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Slovo starosty
Milí spoluobčané!
Vydání tohoto čísla zpravodaje bude jiné
než obvykle. Pandemie zasáhla každého
z nás, obecní aktivity nevyjímaje. Na dlouhou dobu se činnosti obecního úřadu
a zastupitelstva změnily v permanentní
zajišťování hygienických pomůcek, zavádění nepopulárních opatření, rušení
příprav i samotných akcí, včetně plánovaných přednášek.
Co však chci říci úvodem je skutečně VELKÉ DÍKY VÁM VŠEM! Machová,
tedy hlavně vy, její občané, jste ukázali,
že se umíte v těžkých chvílích semknout,
držet spolu, vnímat situaci, bojovat
a dodržovat mnohdy nepříjemné omezující vládní opatření. Díky obětavosti
a rychlé reakci zaměstnanců MŠ, obce
a dalších žen i mužů, kteří spolupracovali
na výrobě doma, jsme mohli jako jedni
z prvních v okolí nabídnout všem textilní
roušky. Hasiči neúnavně rozváželi desinfekci. Díky sponzorům jsme mohli využít
jednorázové roušky a rukavice. Hlavní
podíl vydaných finančních prostředků
představoval nákup desinfekce.
Poděkování patří Potravinám paní Řezníčkové, jejíž obchod se stal, a stále ještě je,
místem výdeje roušek. Obec, jako ostatně
i další, tyto pomůcky musela zajistit sama.
Ještě jednou „klobouk dolů“ občanům!
Zvládli jsme to a přeji všem, aby žádná další vlna nepřišla. Asi by nestačilo
místo, kdybych zde jmenoval každého,
kdo tzv. „přiložil ruku k dílu“. Věřím,
že se každý za tímto DĚKUJI, najde!
Je pro mě velkou radostí přivítat nové
machovské občánky, i když prozatím jen
takto na dálku. Vlastní „Vítání občánků“
bude spuštěno opět od září, dočasně v zasedací místnosti na obecním úřadě. Také
vítám všechny nové občany. Volné stavební parcely se začínají zaplňovat, lidé přicházejí a obec roste. S rostoucím počtem
obyvatel však roste i počet parkujících
vozidel. Prosím, neparkujte je na trávě,
chodnících a cestách, na kterých bráníte
průjezdu. Přibývá zaparkovaných nevyužívaných vozidel na obecních pozemcích.
Pokud se nám nepodaří dohledat majitele,
bude muset být vozidlo nahlášeno policii.
Kulturní akce jsou letos omezeny, život
se však nezastavil. Přišli jsme o Košt klobás, Velikonoce s tradičním společným
pletením tatarů a výrobou ozdob, Rej
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čarodějnic, soutěž Vesnice roku, Ukliďme svět, ukliďme Česko a další kulturní,
společenské i sportovní akce. Některé
jsme nahradili fotosoutěžemi o nejlepší
velikonoční výrobky, výzdobu či kostýmy
v rámci Reje čarodějnic. Znovu děkuji
všem za klapotání na zahradách, které
bylo opravdu slyšet a také za příspěvky
do soutěží. I Dětský den, aneb s pohádkou za pokladem byl pěkný, děkuji organizátorům i všem návštěvníkům. Bylo
mi potěšením zúčastnit se již tradičního
Pasování předškoláků, do kterého se zapojili opět všichni zaměstnanci školky.
V krátkém čase vyrobili pro děti kostýmy
na téma „pravěk“ a stihli nacvičit pěkné
vystoupení. Společné odpoledne s rodiči
i prarodiči provázely dovednostní soutěže. Dětem přeji, ať se jim ve škole daří,
rodičům spoustu trpělivosti a pochopení!
O prázdninách jsou pro všechny připraveny v letním kině rodinné filmy.
Máme za sebou opravu silnice směrem
k Mysločovicím, kterou provedla společnost SÚS Zlín. Silnice je majetkem Zlínského kraje a původně měly být zafrézovány
jen nerovnosti. Podařilo se však vyjednat
alespoň rozšíření opravy na větší část. Dál
budeme usilovat o opravu v celé její délce.
V rámci této akce byl vyfrézovaný recyklát
použit na prodloužení cest u sportovního
areálu a bývalého zahradnictví. Dorazily
architektonické návrhy na řešení prostoru obřadní místnosti v MŠ. Nyní probíhá
zpracování vlastního projektu. Pracujeme
na přípravě rekonstrukce topných rozvodů a kotle v budově školy, které jsou na
hranici životnosti. Dále proběhla oprava komína. Očekáváme předání projektu
k opravě komunikace mezi MŠ a KD. Obdrželi jsme plán výsadby polních cest, za
který děkuji MVDr. Václavíkovi. Zaměření
provede Pozemkový úřad v červenci. Následovat bude osetí travou a po vyřízení
dotací osazení ovocných stromů. Když hovořím o cestách, musím zmínit také nový
pasport komunikací, který jsme dokončili
v květnu. Proběhlo měření intenzity dopravy na cestě v lokalitě Jižní svahy. Areál
sportoviště byl rozšířen o další plochu,
kde byl vybudován ochranný val, nájezd
a celá parcela vyrovnána. Pozemek bude
zatravněn a bude sloužit občanům jako
výletiště. Proběhla kolaudace veřejného

osvětlení (VO) v rámci výměny trafostanice Letná. U bývalého zahradnictví bude
v červenci umístěna LED SOLAR lampa
VO. Nesmím zapomenout na intenzifikaci
kořenové čistírny odpadních vod (ČOV),
která je pro obec aktuálně největší prioritou. Společné řízení povolení stavby
je dokončeno, bude následovat podání
žádosti o dotace a výběrové řízení na
dodavatele stavby. Rekonstrukce „kostkovic“ a budovy sportovního areálu musí,
s ohledem na nevypsané dotační tituly
i omezení příjmů obce, počkat, i když bych
si osobně přál realizaci co nejdříve. Změna č. 1 územního plánu byla schválena.
Ta se týkala jak výstavby RD v lokalitě
bývalého zahradnictví, tak ploch pro vybudování chodníku směrem k obci Mysločovice. Pozitivní zprávou od Koordinátora
veřejné dopravy (KOVED) je přislib navrácení zastávky před nadjezdem v Otrokovicích do pravidelné linky autobusu
z Machové, a to od 1. 1. 2021.
V předchozím čísle jsem informoval
o Dohodě o vytvoření společného školského obvodu, vyjednané paušální částce
1 200 Kč na žáka za rok a jednáních o vyrovnání nesprávně fakturovaných částek
za rok 2017 a 2018. Přeplatky byly obci
Machové vyrovnány podle rozhodnutí
Zlínského kraje.
Není snadné předvídat vývoj ekonomiky. Jisté je však bohužel to, že budeme
hospodařit s nižšími prostředky. Očekávané dopady kompenzačního bonusu
a daňového balíčku na rozpočet obce naleznete v sekci Úkony a informace obecního úřadu tohoto vydání zpravodaje.
Před prázdninami byl od letošní sezony
manžely Hořejšovými zahájen pravidelný
prodej zmrzliny u sportovního areálu.
Nepřeberná paleta chutí a druhů zdravého
osvěžení potěší jistě každého. Všechny
děti dostaly v den vysvědčení zmrzlinu
zdarma. Děkujeme a přijďte ochutnat!
Přeji vám všem pevné zdraví, optimistickou mysl a všem, kteří se ještě nedočkali,
krásnou dovolenou!
S úctou
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta

