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Prázdniny

Už půjdu do školky

Pod nebem ze smaltu
kde slunce rozbilo výhybku
a zůstalo na jednom místě stát
kde oblouk obzoru
byl napnutý k prasknutí
do říše malinových limonád
eskym bez dřívek
tam se chci zatoulat

Už půjdu do školky,
těším se, mámo,
vyskočím z postýlky
brzičko ráno.

trpělivě sešívám
rozpárané švy vzpomínek
Bože můj
jen na chvíli
vrať mě tam zpátky
tam kde bzučí včely modlitby
ryby zlatými špendlíky
spínají roztrženou hladinu rybníku
tam kde srpen
připálil slunečnice
a unavený dětský úsměv
se schoulil mámě do náruče.

Už mi nepomáhej, mami,
obleču se ráno sám,
už jsem velký, mami,
do tašky si věci dám.
Dovedeš mě brzy z rána
do té naší školy,
budu tam mít kamaráda,
však uvidíš, mami!
Zdroj:
http://www.predskolaci.cz/uz-pujdu-do-skolky/728

Autor
Jindřiška Hromádková

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
druhé číslo zpravodaje vzniká v období prázdnin. Slovo „prázdniny“ je
pro mě osobně již od dětství synonymem pohody, slunce, koupání,
výletů, navazování nových přátelství
na letních táborech a dovolených
a v posledních letech hlavně času
nabrat nové síly a dohnat „co se dá“
při údržbě a zvelebování domova.
K letnímu počasí o prázdninách neodmyslitelně patří zmrzlina. Letos
měli všichni občané možnost ochutnat zcela zdarma ve sportovním
areálu citronovou a pomerančovou s rakytníkem. Účast byla hojná
a všichni si pochutnali. Děkuji manželům Hořejšovým za nečekanou
promoakci a těším se na dalších
akcích.
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Od posledního čísla utekl nějaký
čas, který zaplnily události nejen
kulturní, ale hlavně pracovní.
Myslím, že nejen mě, ale většině
zastupitelstva vzalo hodně sil vyjednávání k uzavření nové Dohody
o vytvoření školského obvodu se
zřizovatelem ZŠ v Mysločovicích.
Děkuji všem, kteří nás podpořili. Výsledkem je nová dohoda s paušální platbou, která byla proti minulé
snížena. Paušální platba nám také
umožní lépe plánovat výdaje obce.
Obec si uvědomuje svou společenskou zodpovědnost, kterou ale musí
vnímat v celém kontextu. Nyní čekáme na rozhodnutí Zlínského kraje
v samotné věci oprávněnosti faktury za rok 2017. Doufám, že další jednání budou probíhat věcně, podle

dohodnutých pravidel, záměru zákonné úpravy o rozpočtovém určení
daní a v rozumném duchu. Financování školy se netýká jen školských
zařízení. Obec přispívá i na další
akce pořádané školou.
Dalším úkolem zastupitelstva je
dlouhodobé udržení dopravní obslužnosti obce s ohledem na nový
Integrovaný dopravní systém Zlínského kraje (IDS). Podařilo se nám
v rámci nových jízdních řádů udržet
linky jak směr Otrokovice, tak i Zlín.
V současnosti však celý projekt brzdí odvolání proti výběrovému řízení.
Více se dočtete v článku dále.
Na základě žádosti majitelů pozemků byl spuštěn záměr změny
územního plánu v oblasti bývalého

zahradnictví. V této lokalitě by mělo
vyrůst 5 domků dle jasně vymezených pravidel. Součástí změny je
veřejné projednávání. V rámci této
změny obec začlenila chodník směrem do Mysločovic tak, aby navázal na chodník vynucený z ÚP obce
Mysločovice.
S prvními výsledky Strategické koncepce rozvoje, resp. dotazníkového
šetření v obci, byli seznámeni občané na společné schůzi. Základní
souhrn je přístupný na webových
stránkách obce. Co nás čeká dál?
Studentka UTB ve Zlíně bude pokračovat statistickým vyhodnocením
druhé části dotazníku a vložením výsledků, které má zpracovány v rámci
své bakalářské práce, do systému
„ObecPro“ včetně tzv. Programu obnovy vesnice. Tento komplexní materiál bude využit v rámci dalšího
rozvoje obce při plánování investic
a oprav s ohledem na potřeby občanů a okolní vývoj (demografie, doprava, životní prostředí, atd.). Celý
materiál opět umístíme na obecních
stránkách.
Očekávaná dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj na rekonstrukci
„kostkovic“, bohužel, nebyla přidělena. Zjišťujeme důvody. Budeme
opětovně žádat v dalších kolech
výzvy, která bude pravděpodobně
vyhlášena v době vydání tohoto čísla. Současně probíhá diskuze k realizaci jiných akcí dle plánu investic.
Proběhla oprava cest zalitím spár
a vysprávka cesty kolem rybníka do
Sazovic. Spolufinancovala ji společností Dudr Tools s.r.o. ze Sazovic, za
což jí touto cestou posílám vřelé
díky!
V rámci povinné údržby a obnovy
byla provedena revize elektrických
i plynových zařízení a veřejného
osvětlení v obci. Dále probíhá identifikace obecních pozemků v užívání
bez smluvního vztahu.
O aktuálním stavu prací na kořenové čistírně odpadních vod, výměně
trafostanice, plánovaném budování
elektrického vedení vysokého napětí, projektu obnovy zeleně, plánu
opravy cesty a rozšíření parkoviště
u MŠ, čištění fasády zvonice a obnově kříže Na potokách se dočtete
v části Zprávy z výboru stavebního,

pro dopravu a životní prostředí. Rád
bych poděkoval hasičům a příznivcům, kteří ve svém volném čase a při
skutečně efektivním využití zdrojů
a materiálu zrealizovali novou fasádu skladu SDH ve sportovním areálu. Poděkování patří také paní Libuši
Zaoralové, Josefu Benkovi a Petře
Velískové za úpravu okolí sochy P.
Marie.
Stejně jako v minulém čísle bych
chtěl upozornit na správné třídění
odpadů. V obci budou v 2. polovině
tohoto roku umístěny nové kontejnery na kov označené šedou nálepkou (plechovky od nápojů, konzervy
apod.). Na každém stanovišti byl
určen a označen i jeden ze žlutých
kontejnerů na sběr nápojových kartonů. Pro sběr olejů z domácností slouží speciálně označené černé
kontejnery.
V rámci sběru nebezpečného odpadu upozorňujeme občany, že
pneumatiky lze odevzdávat v rámci
zákonného zpětného odběru prodejců přímo v pneuservisech a specializovaných prodejnách, kde byly
zakoupeny. Podle posledních informací k novele odpadového zákona
jsou cíle pro oběhové hospodářství
stanoveny velmi striktně, kdy např.
v roce 2025 bude možné skládkovat
pouze 10 % komunálních odpadů
a v roce 2035 bude muset být recyklováno 65 % komunálních odpadů.
S tím poroste i poplatek za skládkování ze současných 500 Kč za využitelný směsný komunální odpad až
na 1 850 Kč od roku 2030.
V rámci spolupráce obcí jsme požádali o přijetí za člena Dobrovolného
svazku obcí Mikroregion Žídelná.Mikroregion sdružuje obce Hostišová,
Lechotice, Míškovice, Mysločovice,
Racková, Sazovice, Tečovice a Žeranovice. Sídlo mikroregionu je v obci
Lechotice. Předmětem činnosti
svazku je především koordinace
významných investičních akcí, společný postup při dosahování ekologické stability regionu, propagace svazku a také např. koordinace
územního plánování. Rádi bychom
se zapojili do projektu pasportizace
(kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení) a získali informace k projektu
elektronických úředních desek. Dále
zůstáváme i členem Dobrovolného

