navrátil ml.
Bojkovice Krons 176. a na 1.
místě Tomáš Molek TJ Sokol
Luhačovice 177.
Ve dnech 30. srpna - 3.
září se uskutečnil tradiční
turistický zájezd, již 30. ročník. Navštívili jsme pohoří
Šumava. První den při cestě
na Šumavu jsme si prohlédli Účastníci sokolského zájezdu

lik vlků v této rezervaci. Pátý den jsme
přejeli na jezerní slať Horská Kvilda,
kde se nachází nejchladnější místo v
České republice, dále jsme se zastavili
v Borových Ladech, kde byla možnost
prohlídky soví ZOO. V průběhu celého
zájezdu si na své přišli i houbaři. Potom následoval návrat domů. Zájezdu
se zúčastnilo celkem 48 turistů.
V podzimním a zimním období se
kuželkáři pravidelně účastní čtyř soutěží. Jsou to družstva Machová dorost,
A, B, a C. Dorost v sezóně 2017 – 18
hrají podobným systémem jako v jarní
části a to formou 8 turnajů jednotlivců
na čtyřdráhových kuželnách ve Zlíně,
Vsetíně, Kroměříži a Valašském Meziříčí. V této soutěži máme 1. dorostenku, 1. dorostence a 1. žáka. Nejzkušenější a nejlepší hráčkou po podzimní
části je Šárka Drahotuská. V červnu
se nám podařilo získat dva nové hráče
Oldřicha Žáka a Jiřího Hanáka. Zatím
mají o tento sport zájem a chodí pravidelně trénovat. Tréninky máme každé
úterý a někdy i čtvrtek. Tyto tréninky
jsou hojně navštěvovány mladými ku-
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TJ Sokol Machová
želkáři. Proto se nám v novém roce
zřejmě podaří počet dorostenců a žáků
navýšit.
Machová „C“: v krajské soutěži se
po podzimní části umístila na 12. místě. Družstvo organizuje Jana Husková.
Hráči: Roman Škrabal, Josef Benek,
Eliška Hrančíková, Jana Husková, Jaromír Brázdil, Margita Fryštacká a Jan
Hastík. Nejlepší hráčkou po podzimní

části je Eliška Hrančíková.
Machová „B“: v krajském přeboru
se po podzimní části umístila na 9. místě. Je to jedno z lepších umístění tohoto družstva za několik posledních let.
Nejlepším hráčem podzimu byl Radek
Husek. V tomto družstvu dále hrají Kateřina Fryštacká, Jiří Fryštacký, Bohumil Fryštacký, Leoš Hamrlíček, Lukáš
Michalík a Miroslav Ševeček. Vedoucí

1.
2.
3.
4.
5.

TJ Zbrojovka Vsetín
TJ Horní Benešov
KC Zlín
SK Jiskra Rýmařov
TJ Odry

12
12
12
12
12

10
9
7
7
6

2
0
1
0
1

0
3
4
5
5

67,0:29,0
63,5:32,5
59,0:37,0
50,0:46,0
53,0:43,0

169,5:118,5
161,0:127,0
160,5:127,5
149,5:138,5
151,0:137,0

3216
3205
3242
3188
3182

22
18
15
14
13

6.
7.
8.
9.

KK Šumperk
KK Zábřeh B
TJ Sokol Bohumín
TJ Tatran Litovel

12
12
12
12

6
5
4
4

1
1
2
0

5
6
6
8

49,5:46,5
43,0:53,0
41,0:55,0
39,0:57,0

152,0:136,0
127,0:161,0
129,5:158,5
140,5:147,5

3158
3165
3180
3147

13
11
10
8

10.
11.
12.