Událo se…

V zajetí opatření proti koronaviru
Obec Machová nebyla zasažena pandemií
přímo, nicméně vládní opatření zpomalila
život i tak. Zakrytí úst a nosu rouškou
(či jiným způsobem), rukavice, desinfekce
rukou i prostor, omezení pohybu a rozestupy mezi lidmi, zvláštní režim v obchodech
s potravinami, zavřené obchody a restaurace, to patřilo po dlouhou dobu k novému stylu života lidí. Museli jsme uzavřít
mateřskou školu. Zavřena byla i Základní
škola v Mysločovicích, omezen byl provoz
kompostárny a samotného obecního úřadu
včetně knihovny. Spolky přerušily svou
činnost. Kulturní akce musely být zrušeny,
nebo odloženy. Obec pravidelně publikovala vývoj a jednotlivá nařízení na úřední
desce, webu i Facebooku. Šili jsme roušky,
rozváželi desinfekci a rukavice.
Od 1. 7. 2020 již můžeme volněji dýchat
a roušky odložit. Můžeme volně sportovat

i cestovat, zatím do vybraných zemí. Prosím, dodržujme základní hygienická pravidla, pokud se cítíme nemocní, nechoďme
mezi lidi, zavolejme lékaři a konzultujme
s ním vyšetření. Při příznacích jakékoliv
respirační choroby si roušku nasaďme.
Chráníme tím nejen sebe, ale i ostatní.

Mysleme na starší spoluobčany. Přeji nám
všem, abychom se nemuseli vracet k předchozím opatřením.
Děkuji za pomoc a výdrž!

Šití roušek v MŠ

Děkujeme!

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta

Vodění medvěda

Co myslíte? Došel medvěd do konce? Došel!

Dream hockey team!

Proč medvěd?
Medvěd je historicky původním symbolem síly
a plodnosti. Byl a dodnes zůstává hlavní postavou všech průvodů. Jeho doprovod tvořili
čerti, kominíci, masky zvířat, cikánky, ponocný a různá strašidla s doprovodem muzikantů. Průvod v obcích chodí od domu k domu
a medvěd tančí s hospodyněmi i s náhodnými
dívkami. Také tropí různé taškařice. Za to
bývá odměněn koláči, koblihami a dalším pohoštěním, k nimž patří i „štamprle“ alkoholu.
Tyto odměny jsou tradičním odrazem štědrého období před dobou půstu. Vodění medvěda se zpravidla odehrává v odpoledních
hodinách, před večerním pochováním basy.
Pochování basy udělá definitivní tečku za
masopustními bály, hodováním a zábavami.
Vodění medvěda v Machové
Tradiční „Vodění medvěda“ v Machové proběhlo v sobotu 22. února 2020. V chladném
počasí takřka tři desítky pestrobarevných
masek v čele se dvěma medvědy vyrazily na
procházku obcí. Průvod masek v doprovodu
reprodukované hudby zavítal ke všem domům.
Medvěd si zatancoval s hospodyní, a po krátké
přestávce na občerstvení pokračoval dále
celou vesnicí. Akce byla organizována Sborem
dobrovolných hasičů, kteří děkují všem, co se
přičinili o zdárný průběh a maskám za „výdrž“.
Těšíme se na shledanou příští rok!

Společné foto masek

Josef Benek,
místostarosta
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Velikonoční tvoření – fotosoutěž

Výzdoba u Hradilů
Vzhledem k pandemii nemohlo proběhnout
také tradiční Velikonoční tvoření v takové
podobě, v jaké ho známe. Proto proběhlo formou fotosoutěže a občané si mohli
zkrátit dlouhou chvíli tvorbou velikonoční
výzdoby. Na stránky obce byly umístěny
všechny fotografie výrobků občanů a nejhezčí výtvory byly oceněny drobnou cenou. Přidáváme vybrané snímky jako malou
„ochutnávku“ a přispěvovatelům děkujeme.
Vítek a Verunka Rakovští při velikonočním domácím tvoření

Jiří Menšík,
předseda výboru pro kulturu a sport

Velikonoční
klapotání
Chlapci i chlapi z Machové se připojili
k velikonoční výzvě Klapotání na zahradách a dokázali, že tradice umí udržet i při
nepříznivém stavu způsobeném omezením
proti šíření viru.
V předem stanovených termínech a časech
klapotali na svých zahradách a bylo je
opravdu slyšet!
Díky vám všem, kteří jste výzvu přijali!
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta

Rej čarodějnic – fotosoutěž
Letošní Rej čarodějnic proběhl taktéž formou fotografických příspěvků. Sešla se
spousta krásných fotek nejen od místních
občanů, ale i z okolí. Všechny příspěvky
byly jedinečné, kostýmy daly skutečně
obrovskou práci a tvůrcům patří obdiv!
Některé čarodějnice překonávaly i zemskou
přitažlivost.
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Výsledky v kategorii dospělí:
1. Blanka Janíková,
2. Marie Škrabalová,
3. Marcela Daňková.
Výhercům byla odměna v podobě láhve vína
doručena domů. Vzhledem k tomu, že všechny děti předvedly obrovskou míru kreativity,
nebylo možné určit vítěze v kategorii pří-

spěvků dětí. Z tohoto důvodu se kulturní
výbor rozhodl odměnit všechny děti, které
se do soutěže zapojily. Balíček sladkostí byl
doručen všem také do jejich domovů.
Děkujeme za účast, udržování tradic a oceněným ještě jednou gratulujeme!
Jiří Menšík,
předseda výboru pro kulturu a sport

Příprava k letu.
Poznáte, kdo je tak odvážný?

Pojďte dál děti...