svazku obcí mikroregionu MAS Moštěnka a SMS ČR Sdružení místních
samospráv.
Přehled dotací naleznete v rubrice
níže.
I v uplynulém období proběhla
spousta kulturních a sportovních
akcí. Děkuji kulturnímu výboru,
všem zastupitelům i občanům, kteří se podíleli na jejich organizaci.
Nesmím zapomenout také na naše
spolky. Mimo SDH, TJ Sokol je to také
Český zahrádkářský svaz Machová,
jejichž činnosti si velmi vážím. Bohužel jsem se nemohl zúčastnit schůze
a zastoupil mě místostarosta, pan
Josef Benek. Kulturní akce postupně
hodnotíme z pohledu zájmu a budeme přihlížet i k výsledkům dotazníkového šetření. Osobně mi v obci
chybí tzv. klasická kultura, jako je divadelní představení či koncert. Rád
bych se zasadil o organizaci setkání
folklórních souborů, ke kterým mám
velmi blízko již od dětství. Nebude
to jednoduché, ale věřím, že s podporou vás občanů to lze zvládnout.
Pokud by měl někdo zájem pomoci,
ať již organizací, nebo zkušenostmi
a znalostmi, je vítán.
Apeluji na občany, kteří mají co říci
k obsahu Machovského zpravodaje.
Zpravodaj slouží jako informační
kanál všem občanům a všichni mají
možnost přispívat formou článků
a postřehů. Tím i jeho obsah přímo ovlivňovat. Tato výzva je ostatně
v tiráži každého čísla. Převeďme slova v činy, v tomto případě v články!
Na závěr mi dovolte popřát všem dětem úspěšný start do nového školního roku, hlavně prvňáčkům samé
jedničky, červené puntíky za snahu,
pochvaly a také spoustu nových kamarádů z řad spolužáků. Všem rodičům přeji pevné nervy a paním učitelkám obrovskou dávku trpělivosti
a tolerance!

S úctou a přáním všeho dobrého,
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
starosta
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Událo se…

Dětský karneval

Účastníci akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“
ní cesty okolo obce.
Nakonec se počasí umoudřilo a došlo i na tradiční opékání špekáčků
ve sportovním areálu. Děti byly odměněny sladkostmi.

Akce je v rámci programu registrována a informace lze najít na webu
www.uklidmecesko.cz/event/21374.

pomoc při úklidu, zvláště pak všem
dětem: Emily, Šimonovi, Anežce,
Emě, Vojtovi a Klárce!

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům „Ukliďme Česko“ za velkou

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

Výtvarné odpoledne s pletením tatarů
Dětský karneval – vystoupení balonkového klauna
Dne 16. 3. 2019 proběhl v kulturním
domě dětský karneval. Tak jako každý rok jsme zde mohli vidět velkou
přehlídku různých masek. Byli zde
šašci, víly, želvy Ninja, kouzelníci
a jiné pohádkové postavičky. Karneval začal promenádou masek,
kdy všichni přihlížející měli možnost si všechny masky prohlédnout.
Děti přijel pobavit pan Taraba, který jako balonkový klaun předváděl
různé kousky, a nakonec každému

dítěti vytvořil malý dárek v podobě balonkového překvapení. Děti si
také mohly zasoutěžit a plnit různé
úkoly na připravených stanovištích.
Odměnou jim byl sladký bonbon.

Pavoučky
sourozenci Kloučkovi,

V průběhu soutěží měla hodnotící komise nelehký úkol a to vybrat
tři nejlepší masky. Tato úloha není
vůbec lehká, neboť je vždy obtížné
vybrat ty nejlepší. Nakonec porota
zvolila a odměnila cenou tyto vítěze:

Potápěče
sourozenci Velískovi.

Hurvínka a Máničku
sourozenci Šumberovi,

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport

Ukliďme svět, ukliďme Česko
V sobotu 6. dubna se, i přes deštivépočasí, sešlo celkem 28 našich spoluobčanů (někteří se přidávali ces-
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tou), aby pomohli při úklidu okolí
i samotné obce. Sesbíralo se 40 pytlů plastů, plechovek, 9 pneumatik

a dalšího odpadu o celkové hmotnosti 420 kg. Uklidili jsme Příhon,
Boří, přehradu, Skalu, příkopy a pol-

Tradicí vždy bylo, že si na Velikonoce
kluci pletli sami svou pomlázku. Tak
i v naší obci se stalo tradicí, že se týden před velikonočními svátky koná
akce nazvaná Velikonoční tvoření,
kde se kluci mohou naučit právě takovou pomlázku uplést. Děvčata si
zde mohou zase vytvořit různé dekorace, zápichy, věnečky a jinou velikonoční výzdobu. Jako každý rok jim
s nápady na tvoření pomáhají manželé Hradilovi, kteří mají nachystáno
vždy hodně inspirací. Letos poprvé
byly oceněny nejlepší výtvory (tatar
a zajíček). Oceněnými byly Renáta
Herodesová, Bára Měřilová a Zuzka
Nováková. Odměna byla v podobě
drobné sladkosti.
Jiří Menšík,
předseda výboru pro kulturu a sport

Výtvarné odpoledne
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Slet ohnivých čarodějnic
Dne 27. 4. 2019 se na hřišti naproti
mateřské školy slétly ohnivé čarodějnice. Na děti tu čekala čarodějná
apatyka, perníková chaloupka, ohnivá lávka a mnoho dalších atrakcí.
Děti soutěžily v letu na koštěti a tancovaly s Babou Jagou. V čarodějné
apatyce mohly ochutnávat kouzelné
lektvary, prolézat perníkovou chaloupkou, kde dostaly za odměnu
sladký perníček, hledat pavouky

nebo zdolávat ohnivou lávku. Také
zde byly vybrány a oceněny nejlepší
kostýmy čarodějnic a čarodějů. Porotu nadchly dvě malé čarodějničky
Verunka Rakovská a Eliška Juráková
a malý čaroděj Šimonek Klouček.
Z dospělých čarodějnic to byla Jitka
Bartošková. Nakonec si děti s pomocí rodičů mohly opéci špekáček
a občerstvit se v ohnivém bufetu.

Velké poděkování patří všem těm,
kteří se na těchto kulturních akcích
podíleli.
Jiří Menšík,
předseda výboru pro kulturu a sport

Slet ohnivých čarodějnic

Indiánská osada se spoustou soutěží slavila úspěch
a odměnou pro každého byl špekáček, který si mohl každý vlastnoručně opéci. Díky krásnému, i když větrnému počasí, byla účast dětí k naší
radosti velmi hojná.

Dětský den
Pro radost nejenom machovských
dětí, jako každý rok i letos, obec
Machová s pomocí místních složek
(SDH, ČZS, sdružení myslivců Háj, TJ
Sokol Machová), členů zastupitelstva a dobrovolníků, připravili dne
23. 6. 2019 krásné nedělní odpoledne (pod místním KD a MŠ), které
bylo plné her a dětských radovánek.
Od 15. hodiny si děti mohly při hašení z ruční stříkačky vyzkoušet, jaké je
to být hasičem, nebo se stát na chvíli myslivcem či vojákem při střelběze vzduchovky na terč.
Svoji zručnost a vědomosti si děti
mohly vyzkoušet na logických hrách
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manželů Vojáčkových a pana Radima Huska. Nesmím zapomenout na
projížďku na motorové tříkolce pana
Rostislava Kolomazníka. Po nasazení přilby a rozjezdu se z nejednoho
kluka či holky v okamžiku stal pravý
motorista. Atrakci si s radostí vyzkoušely i některé maminky.
Další velmi oblíbenou atrakcí byl
obří skákací hrad (zapůjčený z MAS
Moštěnka), kde se do sytosti „ vyřádily“ děti všeho věku.
Milovníci přírody, zvířat a divokého
západu si určitě užili projížďku na
koních rodiny Hrdinových. Děti byly
odměněny na památku pravou koň-

skou podkovou. Děkujeme! V indiánské osadě „U zlaté hroudy“ na děti
čekalo rýžování pravého machovského zlata, hod podkovou, střelba
z luku, skolení divokého bizona míčky. Děti stavěly pravou indiánskou
vatru, vyrobily si indiánskou čelenku a mnoho dalších indiánských ozdob. A ti odvážní si mohli dokonce
nechat vytetovat pravé indiánské
tetování barvičkami na obličej. A co
by byl divoký západ bez pušek?
O krásnou přehlídku westernových
zbraní s detailním výkladem o každé
zbrani se postarala amatérská skupina pana Josefa Gáby ze Lhotky.