TJ Sokol Machová A
HKK Olomouc B
SKK Ostrava

12
12
12

4
3
3

0
0
0

8
9
9

38,0:58,0
39,0:57,0
34,0:62,0

134,5:153,5
131,5:156,5
121,5:166,5

3104
3122
3122

8
6
6

Dne 25. prosince proběhl v kuželně tradiční
Vánoční turnaj, již 33.
ročník. Hrálo se na 100
hodů sdružených ve
třech kategoriích: muži
ženy a neregistrovaní.
Turnaje se zúčastnilo 28
hráčů a hráček. V kategorii neregistrovaní se
na třetím místě umístil
Josef Dvořák výkonem
364, na 2. místě Radim
Husek výkonem 364
a na 1. místě Jaromír
Měřil výkonem 378. V
kategorii ženy se na 3.
místě umístila Eliška
Hrančíková výkonem
371, na 2. místě Jana
Husková výkonem 413
a na 1. místě Kateřina Fryštacká výkonem
439. V nejpočetnější
kategorii muži se na 5.
místě umístil Bohuslav Účastníci turnaje
Husek výkonem 454,
na 4. místě Jiří Fryštacký výkonem 455, na 2. místě Roman Hrančík výkonem
na 3. místě Michal Laga výkonem 467, 467 a vítězem Vánočního turnaje se stal
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tohoto družstva je Jiří Fryštacký.
Machová „A“ ve III. lize se momentálně nachází na 10. místě, viz tabulka.
Nejlepším hráčem po podzimní části
byl Vlastimil Brázdil. Dalšími hráči
tohoto družstva, jsou Milan Dovrtěl,
Bohuslav Husek, Roman Hrančík, Jiří
Michalík, Miroslav Míšek, Jiří Kudláček a Michal Laga. Vedoucí družstva je
Bohuslav Husek.
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Jiří Mrlík výkonem 484. Jiří Mrlík je na
hostování v nedalekých Luhačovicích,

TJ Sokol Machová
kde hraje nejvyšší Česko – Slovenskou
soutěž (Interligu) a patří k oporám tohoto
družstva.
Dne 29. prosince jsme pořádali turistický
pochod okolo Machové. Jednalo se o poslední akci v roce 2017. Sraz všech účastníků pochodu byl v kuželně. Trasa pochodu: vyšli jsme směr Míškovice, před
lesem Boří směr Hranečník, kde byla
menší pauza na prohlídku zasněžené kra-

jiny okolí Machové a také pěkný výhled
na nedalekou Kroměříž. Dále jsme pokračovali přes Letnou k lesu Hrabůvka.
Potom směr Buňov. Před Buňovem jsme
sešli k proutníku u Sazovic a po družstevní cestě se přesunuli k machovskému
rybníku, kde proběhlo opékání špekáčků
u táboráku a zakončení vydařeného pochodu. Závěrem následoval individuální
rozchod zpět do Machové. Pochodu se

zúčastnilo 42 dospělých a 12 dětí.
Dne 7. - 8. ledna se naši kuželkáři zúčastnili přeborů jednotlivců Zlinského kraje
ve dvou kategoriích - senioři a muži. V
kategorii „senioři“ nás reprezentovali 4
hráči, bohužel nepředvedli žádné kvalitní výkony. Bohuslav Husek pro zranění
nedohrál. Milan Dovrtěl se umístil na 27.
místě, Bohumil Fryštacký se umístil na
14. místě a Roman Hrančík na 12. místě. V kategorii muži nás
reprezentovalo 6 hráčů a
dařilo se o poznání lépe.
Do finále mistrovství České republiky postupovali
první 3 hráči, ze 40 kvalifikovaných. Na 36. místě
se umístil Miroslav Ševeček, na 29. místě se umístil
Jiří Michalík, na 19. místě
se umístil Michal Laga, na
12. místě se umístil Vlastimil Brázdil, na 7. místě
se umístil Miroslav Míšek,
na 3. místě se umístil Jiří
Mrlík a postoupil do finále
mistrovství České republiky hrané 5.- 6. května ve
Valašském Meziříčí.

Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol

Táborák u přehrady po turistickém pochodu

Nové parkoviště na Trávníkách
Jelikož situace s parkováním osobních
automobilů v místní části Trávníky byla
již dlouhodobě neudržitelná, rozhodlo se
obecní zastupitelstvo v této části vybudovat parkoviště pro osobní automobily.
Tak se také stalo během léta loňského
roku a místo pro parkování 15 automobilů v celkové hodnotě cca 500 000 Kč
bylo vybudováno na obecním pozemku
vedle rodinného domu manželů Brázdilových. Věříme, že toto parkoviště poslouží
ke spokojenosti všech obyvatel bydlících
v místní části Trávníky a odpadnou tím
problémy s parkováním na místní komunikaci vedoucí do této části obce.
Obecní zastupitelstvo

Nově zbudované parkoviště

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Obecní informace

Výběr plateb v roce 2018

Zastupitelstvo obce Machová schválilo na svém prosincovém zasedání úpravy cen v obci Machová:

1. Poplatek za komunální odpady

- Byla snížena základní sazba z 550 Kč
na 515 Kč (na základě vyúčtování skutečných nákladů na sběr netříděného odpadu, tj. popelnice a objemný odpad).
- Poplatek je splatný do 31. 3. 2018.
- Technické služby Otrokovice však vyváží na staré štítky pouze do poloviny
března 2018. Doposud nemáme nové štítky na popelnice pro rok 2018, předpokládáme, že Technické služby Otrokovice
je doručí začátkem února 2018 a potom

oznámíme na webových stránkách obce
v aktualitách a vyhlásíme rozhlasem, že
občané mohou začít hradit poplatky.