Zapojila se celá rodina

Čarodějnice zahradní

Dětský den, aneb s pohádkou za pokladem
První volnější akcí po rozvolnění byl Dětský den, aneb s pohádkou za pokladem.
Počasí vypadalo všelijak, ale nakonec
se umoudřilo a cesta za pokladem s hádankou mohla proběhnout. Děti s rodiči
i prarodiči se zastavovali na stanovištích,
na kterých řešili různé pohádkové hádanky. Výsledkem bylo heslo v křížovce, které
jim přineslo sladkou odměnu. Na pořádání
akce se krásnými kostýmy, úsměvy a milým
slovem podíleli Libuše Pospíšilová, Jitka
Bartošková, Martina Šidlíková, Jarmila
Šidlíková, Petra Velísková, Dagmar Slaběňáková, Jiří Ludvík a Vlastimil Hiess. Všem
děkujeme za pomoc a návštěvníkům za
účast! Slunečné odpoledne jsme si všichni
společně užili.
Jiří Menšík,
předseda výboru pro kulturu a sport

Pohádková trasa
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Brána do pohádky

Vodník ekolog

S vílou

Luštění dalo zabrat

Zastávka v pekle
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Sladkosti na závěr za vyluštěnou hádanku

Turnaj v malé
kopané 2020
V sluncem zalitou sobotu 27. 6. 2020 se uskutečnil Turnaj v malé kopané na travnatém hřišti ve sportovním areálu. Celkem se přihlásily
čtyři týmy: Dagmara I a II, Devils a Olda Team.
Hrálo se hokejovým systémem a nechyběly
ceny pro všechna družstva. Fotbalová utkání
přinesla krásné sportovní momenty. Za některé góly by se nemuseli stydět ani ligoví
hráči. Pro hráče i fanoušky bylo připraveno
občerstvení. Letní počasí dovolilo posedět
i po utkání a poklábosit s přáteli. Výtěžek akce
7 600 Kč byl věnován naší mateřské škole.
Děkuji všem, kteří ať už střelou na branku,
nebo přímo, přispěli na dobrou věc. Velké
díky patří především hlavnímu organizátorovi
panu Martinovi Ludvíkovi i dalším za přípravu
a zajištění akce!
Pořadí:
1. Olda Team,
2. Devils,
3. Dagmara I,
4. Dagmara II.
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta

Turnaj v malé kopané – týmové foto

Jedna z gólových šancí

Utkání v plném proudu

Cvičení v rytmu zumby
Cvičení probíhá v sále KD Machová každé
úterý v 18.30 hodin, přes letní prázdniny
nezahálíme a cvičíme také, pouze v čase
od 19.00 hodin. Za uplynulý rok a půl,
co cvičení probíhá, se drží na průměrné
účasti deset lidí. Účast se odvíjí podle
prázdnin, počasí a ročního období. V době,
kdy vláda uzavřela, kvůli koronaviru všechna sportoviště jsme nezaháleli a cvičili díky
moderním technologiím. Až tak moc nám
kontakt a tanec chyběl.
Co vlastně cvičení v rytmu zumby obnáší?
Spojuje prvky aerobiku s latinsko-americkou hudbou. Využívá tance Cumbia,
Cha-cha, Jive, Salsa, Mambo, Merengue,
Samba, Reaggaeton, Hip-hop a další. Zumbu založil Alberto „Beto“ Perez. Lekce trvá
zhruba hodinu. Dbáme na správné složení,
začínáme zahřátím (angl. warm up), následuje taneční párty a končíme protažením,
uklidněním (angl. cool down).
Cvičení je určeno všem bez ohledu
na pohlaví, věk či tělesnou zdatnost. Není
nutné mít taneční zkušenosti. Hudba vás
rozhýbe. Zumba je skvělá nejen pro naše
tělo, ale i pro naši mysl, vytančíme se
z problémů. Je jednoduchá, je originální
a hlavně zábavná.

V rytmu zumby
Přijďte se zapojit do naší hlasité a originální párty. Nenechte se odradit, pokud
si budete připadat prvních pár lekcí nemotorně. Vytrvejte alespoň 3 až 5 lekcí
a uvidíte, že kroky se opakují. Budete potřebovat pouze sportovní obuv, pohodlné
oblečení, ručník a vodu.

Letní kino v Machové

Budeme se na vás těšit!

Na letošní kino byly pro občany Machové
opět připraveny čtyři filmy: hudební Decibely lásky, další díl nového ztvárnění
rodinného filmu Jumanji: Další level, pohádka Hodinářův učeň a Zakleté pírko v
závěru prázdnin. Před, i během promítání
je možné také zakoupit malé občerstvení.
Přijďte si s námi užít filmové prázdniny!

Michaela Juráňová,
za všechny cvičenky a cvičence

Josef Benek,
místostarosta
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Mateřská škola

Výjimečný půlrok v mateřské škole
V zimních měsících vrcholila příprava
předškolních dětí k zápisu do základní
školy. Zápis je pro děti velkým životním
mezníkem a jeho úspěšné zvládnutí je
i vizitkou a výsledkem práce nejen samotného dítěte, ale také rodiče či učitele
a dalších lidí, kteří mají vliv na formování
jejich osobnosti.
Únor se nesl v duchu velkých příprav na
Masopust a Karneval. Tyto akce jsou ideální
příležitostí, jak zdokonalovat u dětí jejich
výtvarné dovednosti, ale také je seznamovat s různým výtvarným materiálem nebo
jinými, novými výtvarnými technikami.
Karneval, který se konal v kulturním domě,
byl plný zábavy, hudby, soutěží a všichni
jsme si z něj odnesli příjemný zážitek.
Tímto bych rád poděkoval panu Menšíkovi
za veškerou spolupráci, aby bylo vše řádně
přichystáno a stejně tak zaměstnancům
mateřské školy a všem rodičům.
Naší oblíbenou a již tradiční akcí se stal
Masopust. Troufám si říci, že si jej oblíbili
především starší občané obce, ale i rodiče,
kteří nás v dopoledních hodinách obdarovávají nejrůznějšími sladkostmi. Moc vám
za ně děkujeme a doufáme, že se opět
v dalším školním roce společně pobavíme.
Konec února, a především začátek března,
se pak stal pro nás všechny nezapomenutelným. Nikdo nečekal, že nás něco
takového jako koronavirus může v době
21. století potkat. A přece potkalo. Zcela
nepřipraveni jsme se s touto novou situací
museli poprat a z bezpečnostních důvodů
došlo nakonec 16. března k uzavření i naší
mateřské školy. Během těchto osmi týdnů,

Na maskách jsme si dali všichni záležet
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Děti s medvědem při masopustním průvodu
kdy byla škola uzavřena, se zaměstnanci
školy podíleli na šití roušek pro občany.
Patří jim za to velký dík. Dále jsme využili uzavření školy k výmalbě kuchyně
a výdejny. Pedagogové se snažili alespoň
přes sociální sítě zpříjemnit dětem chvíle
strávené doma formou videí s tělesnou či
hudební chvilkou, pohybovou aktivitou,
pracovními listy nebo výtvarným nápadem. Společně jsme tak oslavili i krásný
Den matek a věříme, že alespoň tyto malé
náměty dětem připomněly zážitky a prostředí mateřské školy, i když dovádění
s kamarády jistě nic nenahradí.
Očekávané otevření mateřské školy s sebou neslo řadu nejistot, problémů, nevyřešených otázek a spoustu papírů. Nako-

nec jsme však vše společnými silami zvládli
a děti se tak konečně po dlouhé pauze
mohly vrátit za svými kamarády i zaměstnanci mateřské školy. Vězte, že tentokrát
jsme se všichni těšili víc než kdy dřív.
Rád bych poděkoval i rodičům, kteří měli
možnost si děti nechat doma a tím tak
snížit počty dětí ve třídách.
I když díky tomu nemohlo být uskutečněno
oblíbené Vítání jara či oslava Velikonoc
a stejně tak besídka pro maminky nebo
výlet do ZOO Zlín, možná nám alespoň
tato nemoc pomohla hlouběji se zamyslet a přehodnotit tak třeba své hodnoty
a postoje, ale především nám snad pomohla vytěžit to nejcennější – čas strávený
společně se svými nejbližšími.