Nedělní odpoledne s námi přišlo
strávit více jak 80 dětí v doprovodu svých rodičů a prarodičů, a to
nejen z Machové, ale i z okolních
obcí. Ještě jednou velký dík všem,
hlavně dobrovolníkům, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli a pomohli
k uskutečnění tohoto krásného odpoledne pro děti. Pro ty, co nepoznali rudé tváře skryté pod maskami
indiánů, uvádím, kdo nám pomáhal:
šaman Martin Pospíšil, náčelník Jiří
Fryštacký, indiánky Jitka Bartošková,
Projížďka na motorové tříkolce
Účast byla opravdu hojná
Libuše Pospíšilová, Eva Horňáková,
Blanka Janíková, Ilona Stoklásková
a Kateřina Matochová.
Dík za hlavní organizaci patří také
Jiřímu Menšíkovi, předsedovi výboru
pro kulturu a sport.
Libuše Pospíšilová, členka výboru
pro školství a sociální oblast

Děti si vysoutěžily spoustu sladkostí
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Letní kino v Machové

dětí do naší mateřské školy. Přijato
bylo šest dětí, které budou od 1. září
našimi novými kamarády.

Na letošní letní kino byly pro občany
Machové připraveny filmy Bohemian
Rhapsody, Bajkeři, Psí domov a Čertí brko. Nově si můžete ke sledování
filmů také zakoupit malé občerstvení.

Poslední květnový den se stal pro děti
výjimečným. Na oslavu Dne dětí jsme
si pro děti připravili turistický výšlap
za pokladem na Machovském jezeře.
Tato akce byla inspirována dobrodružnými příběhy od Karla Maye.

Doufáme, že si filmové
prázdniny užijete!
Josef Benek

Letní kino – program

Mateřská škola Machová

2. pololetí v mateřské škole
Nový rok 2019 jsme zahájili díky příjemnému zimnímu počasí na svahu
před mateřskou školou a během pobytu venku jsme dováděli na bobech
a sněhových lopatách, stavěli sněhuláky, nebo jen tak brouzdali sněhovými závějemi. Nežli jsme se nadáli,
zima pomalu končila a nám tak za-

v místním obchůdku, kde nás i letos
vítalo několik občanů obce. Nakonec
jsme se vydali zpět k mateřské škole, kde na nás už čekaly masopustní
koblížky od paní kuchařky.
Počátek jara jsme zahájili tématem
Za pohádkou do světa, a tak se nám

Poklad na Machovském jezeře
čínaly přípravy na masopust. Děti si
vyrobily nejrůznější masky a čepice,
vyzdobily třídy i prostory mateřské
školy. Jako tradičně k nám zavítal
medvěd, kterého vedl Vojta Brázdil.
I přes nepřízeň počasí a pár zádrhelů jsme si tento den pořádně užili.
Příjemnou atmosféru nám navodili
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hodila návštěva Městského divadla Zlín. Děti se velice těšily, přišly
v krásném společenském oblečení,
a i samotná jízda autobusem byla
pro některé velký zážitek. Pohádka
Hastrman Tatrman zaujala svým pěkným příběhem a spoustou pohádkových postav nejen malé diváky.

S blížícími se velikonočními svátky
na nás čekala spousta práce. Vyráběli jsme nejrůznější dekorace,
sadili velikonoční osení, malovali
kraslice, pletli tatary, ale také jsme
se dozvěděli spoustu nových informací o těchto svátcích.
V březnu jsme uspořádali pro nové
zájemce, a nejen pro ně, Den otevřených dveří. Rodiče a děti tak mohli
nahlédnout do naší školy, prohlédnout si prostory, seznámit se s novými kamarády a zapojit se do činností pro ně připravených. Mezitím
se naši předškoláci s paní učitelkou
Lenkou Menšíkovou pilně připravovali k zápisu do základní školy a nakonec, i když to nebylo nijak jednoduché, byli úspěšně přijati. Nyní se
už mohou těšit, jak po prázdninách
nastoupí do Základní školy v Mysločovicích.

Závěrem školního roku jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláky, a to na školní zahradě. Celé
pásmo se neslo v indiánském duchu. Děti si pro tuto akci vytvořily
indiánské čelenky a doplňky, se kterými předvedli rodičům krátké představení a následně byli předškoláci
odměněni za snahu a píli celým kolektivem MŠ i panem starostou. Paní
učitelky pro všechny děti připravily
nádherná batikovaná trička. Celá
školní zahrada se to odpoledne proměnila v indiánskou osadu a děti
se mohly těšit z nejrůznějších indiánských úkolů. Třešničkou na dortu
bylo sladké a osvěžující občerstvení
pro všechny.
Následující den nás čekal školní výlet do KovoZOO ve Starém Městě,

kde jsme se projeli vláčkem a měli
jsme tak možnost prohlédnout
si celý areál. Věřím, že to byl pro
všechny velký zážitek projíždět mezi
různými dopravními prostředky jako
tramvaj, hasičské stroje nebo největší dopravní letadlo, které bylo
v našem kraji vyrobeno. Dále jsme
se prošli mezi zvířaty, vytvořenými z kovových materiálů, které byly
díky této realizaci zachráněny před

samotným zešrotováním.
Na úplný závěr bych chtěl popřát za
celý personál MŠ krásné prázdniny
bez nehod a spoustu zážitků se svými blízkými a kamarády.
Za kolektiv MŠ Mgr. Vít Mlčoch,
ředitel

Základní škola Mysločovice

Školní zájezd do Londýna
V letošním školním roce se nám po
delší době podařilo realizovat poznávací pobyt do hlavního města
Velké Británie. Díky výrazné podpo-

Čas nenávratně letěl a už tady byl
květen. My jsme se pilně připravovali na besídku pro maminky. Ta se
nesla v duchu cirkusového šapitó,
a tak mohli rodiče, sourozenci a další rodinní příslušníci vidět nejrůznější druhy zvířat. Mezi největší lákadla
patřili tygři, sloni, a především nádherní koně s profesionálními jezdci. Jediný, kdo nedorazil, byla naše
opička Pepina. Dětem se představení velice povedlo, a to především
díky velké snaze paní učitelky Jany
Konvalinkové a Lenky Menšíkové.
V květnu také proběhl zápis nových

Cirkus Pepina

Národní galerie na Trafalgar Square

ře MRB Sazovice, spol. s r. o., ZEMET
spol. s r. o., ZEKO s. r. o. a Spolku přátel školy mohlo 40 žáků z 8. a 9. tříd
(pozn. redakce: včetně žáků z Ma-

chové) navštívit Londýn a jeho památky.
První den naší cesty, pondělí, jsme
strávili v autobuse. Projeli jsme naší
zemí, sousedním Německem a dále
jsme pokračovali přes Holandsko
a Belgii do francouzského přístavu
Calais. Zde jsme se po přísných celních prohlídkách nalodili na trajekt
směr Dover, odkud jsme v brzkých
ranních hodinách odjížděli do vytouženého Londýna.
Navzdory únavné cestě jsme se druhý den naší výpravy vrhli do víru
osmimilionového velkoměsta. Naše
první kroky vedly do Greenwich
k nultému poledníku a do Královské
observatoře. Přes rozlehlý park jsme
poté přišli k Národnímu námořnímu
muzeu. Odtud se nadzemní dráhou
přemístil k další památce Tower.
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Tower Bridge
Před návštěvou známého hradu
jsme ochutnali tradiční Fish & Chips.
Během prohlídky jsme zhlédli mimo
jiné korunovační klenoty královské
rodiny. Zároveň jsme však z hradeb
nedočkavě vyhlíželi Tower Bridge.
Procházka po něm byla plná nostalgie starých anglických filmů. A tato
nálada nám vydržela i u válečné lodě
HMS Belfast a St Paul’s Cathedral,
v níž měli v roce 1981 svatbu princ
Charles a lady Diana. Úterý jsme zakončili rozdělením naší velké skupiny do jednotlivých rodin, v nichž
jsme byli ubytovaní.

na nejvyšším kole Evropy jsme zhlédli krátkou 4D upoutávku na známé
„oko“. Výhled ze samotné atrakce byl
ohromující, stejně jako nekonečná
rozloha města a jeho památky, které
nás tento den čekaly. Pěšky i metrem
jsme stihli během dne navštívit muzea v Kensington, procházku kolem
Big Ben, budovy parlamentu a Westminster Abbey (gotický kostel) a dále
přes Hyde Park na Oxford Street. Zde
jsme využili možnost nákupů.
S plnými taškami a prázdnými
žaludky jsme se večer rozcházeli
do našich rodin.