2. Stočné

- Navýšena cena na 500 Kč/osobu a rok.
- Je splatné do 30. září 2018. Může se
rozložit na 2 splátky: v srpnu a v září
2018.
- V roce 2017 byly vyšší náklady na likvidaci odpadních vod než příjmy ze stočného a proto nevznikl přebytek pro odvod
do fondu na obnovu kanalizace. Cena

stočného se zvyšuje také z důvodu potřeby rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod. Kromě toho se plánuje obnova
kanalizačního vedení při rekonstrukci
místní komunikace, tzv. kostkovice.

3. Poplatky za psy

- Hradí se ve výši 100 Kč/psa a rok a
jsou splatné do 31. října 2018.
Libuše Zaoralová
účetní obce Machová

Termíny vývozů popelnic v roce 2018
Týden
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.

žlutý štítek
4. ledna
18. ledna
1.února
15.února
1. března
15. března
29.března
12.dubna
26.dubna
10.května
24.května
7.června
21.června
5. července

zelený štítek
4. ledna
1.února
1. března
29.března
26.dubna
24.května
21.června

Týden
29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
1.

žlutý štítek
19.července
2.srpna
16.srpna
30.srpna
13.září
27.září
11.října
25.října
8.listopadu
22.listopadu
6. prosince
20. prosince
3.ledna 2019

zelený štítek
19.července
16.srpna
13.září
11.října
8.listopadu
6. prosince
3.ledna 2019

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2018
TERMÍN
Březen
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

14
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DNY
9.3. - 10. 3.
23.3. - 24.3.
27.4. - 28.4.
25.5. - 26.5.
22.6 - 23.6.
20.7 - 21.7.
24.8. - 25.8.
21.9 - 22.9.
19.10. - 20.10.
23.11. - 24.11.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

NEBEZPEČNÝ ODPAD
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Sociální výbor

Sociální výbor obce Machová
Děti narozené v roce 2017

V loňském roce se v obci Machová narodilo 5 machovských občánků:

Ráchel Černohousová

Filip Kučera

Mikuláš Frantík

Jonáš Mikšaník

Klára Janíková

Vítání občánků

Vítání občánků se koná několikrát do
roka, podle narození dětí. Chceme zachovat individuální přivítání občánků do naší
obce. Každý občánek obdrží peněžní dar,
bryndáček a pamětní list.
Na přípravě vítání se podílí sociální
komise ve složení Bc. Irma Hanáková,

Eva Rakovská a ing. Vladimír Velísek.
Celý obřad vítání provádí starosta obce
František Klementa. Na keyboard při
obřadu hrají Eliška Brázdilová a Klára Brázdilová. Fotografování zajišťuje
p.Vladimír Velísek. U kolébky stávají
machovské děti, které přednášejí bás-

Návštěvy při životním jubileu
Sociální komise navštěvuje jubilanty
ve věku 70, 75 let a nad 80 let. Od letošního roku dáváme jubilantům na výběr, zda
by chtěli dostat balíček potravin a kytičku

nebo nákupní poukázku, kterou mohou
využít podle svého výběru k nákupu v
místním obchodě.
Členové sociální komise: Eva Rakov-

ničky: Magdalénka Brázdilová, Ondra
Brázdil, Kristýnka Juráková, Terezka Kopečková, Matyášek Minařík a Karolínka
Menšíková.
Velké poděkování patří i jejich rodičům a všem, kteří s naším výborem spolupracují a pomáhají nám v jeho činnosti.

ská, Martina Šidlíková, Marie Žáková,
Marie Pavlíčková, Jana Vroubková a Božena Janíková.

Naši jubilanti
Leden

Marie Zelinová.............86 let

Únor

Břetislav Brázdil..........82 let
Růžena Michalíková....92 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme jim mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších let. Dovolujeme si

Březen

Duben

Naděžda Chytilová.......83 let
Josef Macek.................70 let
Pavla Koutková............70 let
Mojmír Brázdil............84 let

Libuše Kostková...........90 let

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.