S novou plachtou si můžeme hrát i za slunce

Nakonec se nám podařilo zrealizovat alespoň Pasování předškoláků. Odpoledne nám
zpříjemnili Lovci mamutů, inspirováni Eduardem Štorchem, formou písní, tanečků
a plnění úkolů. I když loučení nebývá vždy
snadné a neobešlo se bez slziček, stalo
se krásnou „třešničkou na dortu“ školní
docházky malých školáčků a snad jim nejen
tento den budou připomínat i tematické
upomínkové dárečky.
Závěrem bych chtěl poděkovat za všechny
sponzorské dary, kterých bylo v letošním
roce opravdu mnoho. Jako každoročně
patří dík zahrádkářům za jejich chutné
ovoce a zeleninu, dále paní Škutkové za
nákup pracovních sešitů, děkujeme také
za peníze na nákup nové kytary, kterou
si paní učitelka Konvalinková velmi oblíbila a jejíž zvučné tóny se linou naší školou. Velmi chci poděkovat i paní školnici
Slaběňákové, která se svým manželem
dohodla u společnosti Eurovia finanční
dar na nákup tělovýchovných pomůcek
a divadelních čepic a díky kterým jsme
mohli udělat radost našim nejmenším.
Jako každý rok přispěla i společnost Continental, tím chci poděkovat i panu starostovi obce Machové, protože jsme za
tyto peníze mohli nakoupit kuchyňku pro

Společné foto při Pasování předškoláků
děti, koberec a knihy do hracího koutku.
Následně chci ještě poděkovat vám, občanům obce Machová, za finanční dary,
které jsme vybrali na vánoční besídce a
karnevalu. V závěru školního roku proběhla sportovní akce, kterou organizoval
tatínek Agátky Ludvíkové. Finance, které
se během tohoto dne vybraly, byly taktéž
darovány Mateřské škole Machová. Také
i jemu patří poděkování.

Moc vám za všechny dary ze srdce děkujeme, snad jsem na nikoho nezapomněl,
pomohli jste nám vykouzlit úsměv na tvářích všech dětí.
Úplným závěrem chci popřát vám, všem občanům obce, zaměstnancům mateřské školy,
a především dětem, krásné letní prázdniny!
Mgr. Vít Mlčoch,
ředitel

Spolky v obci

TJ Sokol Machová
V sobotu dne 25. ledna jsme pořádali
Sokolský ples. K tanci a poslechu hrála
kapela TADY A TEĎ. Plesu se zúčastnilo 129
hostů. Velké poděkování patří všem, kteří
se podíleli na pořádání plesu.
V sezóně 2019–2020 se naši kuželkáři
zúčastnili čtyř kuželkářských soutěží.
Žáci a dorost hráli formou 8 turnajů ve
čtyřdráhových kuželnách: ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Meziříčí a Otrokovicích. TJ
Sokol Machová reprezentovali: Oldřich
Žák, Jiří Hanák, Karolína Zifčáková, Václav
Vlček, Gabriela Benková a Jakub Pavlištík.
Vedoucí družstva: Bohuslav Husek.
Machová „C“ hrála Krajskou soutěž. Hráči
tohoto družstva: Josef Benek, Adam Grebeníček, Jan Hastík, Margita Fryštacká,
Miroslav Ševeček, Roman Škrabal. Vedoucí
družstva: Miroslav Ševeček. Nejlepším
hráčem v nedohrané sezóně byl Adam
Grebeníček.
Machová „B“ hrála Krajský přebor. Hráči
tohoto družstva: Bohumil Fryštacký, Jiří

Sokolský ples – zábava v plném proudu
Fryštacký, Leoš Hamrlíček, Eliška Hrančíková, Radek Husek, Jiří Michalík, Lukáš
Michalík, Martina Nováková. Vedoucí družstva: Zdeňka Fryštacká. Nejlepším hráčem
v nedohrané sezóně byl Jiří Fryštacký.
Machová „A“ hrála III. Kuželkářskou ligu.
Hráči tohoto družstva: Vlastimil Brázdil,
Milan Dovrtěl, Roman Hrančík, Bohuslav
Husek, Pavel Jurásek a Michal Laga. Ve-

doucí družstva: Bohuslav Husek. Poslední
utkání jsme odehráli 7. března ve Valticích
s Prušánkami. Nejlepším hráčem v nedohrané sezóně byl Roman Hrančík.
Od 10. března byla i naše kuželna uzavřena až do 25. května. Žádná soutěž nebyla dokončena. Všechny výsledky byly
anulovány. Celý ročník se bude opakovat
v nadcházející sezóně 2020-2021.
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Co vám nabídneme?
Hostování kuželkářů TJ Sokol Machová
v sezoně 2019-2021:
• Jiří Mrlík – TJ Sokol Luhačovice v soutěži Interliga.

• Šárka Drahotuská – KC Zlín v soutěži
Krajský přebor
V sobotu dne 2. května se mělo hrát finále
mistrovství České republiky jednotlivců za
účasti našeho hráče Jirky Mrlíka. V sobotu
16. května měl Sokol pořádat turistický
zájezd a v sobotu 27. června Turnaj v malé
kopané. Všechny akce se nekonaly z důvodu hygienických opatření v souvislosti
s epidemií koronaviru COVID-19. V měsících květen a červen se pravidelně účastníme turnaje v Olomouci. Také tento turnaj
byl zrušen.
Od 13. června probíhala v kuželně rekonstrukce kulturní místnosti. Tuto rekonstrukci jsme dokončili 12. července. De-

montovalo se staré obložení, položila se
nová dlažba a celá místnost se vymalovala.
Více informací o našem spolku najdete na
našich webových stránkách www.tjsokolmachova.cz.

Činnost SDH Machová v roce 2020
Svou činnost jsme zahájili 11. ledna 2020,
kdy proběhla valná hromada hasičů, na
které se zvolil nový výbor SDH. Starostou
byl zvolen Svatopluk Januška, jednatelem Josef Benek st., velitelem Jaromír
Brázdil, pokladníkem Michal Pavlíček, pre-

ventistou Jiří Ludvík, strojníci Jiří Menšík
a Radim Husek, velitelem zásahové jednotky František Fryštacký, mládežníkem
Martin Benek, revizorem Petra Drahotuská,
členem výboru Magda Benková, Jiří Hovadík, Martin Pospíšil a Rostislav Ludvík.
To byla na dlouhou dobu poslední akce.