Středeční slunečný den jsme zahájili
u London Eye. Ještě před projížďkou

Čtvrteční den nás čekaly dlouhé pěší
trasy, při kterých jsme si prohlédli

Buckingham Palace, Trafalgar Square s Národní galerií, Čínskou čtvrť.
K autobusu jsme se vrátili lodí po
Temži. Během plavby jsme se pohledem rozloučili se všemi navštívenými památkami, neboť se blížil
závěr našeho londýnského poznávání. U O2 arény jsme utratili poslední
libry, snědli jsme teplé párky, které
nám připravili ochotní řidiči autobusu, a spokojeni, unaveni jsme ve
večerních hodinách vyrazili na cestu
domů.

huslav Husek, Pavel Jurásek, Michal
Laga a Miroslav Míšek. Vedoucí družstva: Bohuslav Husek.

Eliška Hrančíková, Kateřina Fryštacká, Jana Dvořáková – Jiskra Otrokovice v soutěži II. kuželkářská liga.

III. kuželkářská liga mužů „C“

Na trajektu jsme potkali německé vrstevníky, kteří rovněž se svou
školou navštívili Londýn. Potěšilo
nás, že jsme mohli využít i znalosti
němčiny, byť zatím skromné.

V sobotu 18. května 2019 TJ Sokol pořádal turistický pochod na rozhlednu Travičná. Autobusem pana Janušky jsme přejeli na Lučinu, potom po
žluté turistické značce na rozhlednu
Šumárník (398 m n. m.). Dále pokračoval pochod naučnou stezkou

Dne 26. května se naše dvě pětičlenná družstva zúčastnila prestižního
48. ročníku mezinárodního kuželkářského turnaje Pohár osvobození
města Olomouce. Turnaj se hrál od
2. května do 2. června. Družstvo „B“
se umístilo na 16. místě a družstvo

Cesta domů ubíhala docela rychle.
Snad to bylo tím, že ji mnozí z nás
prospali. Není divu. Slečna průvodkyně nám při rozloučení řekla, že
během tří dnů jsme nachodili přes
třicet kilometrů!!! A to si zasloužilo
potlesk!

V sobotu 9. února jsme pořádali So-
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V sezoně 2018 – 2019 se naši kuželkáři zúčastnili čtyř kuželkářských
soutěží. Žáci a dorost hráli formou 10
turnajů na čtyřdráhových kuželnách:
ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí,
Kroměříži a Otrokovicích. Turnajů se
zúčastnilo celkem 17 dorostenců a 23
žáků Zlínského kraje. TJ Sokol Machová reprezentovali: Oldřich Žák,
Jiří Hanák, Karolína Zifčáková, Václav Vlček, Gabriela Benková a Jakub

Machová „C“ v Krajské soutěži se
umístila na 10. místě. Vedoucí družstva: Miroslav Ševeček.
Machová „B“ v Krajském přeboru se
umístila na 13. místě. Vedoucí družstva: Jiří Fryštacký.
Machová „A“ v III. kuželkářské lize se
umístila na 8. místě viz tabulka. Hráči tohoto družstva: Vlastimil Brázdil,
Milan Dovrtěl, Roman Hrančík, Bo-

Dne 14. června se osm machovských
kuželkářů zúčastnilo turnaje ve slovenské Staré Turé. Turnaj se hraje
na 120 hodů sdružených. Nejlepším
hráčem TJ Sokol Machová byl Michal
Laga výkonem 577.		

3. SRPNA
turnaj v malé kopané – III. ročník
Memoriálu Dušana Šumbery
16.–24. SRPNA
Memoriál bratrů Zatloukalových –
turnaj v kuželkách
V PODZIMNÍM OBDOBÍ
účast v kuželkářských soutěžích
družstva A, B, C, dorost a žáci
Turistický pochod Travičná

Pavlištík. Vedoucí družstva: Bohuslav
Husek.

„A“ na 4. místě. Turnaje se zúčastnilo
celkem 50 družstev především z České a Slovenské republiky. Nejlepším
hráčem našich družstev byl Jiří Mrlík,
který se v disciplíně (dorážka) umístil na 4. místě z 250 hráčů.

PŘIPRAVOVANÉ AKCE:

Žáci 8. a 9. třídy, L. Kračinová

TJ Sokol Machová
kolský ples. K tanci a poslechu hrála
kapela Ká-Duet. Plesu se zúčastnilo
155 hostů.

Jiří Mrlík - TJ Sokol Luhačovice v soutěži Interliga.

Alespoň na dálku bychom chtěli poděkovat všem, kteří se starali
o naše pohodlí a organizaci zájezdu.
Je to především tým pracovníků ZŠ
Mysločovice v čele s paní učitelkou
Zuzanou Hutlovou, dále pak skvělá
průvodkyně Petra Bilíčková, trpěliví řidiči, rodiče a v neposlední řadě
výše jmenovaní dárci.

Spolky v obci – TJ Sokol Machová

Ve dnech 5. 1., 6. 1. a 27. 1. 2019 se 11
kuželkářů TJ Sokol Machová zúčastnilo přeborů jednotlivců Zlínského
kraje v kategorii žáci, dorost, juniorky, ženy a muži. V kategorii ženy
se Kateřina Fryštacká umístila na
3. místě a postoupila do finále Mistrovství České republiky v Hořicích,
kde se umístila na 34. místě. V kategorii muži se Michal Laga umístil na
2. místě a také postoupil do finále
Mistrovství České republiky ve Val.
Meziříčí, kde se umístil na 41. místě.

Hostování kuželkářů TJ Sokol
Machová v sezoně 2018-2019:

oskeruší do Tvarožné Lhoty, potom
okolo Radějova na rozhlednu Travičná (380 m. n. m.). Věž byla postavena
roku 2000 jako vysílač pro mobilní
operátory a zároveň zde byl vybudován pro turisty přístupný ochoz,
který se nachází ve výšce 33,6 metrů
nad zemí. Na ochoz vede 177 schodů a z něj uvidíte nejen Pálavu, ale
i Rakousko. Většina turistů navštívila
výletní areál Salaš Travičná, který se
nachází v sousedství rozhledny. Po
prohlídce salaše následoval přesun
do rekreačního areálu Lučina, kde
byl cíl našeho pochodu a také menší
občerstvení. Délka pochodu byla 12
km. Počasí se vydařilo. Pochodu se
zúčastnilo 37 dospělých a 9 dětí.

Bohuslav Husek, předseda TJ Sokol

Turistický pochod Travičná – Salaš s dřevěnými sochami
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Soutěže mladých hasičů v požárním sportu

Spolky v obci – SDH Machová

Valná hromada SDH
Dne 12. 1. 2019 se konala valná hromada SDH Machová v kulturním domě.
Byly vyhodnoceny činnosti sboru
v rámci okrsku, spolupráce s obcí
při kulturních, sportovních a dalších činnostech a finanční zpráva.

Dále nechyběla zpráva o činnosti
sboru v oblasti požárního sportu.
Událostí se zúčastnili zástupci sborů
dobrovolných hasičů z okolí a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Závěrem schůze byl schválen plán
činností na rok 2019. Na příští valné
hromadě se bude volit nový výbor
SDH Machová.