Červen

Miroslava Brázdilová...82 let
Helena Konečná...........75 let

Spoluobčané, se kterými jsme se rozloučili v roce 2017
Eliška Vykoukalová, Libuše Frantíková, Libuše Matulíková, František Konečný, Pavla Pančochová, Jiří Chytil, Marie Hradilová.
Bc. Irma Hanáková
předsedkyně sociálního výboru

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Zábava

Vtipy

„Neznáš nějaké exotické koření?“ volá
manžel na manželku z kuchyně. „Myslíš
do guláše?“ ptá se manželka z obyváku.
„Ne, do křížovky…!“
***
Na diskotéce:
„Slečno, šla byste si zatančit?“
„Ne. S děckem netancuju.“
„Pardon, já sem nevěděl, že jste těhotná!“
***
Jde James Bond pouští a potká velblouda. Ten na něj nechápavě kouká, a tak se
James představí: „Bond, James Bond.“
Velbloud zase divně kouká a po chvíli
řekne: „Bloud, velbloud.“
***
„Bolí mě ucho,“ stěžuje si dívka na laviččce v parku mladíkovi.
Ten ji na ucho políbí a ptá se: „Ještě
bolí?“
„Ani trošku,“ povídá ta dívka.
Po chvíli ji bolí za krkem. Mladík ji tam
políbí a ptá se:
„Ještě bolí?“
„Už ne!“
Vedle na lavičce je pozoruje starší chlápek, nakloní se k chlapci a ptá se: „A léčíte i hemoroidy?“

Zavolal si lord svého kuchaře a povídá:
„Zítra přijede moje tchyně, tady je seznam jejích oblíbených jídel!“
„Ano, pane.“
„Ale jakmile jí jen jedno z nich připravíte, okamžitě vás vyhodím!“
***
Co to znamená, když blondýnka stojí
před zrcadlem se zavřenýma očima? …
Chce se podívat, jak vypadá, když spí.
***
Ptá se malý syn otce: Tati co to byl ten
komunismus? To v Rusku v Leningradě,
vlastně to byl Petrohrad, bojovali takhle
v říjnu, vlastně to byl listopad, mužíci,
které vedl nějaký Lenin, vlastně se jmenoval Uljanov… To byl tedy pěkný zmatek nad zmatek, míní chlapec. No a to je
přesně ten komunismus, zvolá otec.
***
Přijde vnouček ze školy. „Dědo, dnes
byli ve škole hasiči a ukazovali nám
auto, hadice… a říkali, co máme dělat,
když uvidíme, že hoří.“
„A co máte dělat?
„No, máme hned volat 150!“
„To jsou ale novinky… my jsme celý život volali HOŘÍ!“

SUDOKU
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Zpravodaj obce Machová

5

4

Pravidla SUDOKU

Chytí pán zlatou rybku a ta povídá:
„Když mě pustíš, splním ti jedno přání.
Jsem už stará a víc než jedno opravdu
nezvládnu.“
Pán se zamyslí a povídá: „Prosil bych
nové lyže.“
Rybka otočí oči v sloup: „Prosím tě, proč
lyže? Vždyť si můžeš přát mnohem víc.
Na světě je tolik chudoby a bídy,
Afrika je přelidněná, lidé tam žijí za dolar měsíčně, pro vodu chodí denně pět kilometrů, trpí malárií a HIV a o nějakých
lyžích se jim ani nesní!“
„To je pravda,“ zastydí se pán. „Lyže pro
všechny!“
***
„Pane doktore, potřebuji nové brýle!“
„Vypadá to tak, tady jste v řeznictví.“
***
„Maminko, jak to, že máš tak hebké
ruce?“
„Protože nádobí umývá tatínek!
***
Říká zaměstnanec šéfovi:
„Já tady pracuji na poloviční úvazek a
tak bych prosil, abyste na mne křičel polohlasně.“

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.

Vydává obec Machová. Vychází pololetně, náklad: 260 kusů, šířeno bezplatně. Redakční rada: PhDr. Božena Martincová, František Klementa, Ing. Vladimír Velísek, Bc. Irma Hanáková, Libuše Zaoralová. Příspěvky do dalšího čísla možno odevzdat na obecním úřadě.
Adresa: Obecní úřad Machová 120, 763 01 p. Mysločovice, e-mail: podatelna@obecmachova.cz, tel.: +420 577 121 032.