Připravované akce:
• 21. - 29. srpna Memoriál bratrů Zatloukalových – turnaj v kuželkách,
• v podzimním období účast v kuželkářských soutěžích družstev A, B, C, dorost
a žáci.
Bohuslav Husek,
předseda TJ Sokol Machová z.s.

Rekonstrukce zázemí kuželny

SDH Machová

Dal jsi do balíčku i návod?

Připraveni vyrazit
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Rozvoz ochranných prostředků

Mimořádná opatření vlády se nemalou mírou dotkla i machovských hasičů. Byli jsme
nuceni zrušit plánovaný 13. ročník Koštu
klobás. V březnu se také měly v Machové
konat zkoušky na získání odborných odznaků Hasič III. a II. stupně. Stejně dopadl
i letošní Rej čarodějnic, který jsme sice neměli pořádat, ale chystali jsme se při této
akci opět pomoci. V nastalé situaci jsme
plnili dávkovače připravenou desinfekcí
a spolu s dalšími ochrannými prostředky
rozváželi občanům. Zapojili jsme se také do
šití roušek, jichž bylo třeba velké množství.
Tyto jsme následně rozvezli přednostně
seniorům v připravených balíčcích s rukavicemi i návodem na praní a údržbu.
Po rozvolňování bezpečnostních opatření
jsme 29. května uskutečnili plánovaný
sběr starého železa, který přispěl k doplnění hasičské pokladny. S velkou radostí jsme 11. července pořádali 4. ročník
soutěže v požárním sportu „O pohár SDH

Krocení zlé hadice

Muži v akci
Machová“, která je zařazena do seriálu
Zlínské ligy dospělých. Sice nám počasí
vůbec nepřálo, ale i tak si přijelo zasoutěžit 19 týmů mužů, 14 týmů žen a 11 týmů
dorostenců a dorostenek.

Tolik tedy k činnosti machovských hasičů
za první polovinu roku 2020. „K ohňu!“

Závodníci na místa, připravit, pozor…

Všechno musí klapnout

ní této služby, se kterou byli zahrádkáři
i občané spokojeni.
Z výše uvedených důvodů bude tento příspěvek o něco ochuzen v bilancování činnosti za období od ledna letošního roku.
Naše obec se rozrůstá o nové občany, tak
bych nyní chtěl zahrádkáře alespoň stručně představit z pohledu organizačního
systému.

protože ji pořádáme u příležitosti svátku
Dne matek. Po oficiálním programu besedujeme. K tanci nám hraje živá hudba.

Josef Benek
SDH Machová

ZO ČZS Machová
Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři,
Mám další příležitost vás pozdravit za
místní organizaci zahrádkářů. Věřím,
že i v naší vesnici máme za sebou náročnější období koronaviru a pokud jsem dobře
informovaný, tak jsme pandemii všichni
zvládli ve zdraví. To mě velmi těší. Zmíněné
období samozřejmě z pochopitelných důvodů omezilo i zahrádkáře, a to úplně z pohledu práce v organizaci a po určitou dobu
i v té praktické činnosti doma na zahrádkách, než došlo k postupnému uvolňování
vládních omezení a než se také otevřely
specializované prodejny s potřebami pro
nás. Děkuji starostovi a místostarostovi obce za organizaci rozvozu kompostu
pro zahrádkáře přímo do jejich zahrad
nebo na smluvené místo. Poděkování patří
i pracovníkům kompostárny za provede-

ZO ČZS Machová má 71 členů, z toho je 21
žen. Srdcem je výbor, který má nyní 13 členů, z toho je 6 žen. Dále je to dvoučlenná
revizní komise. Vycházíme z organizačních potřeb výboru, které jsou podnětem
k výborovým schůzím. Tyto svoláváme většinou pětkrát za rok. V únoru pořádáme
výroční členskou schůzi. V květnu zveme
zahrádkáře na členskou schůzi, na kterou
přichází se svými rodinnými protějšky,

Našim pracovním základem je plán činnosti pro daný rok. Jeho podstatou jsou
činnosti odborné, společenské, brigádnické, provoz hospodářské místnosti, spolupráce s dalšími složkami v obci a samozřejmě spolupráce se zástupci obecního
úřadu. Vrcholem naší činnosti je uspořádání Okresní výstavy ovoce a zeleniny.
Z kulturní činnosti je to většinou v únoru Zahrádkářský ples, dle zájmu i zájezd
se zahrádkářskou a kulturní tematikou.
V organizaci zahrádkářů je každý nový
člen vítaný. Je potřeba si uvědomit, že
základem kvalitního společenského života
v naší obci je právě aktivní činnost všech
složek ve spolupráci s obecním úřadem.
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Přednáška MVDr. Václavíka
Co jsme zatím stihli v letošním roce?
18. 1. 2020
Odborná přednáška na téma Škůdci
ovocných stromů, kompostování, květnaté louky, s účastí velmi dobrou (33
přespolních zahrádkářů i ze sousedních
ZO a 23 místních zahrádkářů a občanů).
Výše uvedená témata moderoval okresní odborný instruktor MVDr. F. Václavík.
V závěru přednášky proběhla široká diskuze s výměnou zkušeností.
15. 2. 2020
Zahrádkářský ples, skupina AZ BAND.
Všem hostům plesu a sponzorům děkujeme za podporu!
16. 2. 2020
Výroční členská schůze. Zhodnocení činnosti za uplynulý rok.

kem. Chceme tak zlepšit informační tok
s místními zahrádkáři, občany, ale i blízkým okolím.
Postupně se přiblíží čas provozu v hospodářské místnosti za účelem zužitkování
části úrod ovoce, která letos vypadá zatím
slibně. Přijďte si k nám nechat připravit
ovocný mošt z vaší úrody pomocí kvalitního zařízení s možností pasterizace
a ochotnou obsluhou. S největší pravděpodobností během srpna provedeme sběr
starého železa.
Následovat budou přípravy na Okresní
výstavu ovoce a zeleniny. Ta letošní se
bude konat 26. – 27. 9. 2020. Již dnes vás
chci jménem výboru naší ZO touto cestou
požádat o zachování přízně a podpory.
Vaše spolupráce s námi je příkladná a my si
vážíme času, který doma věnujete přípra-

Leden–únor–březen 2020
Vypracování projektu osazení polní
cesty v katastru obce, výběr vhodných
stromů a ovocných stromků, za zahrádkáře
vypracoval MVDr. F. Václavík.
2. 6. 2020
Brigáda v klubovně a hospodářské místnosti, realizovaly členky ZO a výboru.
7. 6. 2020
Podpora Dětského dne za účasti dvou
členek naší ZO
Během května jsme uvedli do zkušebního provozu naše nové webové stránky. Tyto budou postupně zaplňovány
a zdokonalovány členem výboru Ing. Škut-
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Pohled na zaplněný sál KD

vě svých vzorků ovoce, zeleniny, bylinek,
květin a dekoračního materiálu pro aranžmá. Stáváte se tak součástí realizačního
týmu a na tom je krásná ta přirozenost
a sounáležitost. S vaší podporou se výstava dostává každý rok kvalitativně na vyšší
úroveň, což dokladují pochvalná slova
přespolních návštěvníků i návštěvníků
z větších dálek. Srdečně na výstavu zveme
občany a zahrádkáře z Machové a okolí.
Věříme, že i letos vás občerstvíme dobrým
burčákem, vínkem a jinými pochutinami.
Budeme se na vás těšit!
Přeji vám, čtenářům zpravodaje, příjemně prožité léto, popřípadě zaslouženou
dovolenou!
Miloslav Matyáš,
předseda ZO ČZS Machová