Stejně jako předchozí léta se naši
mladí hasiči zapojili do soutěží
Středomoravského poháru mládeže
(StmPM) a Zlínské ligy mladých hasičů (ZLMH).
Letos nás reprezentuje družstvo
starších žáků ve složení Nikola Řez-

StmPM na 4. místě a ve Zlínské lize
na 6. místě.
Nové družstvo dorostenek ve složení Adéla Řezníčková, Nikola Řezníčková, Karolína Zifčáková, Adéla
Koutková, Alexandra Zavadilová,
Lucie Štefková a Monika Vrobelová

v současnosti celkem 10 mladých hasičů a sbírá zkušenosti na soutěžích
v okolí Machové v rámci přípravy na
plné zapojení do ZLMH a StmPM.
Máme radost z kamarádského chování a soudržnosti členů týmů a přejeme všem mladým hasičům mnoho

Svatopluk Januška,
starosta SDH Machová

Vodění
medvěda
Vodění medvěda letos připadlo na
sobotu 2. března 2019. Tato tradice
již neodmyslitelně patří k významným kulturním akcím obce. Hasiči
i občané se tak podílejí na důležitém
zachování tradic. I letos byla účast
masek hojná. Celý průvod prošel
obcí a zastavoval se u jednotlivých
domů. Děkujeme všem občanům za
koblížky a jiné domácí pochutiny,
které nalily (včetně něčeho ostřejšího) energii do znavených nohou
účastníků. Poděkování patří také
obecnímu úřadu za zajištění občerstvení a zahrádkářům za „azyl“ v místnosti ČZS Machová. Můžeme říci, že
se akce velmi podařila a věříme, že
občané byli spokojeni.
Josef Benek a Jaromír Brázdil

Hasičský útok v Ludslavicích – st. žáci
níčková, Adéla Koutková, Denisa
Fryštacká, Gabriela Benková, Karolína Menšíková, Karolína Zifčáková,
Jakub Janoštík, Jakub Pavlištík a Matěj Máca. V červnu jsou v tabulce

se připravuje na svou první soutěž Zlínské ligy požárního sportu v červnu v Sazovicích.
Velmi nás těší zájem předškoláků
o požární sport. Naše přípravka má

sportovních úspěchů v této sezóně!
„K ohňu!“
Josef Benek
a Jaromír „Bavor“ Brázdil, vedoucí

Vodění medvěda

Košt klobás
Již 12. ročník Koštu klobás se konal
v sobotu 9. 3. 2019. Nutno říci, že
přípravy probíhají minimálně týden
předem, kdy se z domácích udíren
line známá vůně uzených klobás.
Také tento rok přispěli svými produkty nejen domácí, ale i komerční
výrobci. Všem soutěžícím srdečně
děkujeme. Sešlo se celkem rekordních 37 vzorků. Účast občanů Machové i návštěvníků z širokého okolí byla
skutečně velká. Rozdané hlasovací
lístky ukázaly návštěvnost více než
344 hostů. V průběhu koštu nám zahrál k poslechu i tanci lidové a moderní skladby pan Cholasta. Obci
posíláme díky za možnost uspořádat
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Soutěž o pohár SDH Machová, 13. 7. 2019

Nová technika SDH
Košt klobás – ocenění soutěžící
klání v prostorách kulturního domu.V těžké konkurenci obsadil první
místo a putovní pohár pan Bohuslav

Husek, druhé místo Martin Pospíšil
a třetí příčku Jaromír Brázdil. Ještě
jednou srdečně gratulujeme!

Radostnou zprávou pro hasiče je dodání přenosné motorové stříkačky,
která nahradila stávající, již nevyhovující. Pořízení zásahové stříkačky je plně v souladu s připraveností
Hasičského záchranného sboru na
neočekávané události dle krizového plánu obce. Na stříkačku jsme

obdrželi dotaci Zlínského kraje
v rámci programu RP 12-19. Více
v sekci Dotace.
Další technikou je dopravní automobil, jehož předání očekáváme na
konci měsíce září 2019.
Josef Benek
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bovny a přilehlé zahrady. Sešlo se
nás 13. Všem účastníkům brigády
ještě jednou velmi děkuji za jejich
účast a odvedenou poctivou práci.

Spolky v obci – CZS Machová
Vážení zahrádkáři,
vážení spoluobčané,

Letošní zahrádkářská a pěstitelská
sezóna pomalu spěje do svého finále. Připomínáme se s možností
využít naše vyspělé technologické
zařízení pro vaření povidel, drcení ovoce, lisování moštu s vysokou
výtěžností a pasterování moštu. Zatím jsem optimistou, že mnozí z vás
nebo z vašich přátel z okolí budou
mít „co“ zužitkovat.

redakce Machovského zpravodaje
mě požádala o „malý“ příspěvek do
aktuálního výtisku, který máte právě
před sebou. Dříve zahrádkáři většinou psali podrobněji o svých aktivitách 1x ročně a to formou zhodnocení činnosti za uplynulý rok. Já
v letních měsících v sobě hůře hledám odhodlání usednout za stůl
a něco sepsat, ale budiž …
Zimní období využíváme k sebevzdělávání formou odborné přednášky,
kterou jsme uspořádali 2. února 2019.
Počet zájemců o přednášku má vzrůstající trend jak u místních zahrádkářů,
občanů obce, ale i zahrádkářů z blízkého okolí. Dva roky po sobě jdoucí
chystáme pro posluchače minimálně
50 míst a jako bonus podáváme kávu,
čaj a vodu zcela zdarma.
Letošní zahrádkářský ples připadl
na den 23. února. Jsme vám vděčni,
že jste přišli, společensky se bavili a ještě jste nám, organizátorům,
vyjádřili svoji spokojenost. To nás
potěšilo. Tentokrát po plesu, v neděli odpoledne, jsme neuspořádali
výroční členskou schůzi z důvodu le-

30. 3. jsem se zúčastnil Okresní kon-
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Ze vzdálenější budoucnosti zimních
večerů roku 2020 prozradím, že na
dalším zahrádkářském plesu bude
opět hrát AZ BAND, který se vám svojí hudební produkcí letos tolik líbil.
Bude to 15. února 2020. Děkuji vám,

že jste si nyní tento termín poznačili
do kalendáře ve svých telefonech.
To je za naši organizaci prozatím asi
vše. Tak zase někdy jindy při zahrádkářském medailonku pro Machovský
zpravodaj.
… a samozřejmě děkuji všem místním
zahrádkářům, spoluobčanům a OÚ
za spolupráci a podporu…
Miloslav Matyáš,
předseda ZO ČZS Machová

KDU-ČSL

Májové
pobožnosti
2019

Zahrádkáři po brigádě, 26. 6. 2019
ference předsedů ZO ČZS, kterou organizuje výbor Územního sdružení
Zlín. Mimo jiné jsme byli opět požádáni o uspořádání Okresní výstavy
ovoce a zeleniny 2019.
V neděli, týden před Velikonocemi,
přišlo do kulturního domu několik

Přijetí nových členů do ZO ČZS Machová, 11. 5. 2019
tošních povinných voleb nového výboru. Potřebovali jsme více času pro
jeho fyzické obsazení. Na tom jsme
pracovali v průběhu zimy.

Co pro vás připravujeme? Je to již
zmíněná Okresní výstava ovoce a zeleniny a to 21. – 22. 9. S tímto termínem se samozřejmě ještě připomeneme a dovolíme si vás požádat
o podporu v podobě vystavení vašich vzorků. Motivací pro vás bude
získání některého z pěkných pohárů
nebo diplomu v jednotlivých kategoriích.

zahrádkářů na Výtvarné odpoledne
za účelem ukázky pletení velikonočních pomlázek. Jedná se již o tradiční spolupráci naší složky se zastupitelstvem OÚ Machová, které má nad
akcí patronát.