Zprávy z výborů

Výbor stavební, pro dopravu a životní prostředí
Telegraficky
V rámci koronavirové krize byla utlumena
i činnost výboru, avšak svět se nezastavil
a točí se dál, tak jsme se přizpůsobili situaci
a řešili věci, jak přicházely a po rozvolnění
přijatých opatření o to více zintenzivnili
činnost. Jak už starosta zmiňoval, zdárně
jsme dokončili proces schvalování Změny
č. 1 územního plánu obce Machová. S tím
souvisí práce na odkup pozemků a projektové dokumentaci pro chodník do Mysločovic.
Nemálo času a energie stojí situace kolem
zasíťování lokality u bývalého zahradnictví,
která díky změně ÚP nebude brownfieldem, ale plochou pro bydlení s možností
podnikání. Dále jsme připomínkovali záměry v procesu EIA na vedení zdvojení
velmi vysokých napětí. Je zarážející postoj
zpracovatelů posuzování vlivů na životní
prostředí, že je pozitivem výstavba dalších
vedení stožárů VVN, protože tak bude posílen industriální charakter krajiny. Proti
tomu jsme se důrazně ohradili.

Stále se snažíme najít cenově přijatelné
řešení osvětlení i zastávky do Otrokovic.
Jak už starosta psal, prioritou obce je
rekonstrukce naší kořenové ČOV, která
je, po několika letošních prohlídkách
a konzultacích s projektanty jak ji provozovat, už na hranici životnosti. Pokusíme
se získat dotace, bohužel je v této době
velký přetlak žádostí od obcí oproti balíku poskytovaných peněz i u Ministerstva
zemědělství ČR nebo u Zlínského kraje.
Pokud bychom byli úspěšní u Zlínského
kraje, bude nutné navíc realizovat část
kanalizace na jedné větvi kostkovice (od
č. p. 28 po dětské hřiště).
V rámci obnovy již zmiňovaných polních
cest plánujeme výsadbu převážně ovocných stromů a keřů. Je několik možností
získat na to finance, ale vzhledem k situaci uvidíme, jak pořídíme. Případně jsme
uvažovali o společné akci občanů (akce
Z), že bychom si některé stromy či keře na

podzim zasadili společně, aby nám zemědělci tyto cesty nezorali. Mimo polní cesty
se ještě plánuje výsadba u kompostárny
a na cestě k ČOV od zahradnictví.
Dále čekáme na finální vizualizaci řešení
rekonstrukce obřadní síně v MŠ, kterou
vám představíme v dalším čísle zpravodaje.
Dále řešíme problematiku nedostatečného
množství kontejnerů na tříděný odpad.
Sběrné místo před bývalým obchodem
u hlavní cesty se musí přemístit pravděpodobně ke kuželně. Dále jsme uvažovali
o zřízení menších hnízd na konci Milionové
a pod obecním úřadem. Pokud byste měli
někdo vhodný tip na místo (pokud možno
na obecním pozemku a dopravně přístupném), budeme za něj jenom rádi.
Ing. Táňa Vítková, Ph.D.,
předsedkyně výboru stavebního,
pro dopravu a ŽP

Opravy, údržba a investice v obci
V první polovině roku byly, mimo běžnou údržbu majetku a zeleně, realizovány níže uvedené opravy a investice.

Obnova, usazení a úprava terénu kříže
Na potokách
Náklady 44 957 Kč.

Sesazovací řez vrb u sportovního
areálu i ČOV
Náklady 17 440 Kč.

Stínící plachta a nová výsadba v MŠ
Náklady síť 10 812 Kč. Náklady na zeleň 6 313 Kč.
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Renovace stolů a lavic u klubu a kuželny
Náklady 22 234 Kč.

Nový povrch cesty směrem k Mysločovicím
Financováno Zlínským krajem.

Prodloužení cest u sportovního areálu a Za zahradou
Náklady 57 099 Kč.

Oprava komínu mateřské školy
Náklady 59 290 Kč.

Zaměření polních cest kolem obce
Na náklady Krajského pozemkového úřadu.

Nové dluže KČOV
Náklady 0 Kč (materiál obce).

Smuteční vitrína
Náklady 9 142 Kč.
Ochranný val a vyrovnání plochy budoucího výletiště u sportovního areálu
Náklady 53 845 Kč.
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Nová LED SOLAR lampa veřejného osvětlení
v lokalitě Za zahradou (dokončení v době vydání
zpravodaje) Náklady 38 154,20 Kč.

Měření intenzity dopravy
Jistě jste si všimli slečny s tužkou a blokem v oranžové vestě v poslední předprázdninové dny u cesty v lokalitě Jižní
svahy. Adéla Řezníčková zde prováděla
měření intenzity dopravy z důvodu neustále se zvyšujícího průjezdu vozidel,
která si (mimo obyvatele lokality) tak
„zkracují“ cestu. Průměrně zde v maximální špičce projede 41 osobních a cca
5 nákladních vozidel za hodinu, což se, se
zvyšující tendencí, brzy přiblíží k 1 vozidlu
každou minutu. Nejenže mnozí z řidičů
nerespektují dopravní značení a rychlost
zdaleka přesahuje 20 km/h, ale navíc si
ani nelámou hlavu s předností zprava.
To, že tuto cestu používají také občané
jako chodník (vč. cesty rodičů s dětmi do
a ze školky, starších dětí do a ze školy)
a bezohlední řidiči je ohrožují, ani nemá
cenu komentovat.

Problém byl již několikrát diskutován,
avšak pro jednání s úřady i Policií ČR chyběla tzv. „tvrdá data“.
Proto bylo provedeno zmíněné měření,
a to podle zjednodušené metodiky Ministerstva dopravy ČR. Základní výsledky jsou
uvedeny v tabulce.
úřadu a několikanásobné brzdění i řazení znamená naopak vyšší spotřebu PHM
a opotřebení komponent vozidel.

Hledáme řešení. To může představovat
zavedení jednosměrného provozu, úplné
uzavření u zvonice, dopravní přeznačení
(průjezd zakázán) a dopravně stavební řešení (instalace prahů). Dále bude vyvíjen
tlak na spolupráci s Policií ČR k provádění
měření po přijetí opatření. Součástí by
mělo být jednání vedoucí k vybudování
chodníku ve spodní části lokality.

Apeluji především na občany okolních
obcí, aby si uvědomili, že ruší i ohrožují ostatní, stejně tak bych rád upozornil, že kontejnery na odpad nejen podél
této cesty jsou určeny občanům Machové
a z jejich daní a poplatků hrazeny.

Je smutné, že toto zkracování představuje
úsporu pár vteřin času oproti cestě kolem

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta

Intenzita dopravy, komunikace na pozemku parc. č. 346/2, Machová
Cíl: Zklidnění dopravy v obci s ohledem na bezpečnost chodců
Pondělí 29. 6. 2020
Druh DP
O - Osobní automobily (bez přívěsů i s přívěsy)
M - Motocykly
N - Nákladní vozidla (lehká, střední a těžká)

Pátek 3. 7. 2020

5:00 - 9:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

5:00 - 9:00 hod. 13:00 - 17:00 hod.

99

162

120

164

0

0

0

2

11

19

3

4

S - Speciální vozidla (traktory a jiná zemědělská technika)

3

1

1

3

A - Autobusy

0

0

0

0
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Výbor pro školství
a sociální oblast

Vítání občánků
Vítání občánků plánujeme pořádat opět
od 1. 9. 2020. Do 30. 6. 2020 se narodili
v Machové čtyři noví občánci Anetka
Zrníková, Timotej Mikšaník, Veronika
Velísková a Viktorie Závodníková. Všem
rodičům gratulujeme a dětem přejeme
všechno dobré v životě! Více v dalším
čísle zpravodaje.
Svatopluk Januška,
předseda výboru pro školství
a sociální oblast

Kontrolní výbor

Zpráva z kontroly
Dne 30. června 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 Ing. Zdeňka Nováka, Ph.D. a místostarosty Josefa Benka
k pravidelné kontrole přijatých faktur,
kontroly pokladny a plnění usnesení
zastupitelstva. Všechny příchozí faktury
a pokladní doklady byly překontrolovány
Lukášem Brázdilem s konstatováním, že
všechny jsou hrazeny včas a oprávněně.

Všechny pokladní doklady jsou vedeny
v pořádku. Plnění všech dosavadních
usnesení Zastupitelstva obce Machová
byla překontrolována Ing. Vladimírem
Velískem a Jiřím Menšíkem s konstatováním, že tato jsou plněna řádně a včas.
V rámci kontroly nebyla shledána pochybení, tedy nebylo potřeba přijímat
žádná nápravná opatření.

Ing. Vladimír Velísek,
předseda kontrolního výboru

Finanční výbor

Vzpomínáme

Zpráva z kontroly
Dne 21. 5. a 25. 5. 2020 se konala kontrola návrhu Závěrečného účtu obce
Machová za rok 2019.

V roce 2020 jsme se naposledy rozloučili
s machovskými spoluobčany paní Růženou Michalíkovou a panem Vladimírem
Konečným.
Čest jejich památce!

Bylo zkontrolováno vyúčtování dotací,
Výkaz o plnění rozpočtu FIN 2-12, plnění
rozpočtu (porovnání skutečných příjmů
a výdajů, položkové srovnání – meziroční
(2017-2019) a sestava – přehled položek
podle účelových znaků), dále hospodaření MŠ Machová a účetní závěrka obce
Machová vč. meziročního srovnání.

Nedílnou součástí kontroly byla také
Zpráva o kontrole hospodaření obce
Machová za rok 2019 (audit Zlínského
kraje).
Závěr kontroly: Návrh Závěrečného účtu
obce Machová za rok 2019 - bez připomínek, doporučuje se zastupitelstvu
ke schválení.
Jaromír Brázdil,
předseda finančního výboru

Poplatky

Dne 1. 6. 2020 uplynulo 20 let od úmrtí
pana Jiřího Mrlíka. Všem, kdo jste ho
znali, děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodina
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Dne 30. září 2020 je v obci Machová
splatné stočné. Na rok 2020 bylo stanoveno ve stejné výši jako v roce 2019, tj.
13,89 Kč/m3 při stanovené produkci odpadních vod 36 m3 na 1 osobu za rok
(tzn. 500 Kč na osobu a rok). Stočné je
hrazeno na příslušný kalendářní rok.

Stočné hradí majitel nemovitosti za
všechny osoby v domě.
Připomínáme ohlašovací povinnost
poplatníků, kteří jsou povinni nahlásit
změny, mající vliv na výpočet stočného
za nemovitost.
Předem děkujeme za spolupráci!

Poplatek za psy
V Machové se hradí místní poplatek, který
je stanoven ve výši 200 Kč za každého psa.
Poplatek je splatný do 31. 10. 2020. Povinnost přihlásit psa k místnímu poplatku
má majitel ve stáří psa 3 měsíce – potřebné
údaje vyplníte přímo v kanceláři OÚ Machová, kde obdržíte současně známku.

Formulář můžete vyplnit i elektronicky.
Tento naleznete na webových stránkách
obce www.obecmachova.cz v sekci Formuláře pod názvem: Poplatky – psi – přihlášení. Následně si vyzvednete známku.
Současně žádáme majitele psů, aby uklízeli po psech jejich exkrementy. Sáčky

i odpadkové koše jsou rozmístěny po celé
vesnici.
Děkujeme za spolupráci a ochotu udržovat
pořádek v obci.
Libuše Zaoralová,
účetní

Úkony a informace Obecního úřadu

Komunální odpady
– slevy studentům
Připomínáme i studentům, že v září je
potřeba doložit potvrzení o pokračování
studia na středních a vysokých školách
v následujícím školním roce 2020/2021.
Sleva u komunálních odpadů je podmíně-

na doložením skutečnosti, že pobyt mimo
obec Machová je delší než 10 měsíců.
Pokud nebudou pokračovat ve studiu, je
třeba doplatit poplatek do základní sazby,
tj. 520 Kč/rok.

Evidence obyvatel
Počáteční stav 1. 1. 2020
Narození
Úmrtí
Odhlášení
Přihlášení
Stěhování v obci
Konečný stav 30. 6. 2020
Pozn.: sňatky 0

666
4
2
8
2
0
662

Závěrečný účet a výsledek hospodaření v roce 2019
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání
dne 8. června 2020 schválilo Závěrečný
účet obce za rok 2019 včetně komentářů, rozborů a ročních výkazů. Výsledkem
hospodaření (rozdíl mezi náklady a výnosy časově rozlišenými) je zisk ve výši
3 634 696,32 Kč. Ve Výkazu o plnění roz-

počtu FIN 2-12 je výsledkem financování
za rok 2019 (cashflow) přebytek příjmů
oproti výdajům ve výši 3 490 822,21 Kč,
po odpočtu -830 488,08 Kč splátek
úvěrů, se stav běžného účtu zvýšil
o 2 660 334,13 Kč oproti počátečnímu
stavu. Podrobnější informace o investi-

cích a dalších provozních výdajích včetně
výkazů získáte na webových stránkách obce
Machová v sekci Úřední deska.
Libuše Zaoralová,
účetní

Předpokládané daňové výnosy obce pro rok 2020
Pandemie koronaviru způsobila na dlouhou
dobu mnohdy úplné zastavení provozů
a výrob. To s sebou přineslo snížení daňových odvodů do státního rozpočtu. Vláda na
podporu firem schválila tzv. kompenzační
bonus, který bohužel negativně ovlivní daňový výnos obcí, jež se na bonusu podílejí
ze svých rozpočtů.
Co to je? Kompenzační bonus je daňový
bonus na kompenzaci některých hospodářských následků souvisejících s ohrožením
zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru, označovaného jako SARS CoV2, nebo s krizovými opatřeními přijatými
z důvodu tohoto ohrožení. Jde o podporu
v případě nutnosti uzavření firem, karanténě, péči o dítě, omezení poptávky po
výrobcích, atd. Více v zákoně č. 159/2020
Sb., o kompenzačním bonusu.
Dále naše investiční plány negativně ovlivní také důsledek tzv. daňového balíčku.