11. květen byl pro nás významnějším
mezníkem. V tento den se konala
výroční členská schůze za účasti pozvaných hostů. Jednalo se o zástupce zahrádkářů z Tlumačova a Míškovic, SDH Machová, Mysliveckého
sdružení Háj a TJ Sokol Machová. Za
obecní úřad to byl místostarosta,
který ve svém vystoupení zhodnotil
a ocenil plodnou spolupráci s námi
zahrádkáři a obecním úřadem. Tlumočil i poděkování a pozdrav od
našeho starosty, který byl v tu dobu
na krátké dovolené. Na schůzi jsme
přijali dalších sedm nových členů.
Pokračovali jsme volbou výboru pro
další 5leté období. Dle mého názoru je tento výbor personálně velmi
slušně obsazený. Jeho potenciál postupně prověřuje čas a já jsem zatím
spokojený. Členkám, které se rozhodly dále funkčně ve výboru nepůsobit, jsme samozřejmě poděkovali
za odvedenou práci kytičkou. Schůze
dále pokračovala přátelskou besedou s hudebním doprovodem.
V neděli 23. 6. bylo některé naše
členy vidět na přípravách a konání
zábavného Dětského dne. Akci jsme
podpořili i sponzorsky. Ve středu 26.
6. jsme brigádně provedli generální
úklid hospodářské místnosti, klu-

S měsícem květnem jsou spojeny májové pobožnosti, při kterých
uctíváme Matku boží. Stejně jako
v předešlých letech, tak i letos, při-

cházela do naší zvoničky každý večer na 19.00 hod. skupinka věřících
občanů k této pobožnosti. Při ní zazníval zpěv mariánských písní, četba
úryvků z knihy „Světec, jenž uvádí
svět v úžas“ - o Otci P. Piovi z Pietrelciny, modlitba jednoho desátku
některého tajemství růžence, litanie a modlitba Raduj se, Královno
nebeská. Každou neděli probíhaly
májové pobožnosti ve 14.00 hod. odpoledne v jednotlivých obcích far-

nosti. V naší obci jsme se společně
s farníky sešli hned první květnovou
neděli 5. 5. 2019. Další neděli proběhla májová v Sazovicích, potom
v Hostišové a nakonec v Lechoticích.
Májové pobožnosti patří k oblíbeným pobožnostem, jsou příležitostí
společné modlitby věřících i místem
přátelského setkání.
Oldřiška Matulíková

Zprávy z výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Autobusová doprava a jízdní řády
od prosince 2019 – pokračování
V minulém čísle jsme vás informovali
o novinkách v autobusové dopravě,
které pro nás Zlínský kraj nachystal
s účinností od prosince 2019. Někteří
občané již byli informováni o výsledcích jednání, kdy došlo, oproti velmi
nevhodnému pojetí dopravní obslužnosti občanů Machové (jen linka
Lechotice-Otrokovice), k doplnění
zastávky v Machové do tří autobusových linek.
Oproti současnému stavu byly navrženy 4 spoje ve všední dny navíc do
Zlína a o 2 více ze Zlína. O víkendech
pak +4 spoje, ze Zlína pak +1.
Dne 4. 4. se konala schůzka u společnosti KOVED (koordinátor veřejné
dopravy Zlínského kraje), kdy jsme

jednali ještě o možných úpravách
školních spojů. Vše se vyvíjelo velmi
uspokojivým směrem. Na konci dubna však byla zveřejněna informace
o zrušení veřejné zakázky Zlínského
kraje na dopravní obslužnost autobusy Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
V současnosti je jisté, že se dle nových jízdních řádů v rámci Integrovaného dopravního systému Zlínského
kraje od letošního prosince jezdit
nebude.
Kraj počítá s přechodným obdobím
minimálně do září 2020. Situaci nadále budeme sledovat a o vývoji, jak
budou nakonec od prosince vypadat
jízdní řády, vás informovat.

Rozšíření sortimentu tříděného
odpadu 		
(Tetrapack)
Jak už bylo v úvodním slově starosty
zmíněno, byl na každém stanovišti
tříděného odpadu označen jeden ze
žlutých kontejnerů na plasty oranžovou nálepkou Nápojové kartony pro
současný sběr plastů a nápojových
kartonů. Do něj pak vhazujte krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout, avšak nevhazujte krabice silně
znečištěné zbytky potravin (postačí
zběžně vypláchnout).
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Zdvojení vedení velmi vysokého napětí (rozvodna
Prosenice – rozvodna Otrokovice)
V květnu se obec vyjadřovala v rámci
procesu posuzování vlivů na životní
prostředí (dále jen EIA), které provádí Ministerstvo životního prostředí,
k záměru zdvojení vedení V418/818.
Nově je na našem katastrálním území naplánována výstavba 5 stožárů
VVN, jenž by mělo být v souběhu se
stávajícím vedením VVN. Obec zastává nesouhlasné stanovisko k tomuto zdvojení, avšak bohužel tento
záměr vychází ze schválené Politiky
územního rozvoje ČR. Zpracované
oznámení EIA nezohledňovalo fakt,
že poté, co se v místě zatáček na
Tlumačov začnou stavět nové stožáry, ty stávající pak budou využity
pro v minulosti uvažované a v rámci
mnoha obcí Zlínského kraje odmítané vedení VVN o výkonu 400 kV
na Slovensko. Navíc je naplánováno

další zdvojení VVN a to z rozvodny
Sokolnice do rozvodny Otrokovice.
Takže nakonec přes naše území jsou
v budoucnu naplánována tři vedení VVN o výkonu 400 kV vedle sebe,
které přibudou k již postavenému
110 kV vedení. Tyto záměry nejsou
v územním plánu obce Machová obsaženy. V případě trasy na Slovensko
se bude zpracovávat studie pro Zlínský kraj, který koridor tohoto strategického energetického vedení musí
z důvodu schválení převzít do svých
Zásad územního rozvoje Zlínského
kraje (územní plán kraje). Poté ho
pak bude muset do svého územního
plánu převzít i obec.
Obec v rámci procesu EIA kritizovala,
že nebyl posouzen krajinný ráz, neboť občané Machové budou těmito

Vlastnictví, hospodaření s pozemky
V současnosti zástupci obce pracují na přehledu o užívání obecních
pozemků občany (smluvní ošetření
– pronájem, pacht). V rámci místních podmínek, nepřesného vyznačení hranic pozemků, ústní dohody
o údržbě obecních pozemků v minulosti, došlo k situaci, že v obci existuje v současnosti zaužívaný stav
pozemků, tedy i obecních, které neodpovídají stavu v katastru nemovitostí. S ohledem na ustanovení občanského zákoníku, který je platný
od 1. 1. 2014, je potřeba, aby vlast-

nické vztahy byly jasné a nedošlo
pak k vydržení obecních pozemků
v dobré víře.

Kotlíkové dotace

dáním), plynový kondenzační kotel
nebo tepelné čerpadlo.

Jak jste již byli informováni na stránkách obce i v magazínu Okno do
kraje, proběhne na podzim III. kolo
kotlíkových dotací. Tyto dotace jsou
určeny na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (nesplňující požadavky 3., 4.
nebo 5. třídy), realizovanou v období
od 15. července 2015 (tedy i zpětně)
za nový ekologický zdroj tepla, kterým může být kotel pouze na biomasu (automatický i s ručním přiklá-

Elektronický příjem žádostí o poskytnutí dotace zahájí Krajský úřad
Zlínského kraje 15. října 2019 od 8.00
hodin, a to prostřednictvím aplikace dostupné na adrese www.kr-zlinsky.cz/kotliky. Nejpozději do 10
kalendářních dnů od odeslání elektronického formuláře bude žadatel
povinen doručit žádost o dotaci na
krajský úřad také v listinné podobě.
Majitelé či spolumajitelé rodinných
domů mají možnost získat dotaci na:
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Obec je povinna se o svůj majetek
řádně starat s péčí dobrého hospodáře. Pokud však sama nemá prostředky k údržbě svých pozemků
a občané mají zájem je obhospodařovat, nebo jsou části těchto pozemků využívány jako oplocené v rámci
užívání svých pozemků občany, je
tedy potřeba tyto vztahy upravit.
Bude se vždy jednat o individuální

stavbami výrazně ovlivněni a dotčeni, dále se v trase nachází biokoridor, který bude záměrem dotčen
(kácení dřevin). Tento záměr jsme
požadovali posoudit (EIA není přímo
povolovací řízení, předchází mu a je
zaměřena pouze na vliv na životní
prostředí a obyvatele).
V rámci procesu EIA se může vyjadřovat každý občan a můžete ho sledovat a případně reagovat dle vývoje v procesu EIA na https://portal.
cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV8261.
V současnosti předpokládáme, že se
zpracovává dokumentace EIA, která
by měla reagovat na požadavky, které byly v rámci procesu EIA vzneseny
(vrtulník při mapování jste jistě zaregistrovali).

posouzení situace, která se dá řešit
pachtem (pronájmem), odkupem,
směnou, věcným břemenem, atd.
Taktéž si je obec vědoma, že v rámci
veřejných prostranství jsou užívány
pozemky občanů Machové, či jsou na
pozemcích umístěny stavby chodníků. Je zájmem, aby tyto nesrovnalosti byly postupně k všeobecné
spokojenosti zúčastněných vyřešeny
a nedocházelo dál k nejasným majetkovým poměrům. Ujišťujeme občany, že se bude jednat o řešení budoucího stavu dotčených pozemků,
ne minulosti.