Podnikatelé i firmy budou mít možnost
si zpětně uplatnit daňovou ztrátu u daní
z příjmů fyzických a právnických osob.
Sdružení místních samospráv ČR (SMS)
predikuje dopad do rozpočtu naší obce
-2,5 mil. korun. Při rozpočtových příjmech
obce cca 9 mil. korun jde o pokles 28,7 %.
Vláda kompenzuje výpadek obcím částkou 1 200 Kč na občana, tj. cca 780 tis.
Kč. Dále slibuje rozšíření dotačních titulů
a vypsání nových, ty však nejsou vždy využitelné tam, kde je obec zrovna potřebuje.
Celkový dopad dle SMS je tedy -1,7 mil.
Kč. Nutno poznamenat, že tyto výpočty
vychází ze vstupních údajů z roku 2017,
a porovnávané období je duben 2020 vs.
únor 2020. Ministerstvo financí (MF) predikuje pokles daňových výnosů o 10,4 %
(porovnání období duben 2020 vs. duben
2019). V porovnání období duben 2020 vs.
únor 2020 jde však o 16,5 %, tedy -1,5 mil.

Kč. Po započtení kompenzace na občana
vychází propad příjmu na cca -700 tis. Kč.
Nechci zacházet do úvah, proč je srovnáváno různě, mohu souhlasit i s částečnou
participací obcí na krizi, jisté je však jedno,
daňové příjmy obce budou nižší, a to pro
nás znamená méně prostředků na opravy
a investice. Prozatím byl plán rozpočtu na
straně příjmů ponížen o 920 tis. Kč.
Více informací ke kalkulaci SMS a MF naleznete zde: https://www.smscr.cz/kalkulacka/rud/index.html.
Vzhledem k tomu, že obec nezahájila velké investice z důvodu zmíněné absence
dotací, nebo nedokončených projektů
a úředních povolení, nebude dopad tak
dramatický jako v obcích, které jsou smluvně zavázané k plnění dodavatelům.
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,
starosta
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Přehled akcí na 2. pololetí roku 2020
21. – 29. 8. 2020

Soutěž v kuželkách (Memoriál bratrů Zatloukalových)

26. – 30. 8. 2020

Turistický zájezd

12. 9. 2020

SDH – soutěž mladších a starších žáků

26. – 27. 9. 2020

Okresní výstava ČZS Machová

4. 10. 2020

Svátek sv. Michaela

10. 10.2020

Drakiáda

24. 10. 2020

Dýňová strašidýlka

14. 11. 2020

Beseda s důchodci

28. 11. 2020

Zimní tvoření

12. 12. 2020

Rozsvícení vánočního stromu

19. 12. 2020

Vánoční turnaj v kuželkách

27. 12. 2020

Turistický pochod TJ Sokol Machová

30. 12. 2020

Turnaj ve stolním tenisu

31. 12. 2020

Silvestr

Změna termínů vyhrazena. Realizace je závislá na budoucích opatřeních!

Nabídka pomoci – Charita Zlín
Ať už si s námi všemi příroda zahrává více,
či méně, nezapomínejte, že Charita Zlín je
připravena v maximální možné míře mírnit
nepříznivé dopady těžkých životních situací na jednotlivce a rodiny. Můžeme tak
konat díky všem, kteří se každoročně zapojují do Tříkrálové sbírky! Máte-li ve své
blízkosti ty, které přírodní živel jakkoliv
znevýhodnil, či ty, kteří svoji životní situaci přestávají zvládat z jakékoliv příčiny,
neváhejte kontaktovat mé kolegy – pomoc
z naší strany je rychlá a diskrétní:
Občanská poradna Charity Zlín s akreditací
pro služby v oblasti oddlužení, Tel.: 739
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245 973, 739 245 974 a duchovní podpora,
Tel.: 731 646 933.

pora nákupu např. léků, kompenzačních
a rehabilitačních pomůcek, zdravotních
postelí a matrací.

Stručný nástin možné pomoci: postiženým dětem mohou být zakoupeny pomůcky, které jim usnadní např. pohyb;
samotným maminkám s dětmi pak oděvy
a školní pomůcky pro děti; chudým rodinám může být uhrazena např. pračka či
lednička, potraviny; těm, které zasáhla
přírodní katastrofa zase poskytnuta pomoc v obnově obydlí - např. zakoupením
vysoušečů, zajištěním opravy či vybavenosti obydlí; starým a nemocným pod-

Přeji vám vše dobré - Ing. Pavla Romaňáková, projektová manažerka.
Kontakty: Charita Zlín, Burešov 4886,
760 01 Zlín
IČO: 44117434,
bank. spoj. č. ú. 1400878319/0800
ID datové schránky: 6m8766a
telefon: 577 224 050, mobil: 603 491 601
e-mail: pavla.romanakova@zlin.charita.cz
www.zlin.charita.cz

Plán vývozů odpadů
ve 2. polovině roku
Vývoz
Vývoz
velkokapacitního nebezpečného
kontejneru
odpadu

Vývoz
popelnic

Červen

Zábava

Bludiště
Dojdi si pro zmrzlinu

18
2

Červenec

17 - 18

16
30
13

21 - 22

Srpen
27
10

18 - 19

10

Září
24
8

16 - 17

Říjen

(Řešení naleznete na poslední straně zpravodaje)

22
5

Křížovka - Najdi část obce

20 - 21

Listopad
19
3

Prosinec

17
31

Poznámka:
termín vývozu popelnic se žlutým i zeleným štítkem
termín vývozu popelnice pouze se žlutým štítkem

Vodorovně:
3. Lesní zbojník
5. Závěs v divadle
6. Tenisová výbava

Svisle:
1. Hlavní město Maďarska
2. Anoda i katoda
4. Strunný hudební nástroj		
7. Bytost z germánské mytologie

Z výsledných písmen uhádněte název části obce.
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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!

Machovský zpravodaj

⁄ Řešení křížovky: Korbele ⁄
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