• plynový kondenzační kotel - 75 %
způsobilých výdajů, maximálně
95 000 Kč,
• kotel na biomasu s ručním přikládáním - 80 % způsobilých výdajů,
maximálně 100 000 Kč,
• tepelné čerpadlo či automatický
kotel na biomasu - 80 % způsobilých výdajů, maximálně 120 000 Kč,
• a dále bonus 7 500 Kč u výměny
kotle v tzv. prioritní obci – obec
Machová.

Od září 2022 bude možné provozovat
pouze taková zařízení (nejen kotle,
ale i kamna a vložky s teplovodním
výměníkem o celkovém příkonu od
10 do 300 kW), která splňují emisní
třídu 3. Staré, dnes používané kotle by neměly být po tomto termínu
používány. Zákon zakazuje ve spalovacích zařízeních do příkonu 300 kW
spalování lignitu, hnědého energetického uhlí a kalů. Odstranění od-

Telegraficky
• byla zpracována studie výsadby
na hřišti na Příhonu a ve sportovním areálu (koupališti).
• byla doručena studie na vyřešení
prostoru mezi MŠ a kulturním domem pro účely parkování (7 parkovacích míst) pro zajištění dopravní obslužnosti, nyní v diskuzi.
• byla vyčištěna fasáda zvonice, budou vyměněny měděné okapy za
větší rozměr a v celých délkových
kusech, stěna znečištěná mědí
bude znovu natřena.
• byl zrušen septik u kulturního
domu, během prázdninové výluky provozu MŠ dojde k přepojení
septiku také u MŠ.
• povolení k vypouštění odpadních
vod z kořenové ČOV do doby plánované rekonstrukce obec obdr-

Opravy
komunikací
Ve dnech 22. a 23. 3. 2019 provedla firma H&B cz s.r.o., na silnicích v částech
Díly pod Hájem, Jižní Svahy a Za humny, opravu trhlin a spár komunikací
zalitím trvale plastickou asfaltovou
zálivkou. Tato asfaltová zálivka brání
vnikání vody do prasklin a dále do
jednotlivých vrstev komunikace a tím
brání jejich poškozování jak v letním
období, tak hlavně v zimním období.
Praskliny byly očištěny a její nejbližší okolí bylo vyfoukané tak, aby
v místě opravy nebyly žádné zbytky
nečistot nebo volných částí vozovky.

padu jeho spalováním v domácích
topeništích či v otevřených ohništích
je nelegálním nakládáním s odpady.
Především plastové odpady s obsahem PVC obsahují velmi vysoké
množství chlóru, který v reakci s nespálenými organickými látkami vede
ke vzniku tzv. dioxinů, které jsou vysoce toxické, a to i ve velmi nízkých
koncentracích. Podobně může určitý
odpad obsahovat vysoké množství

těžkých kovů (včetně rtuti), které se
dříve používaly ke konzervaci dřeva, proto není možné spalovat ani
dřevěný odpad, pokud byl chemicky
ošetřen. Dále není možné spalování
dřevotřísky a jiného lepeného dřeva
či spalování odpadních olejů. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

žela na jaře. Na začátku června
byla s projektantem řešena otázka provozování a vypouštění z dešťové zdrže, která by měla být taktéž legislativně ošetřena. Během
prázdnin předpokládáme, že podáme žádost o stavební povolení
na avizovanou rekonstrukci KČOV.

územní studie a také % poměr pro
podíl bydlení. V rámci této změny
obec začlenila chodník směrem do
Mysločovic, aby navázal na chodník v Mysločovicích, který už mají
navržený v rámci komplexních pozemkových úprav. Taktéž v návrhu
jsou zahrnuty v minulosti provedené komplexní pozemkové úpravy v naší obci a zaktualizovány již
zastavěné plochy pro bydlení.

• v rámci výstavby na Letné dojde
k výměně trafostanice a částí nadzemního vedení elektrické energie. To si vyžádá omezení v dodávce elektrické energie a v dopravě.
O výlukách budete informování
prostřednictvím rozhlasu, úřední
desky i webu.
• dále byla pořízena replika kříže Na
potokách, který byl poničen, v nejbližší době se rozhodne o jeho umístění zpět, včetně úpravy jeho okolí.

• byla vydána obecná vyhláška
č. 1/2019 týkající se nakládání s odpady. Upozorňujeme občany, že
pokud v případě stavební činnosti, zemních prací, nebude zemina
využita opět na pozemku v rámci
terénních úprav, musí se s ní nakládat jako s odpadem a odpovídajícím způsobem ji zlikvidovat
u osob k tomu oprávněných.

• pro pořízení změny č. 1 ÚP obce
Machová bude pro změnu plochy
bývalého zahradnictví na smíšenou plochu zpracována závazná

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.,
předsedkyně výboru stavebního,
pro dopravu a ŽP

Plynovým hořákem došlo jak k čistění spáry, tak i k náhřevu a natavení povrchu praskliny a dosažení
lepší soudružnosti a spojení okrajů
praskliny s aplikovanou zálivkovou
tekutou hmotou.
Celkem bylo zalito 660 metrů trhlin
a spár. Koncem května byly firmou
NVB LINE s. r. o. opraveny výtluky
na cestě do Sazovic, kolem rybníka.
Zastupitelstvo bude dále pracovat
na zlepšení stavu komunikací i v samotné obci.
Ing. Jan Haas, člen výboru stavebního, pro dopravu a ŽP
Opravy komunikací
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Zpráva kontrolního výboru obce Machová
Dne 28. května se sešel kontrolní výbor ve složení Ing. Vladimír Velísek
– předseda kontrolního výboru, Jiří
Menšík a Lukáš Brázdil jako členové
kontrolního výboru v budově obecního úřadu. Za přítomnosti starosty, místostarosty a účetní obce Machová proběhla pravidelná kontrola
přijatých faktur, pokladny a plnění
usnesení zastupitelstva. Všechny
příchozí faktury a pokladní doklady

byly překontrolovány Lukášem Brázdilem s konstatováním, že všechny
faktury jsou placeny včas a oprávněně. Všechny pokladní doklady jsou
vedeny řádně a v pořádku. Plnění
všech dosavadních usnesení zastupitelstva obce Machová byla zkontrolována Ing. Vladimírem Velískem
a Jiřím Menšíkem s konstatováním,
že všechna usnesení zastupitelstva
jsou plněna řádně a včas. Celá kont-

rola dopadla dobře a v pořádku, tudíž nebylo potřeba přijmout žádné
opravné opatření.
Další kontrola kontrolního výboru
proběhne v červenci, kdy společně
s finančním výborem provede kontrolu v Mateřské škole Machová.
Ing. Vladimír Velísek, předseda

Zpráva Finančního výboru
Dne 30. 5. 2019 byla provedena namátková kontrola v položkách inventura pokladen, kontrola plnění
rozpočtu (FIN 2-12), kontrola daňových příjmů, odpadní vody (příprava plánu obnovy VaK a kontrola
došlých faktur. Za finanční výbor se

zúčastnil pan Jaromír Brázdil. Kontrola neshledala žádné pochybení.
Dne 6. 6. 2019 byla dále provedena kontrola návrhu závěrečného
účtu obce s výsledkem bez závad.
Kontroly se zúčastnili všichni členové finančního výboru Jaromír

Brázdil, Denisa Brázdilová a Pavla
Koutková. U obou kontrol byla na
straně kontrolované přítomna paní
Libuše Zaoralová, účetní obce.
Jaromír Brázdil, předseda

Dotace
a investice
v roce 2019
Obci Machová byly přiznány dotace
na hasičskou stříkačku a na hasičský
dopravní automobil.

Dotace od Ministerstva
vnitra ČR
Projekt: „Machová dopravní automobil“ – dotace 450 000 Kč.
Ministerstvo vnitra ČR, generální

ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR schválilo v rámci programu: „01424 - Dotace pro jednotky
SDH obcí“ pro obec Machovou dotaci ve výši 450 000 Kč. Rozhodnutí o poskytnutí dotace včetně jeho
podmínek projednali a schválili členové zastupitelstva obce Machová
na svém zasedání dne 22. 5. 2019.

Dotace od Zlínského kraje

Dále máme přislíbenou dotaci na
dofinancování dopravního automobilu, kde se předpokládá 2/6 z pořizovací ceny, tj. 293 tis. Kč. Schvaluje
zastupitelstvo Zlínského kraje. Jak již
bylo uvedeno, obec bude znovu žádat o dotaci z MMR na opravu komunikací „kostkovice“.
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

Zastupitelstvo
Zlínského
kraje
schválilo pro obec Machovou investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje
ve výši 105 000 Kč na nákup přenosné hasičské stříkačky.

Nové obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo obce Machová schválilo v letošním roce 3 obecně závazné vyhlášky:

kládání se stavebním odpadem na
území obce Machová, kterou byly
rozšířeny složky sbíraného komunálního odpadu o nápojové kartony
a jedlé oleje a tuky.

materiálů v obci Machová.
Vyhláškou č. 3/2019 byla stanovena
část společného školského obvodu
základní školy.

Úkony a informace obecního úřadu

Vyhláška číslo 1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a o na-

Výsledek hospodaření včetně závěrečného účtu

Evidence obyvatel od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019

Na úřední desce i webových stránkách byl zveřejněn návrh závěrečného účtu obce Machová. Občané
měli možnost se k návrhu vyjádřit,
své připomínky mohli podat buď

písemně anebo přímo na zasedání
zastupitelstva v červnu 2019, kdy se
projednává a schvaluje nejen plnění
rozpočtu, ale i výsledek hospodaření obce Machová za rok 2018, tj. zisk

2 887 tis. Kč. Veškeré výkazy jsou na
zmíněných stránkách obce v sekci
Úřední deska – Obecní úřad – Závěrečný účet.

Stočné 2019

jitel nemovitosti je povinen nahlásit
případné změny v počtu osob v jeho
rodinném domě (obdobně jako vodné). Stočné není vázáno na trvalý
pobyt osob, ale na skutečnost, zda
osoba v Machové produkuje odpad-

ní vody. Stočné je hrazeno paušálem
a na rok 2019 obecní zastupitelstvo
schválilo cenu 500 Kč za rok a za každou osobu, která produkuje v obci
Machová odpadní vody.

Upozorňujeme občany, že splatnost
stočného za celý kalendářní rok
2019 je do 30. září 2019. Každý ma-

Poplatky za psy

pro volné pobíhání včetně povinnosti úklidu exkrementů.

Od června 2018 byly místní poplatky
za psy zvýšeny a stanoveny na 200
Kč za rok a psa. Obecně závazná
vyhláška č. 4/2018 ukládá všem poplatníkům jejich ohlašovací a ostatní povinnosti v návaznosti na držení
psa a úhrady poplatků. Dále v obci
Machová platí obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném
prostranství a vymezují se prostory

Žádáme proto majitele psů, aby si
po svých mazlíčcích uklízeli. Po obci
jsou za tímto účelem rozmístěny
zásobníky sáčků i odpadkové koše.
Obracíme se tímto na všechny majitele psů, aby nekazili ostatním vycházky, ať už po Machové, anebo do
přírody, a zvláště vycházky s kočárky
a s dětmi.
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Vyhláškou č.2/2019 se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných

narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

odhlášení. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

stěhování v obci . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

přihlášení TP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

poslední stav . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

průměrný věk. . . . . . . . . . . . . . . . 39,08

Libuše Zaoralová, účetní

Informace výboru pro školství a sociální oblast

Znečištěné jsou v obci parkové plochy, ale také v okolí obce polní cesty,
a hlavně přilehlé louky, kde se rády
proběhnou naše machovské děti.
Vyzýváme proto všechny majitele
psů ke spolupráci – zelené plochy
by měly sloužit zvláště dětem a nejen psům. V případě, že budou sáčky spotřebovány, uvítáme informaci
na obecní úřad, abychom je mohli
urychleně doplnit.
Libuše Zaoralová, účetní

V letošním roce bylo naší
radostí přivítat nové
občánky obce Machová.
Únor

Štěpán Melka
David Pálka

Březen

Natanael Černohous

Každý nový občánek obdržel peněžní
dar obce, bryndáček a pamětní list.
Všem občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky do života, rodičům
pak spoustu energie a radosti z toho
nejkrásnějšího, co v životě máme!

Jubilanti
V období leden až červen oslavili nebo
oslaví svá životní výročí 70 a 75 let následující občané (seřazeno abecedně):
Brázdil Bohumil
Janíková Ludmila
Ježíková Ludmila
Lapčíková Jiřina
Marková Jaroslava
Martincová Božena
Matulíková Ludmila
Melková Zdenka
Palková Zdenka
Pavlíčková Marie
Šidlíková Marie
Ušelová Hana
Václavíková Jindřiška
Vojtěšek František

Jubilanti, kteří oslavili, nebo oslaví
80 a více let již byli uvedeni v prvním
letošním čísle zpravodaje. Všem jubilantům blahopřejeme k jejich životnímu výročí, přejeme hodně zdraví,
štěstí a optimismu do dalších let!

Vzpomínáme
V roce 2018 jsme se naposledy rozloučili s machovskými spoluobčany
panem Mojmírem Brázdilem, Vladimírem Janíkem, Libuší Kostkovou,
Josefem Pančochou a paní Jaroslavou Vývodovou.
Čest jejich památce!
Svatopluk Januška, předseda výboru
pro školství a sociální oblast
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Přehled akcí na 2. pololetí roku 2019
červenec-srpen Letní kino
13. 7. 2019

SDH – soutěž mužů a žen

3. 8. 2019

Turnaj v malé kopané
(Memoriál Dušana Šumbery)

16.–24. 8. 2019

Soutěž v kuželkách
(Memoriál bratrů Zatloukalových)

31. 8. 2019

Rozloučení s prázdninami

srpen–září

Zájezd TJ Sokol

7. 9. 2019

Ukončení Středomoravského
poháru + ZL

21.–22. 9. 2019

Okresní výstava ČZS Machová

29. 9. 2019

Svátek sv. Michaela

27. 10. 2019

Dýňová strašidýlka

16. 11. 2019

Beseda s důchodci

30. 11. 2019

Zimní tvoření

7. 12. 2019

Vánoční besídka

15. 12. 2019

Rozsvícení vánočního stromu

21. 12. 2019

Vánoční turnaj v kuželkách

28. 12. 2019

Turistický pochod

30. 12. 2019

Turnaj ve stolním tenise

31. 12. 2019

Silvestr

Pomoz Alíkovi dostat se ke svému páníčkovi Vojtovi.
Cesta k Vojtovi je sice těžká, avšak ne nemožná. :)

Ochrana osobních údajů
Informujeme občany, že na základě Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a Nařízení EU GDPR 2016/679, resp. Zákona 110/2019 Sb o ochraně osobních údajů je přípustné, jestliže
jsou ve společenských rubrikách, např. „Blahopřejeme jubilantům naší obce“ nebo „Vítáme nové občánky naší obce“ v určitém měsíci i bez souhlasu zveřejněna pouze
jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů. Pokud se obec pouze pro tuto formu ocenění významné životní události rozhodne, mělo by jít v případě blahopřání seniorům o významná životní jubilea, nikoli o každoroční zveřejňování jmen a příjmení v měsíci narození bez souhlasu jejich nositelů. K zveřejňování dalších údajů, např. věku,
data narození, části obce, je však nutné, aby obec disponovala souhlasem subjektu údajů či zákonného zástupce. V případě, že si občané nepřejí zveřejnění jejich základních osobních údajů, žádáme je (případně zástupce dětí do 16 let), aby to oznámili nejpozději do konce prvního týdne kalendářního roku na obecním úřadu. Děkujeme!
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