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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám jménem zastupitelstva a jménem svým popřál
úspěšný start do nového roku 2020
a poděkoval za spolupráci a podporu v roce minulém.
Máme za sebou rok, který nebyl v mnoha ohledech jednoduchý.
I přesto jsem přesvědčen, že se podařilo mnoho dobrého a je nastaven
správný kurz. Hektické období sebou
nese mnoho vypjatých situací a problémů, které jsou doprovázeny komunikačními problémy a odlišnými
názory na věc. Pouze společná práce
však přinese ten nejlepší výsledek
všem občanům. Různorodé názory
vedou na druhou stranu k odhalení
nejlepších řešení a výsledků. Uvědomuji si, že musíme pracovat na
zlepšování komunikace, naslouchání a společné diskuzi. V tom cítím
rezervu a závazek do dalšího roku.
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Z pohledu rozvoje obce byl rok
2019 rokem, ve kterém se dokončovaly projekty na opravu komunikací a intenzifikaci kořenové
čistírny. Spoustu času si vyžádala
změna územního plánu bývalého
zahradnictví, kterou předpokládáme
schválit v únoru. Je v ní také zanesena změna pro vybudování chodníku
směrem do Mysločovic. Dotační výzvy na tento rok však nejsou našim
záměrům příliš nakloněny. Některé
akce budeme muset přehodnotit
a realizovat jiné. Na rekonstrukci budovy sportovního areálu bylo
vydáno stavební povolení, je však
třeba znovu projednat rozsah této
investice, a to právě s ohledem na
dotační tituly a samotné finanční
možnosti obce. Přilehlý pozemek
byl vyňat z pachtu a bude upraven
tak, aby sloužil ke sportovním a kulturně-společenským účelům. Stejně

tak připravujeme obnovu polních
cest v lokalitách Čtvrtě přes kopec,
Dolní díly a Korbele. Zaměření a následné zatravnění je plánováno na
polovinu roku 2020. Rádi bychom
využili projektu „Sázíme stromy“,
který pomáhá na bázi sponzorských
darů a spolupráce s podnikatelskými subjekty i občany obcí vracet
stromy a keře tam, kde chybí. Zastupitelé vytipovali první lokality podél
polních cest, pod kompostárnou,
nad sportovním areálem a u cesty
kolem zahradnictví směrem k ČOV.
Ve spolupráci se zahrádkáři chceme připravit plán výsadby. Byly
provedeny mnohé opravy, včetně
havarijních, především na obecní
kanalizaci. Došlo k přepojení septiků v MŠ a KD. V MŠ byla provedena
revize a následná oprava elektroinstalace včetně výměny světel ve
třídě. Realizovali jsme všechny po-

vinné revize elektro, plynu a další.
Postupně budeme odstraňovat zjištěné nedostatky podle doporučení.
Rozsáhlá revize proběhla také na
veřejném osvětlení včetně údržby.
Diskutovali jsme výměnu obecního
rozhlasu, prozatím bude prováděna
běžná údržba. Máme hotový pasport
komunikací. Kříž Na potokách je již
umístěn, zbývá dokončit terénní
úpravy a oddechovou část, resp.
lavičku. Na zvonici byly vyměněny
okapy, vyčištěna a natřena fasáda.
Zbývá instalovat lapač střešních
splavenin.
Radost nám nedělají záměry
zdvojení elektrického vedení 400
kW za Letnou směrem k Tlumačovu.
Obec nesouhlasí s touto výstavbou,
která nejenže naruší vzhled krajiny,
rozšíří ochranné pásmo, sníží využitelnost pozemků, ale zasahuje také
do biokoridoru a suchého poldru.
Rok 2019 byl také rokem, kdy se
hasiči dočkali nového dopravního zásahového vozidla, stříkačky
a obec nového malotraktoru s kabinou, vhodného i pro údržbu obce
v nepříznivém počasí. Spolky využily
obecní příspěvky na obnovu využívaného majetku, zařízení, nebo
k ochraně přírody. Pro tento rok
byly schváleny nové příspěvky podle předložených žádostí. Zastupitelstvo souhlasilo s poskytnutím návratné finanční výpomoci a dotace
zahrádkářům na nákup filtračního
zařízení pro zvýšení kvality ovocného moštu. Bude zřízeno internetové
připojení v kuželně, o sportovním
areálu budeme dále diskutovat.
V dlouho posuzovaném sporu
o úhradu výdajů na školská zařízení
potvrdil Krajský úřad, že fakturace
ze strany zřizovatele ZŠ Mysločovice
nebyla správná, tedy v rozporu se
zákonem, kdy mimo jiné nelze požadovat úhradu výnosů (diskutované
příspěvky rodičů, atd.). O nápravě
budeme jednat a dále informovat.
O zajištění dopravní obslužnosti
jste byli informováni na webu obce,
rozhlasu i Facebooku. Prozatím nedošlo k zásadním změnám v jízdních řádech, pouze k úpravě výpočtu
ceny jízdného, kdy bychom měli na
delší cestě ušetřit.

Hospodářský výsledek minulého
období je pozitivní a nevyčerpané
finanční prostředky budou využity
v následujícím roce na pokrytí plánovaného schodkového rozpočtu.
Ten naleznete na webových stránkách obce. Plánované investice jsou
uvedeny v samostatném článku tohoto vydání.
Legislativa nás přinutila provést
změny i ve vyhláškách obce, týkajících se nájmu veřejných prostranství, odpadového hospodářství
a psů. V obci jsou umístěny nové
kontejnery na kov a kuchyňské oleje. Co a jak do nich ukládat je uvedeno na nálepkách. Prosím, dodržujme
to. Jen správná recyklace všech odpadů zajistí zpomalení růstu cen za
jejich likvidaci. Dále chci apelovat
na všechny občany, kteří venčí své
psy na veřejných prostranstvích, aby
po nich uklízeli. Současný stav je žalostný a neustále se zhoršuje. Koše
včetně sáčků jsou rozmístěny po
obci. Možnou variantou je zajištění
úklidu ze strany obce, který by však
zaplatili všichni občané! Stejným
problémem je volný pohyb psů. Také
bych rád upozornil řidiče, kteří parkují svá vozidla na veřejných prostranstvích, cestách a chodnících,
že nejen brání povinné údržbě, ale
hlavně průchodu ostatních občanů.
Došlo již také k poškození vodovodního uzávěru.
Cena stočného zůstává, na základě rozhodnutí zastupitelstva,
na stejné úrovni předchozího roku
s ohledem na nedokončené změny v legislativě a využití rezervního
fondu.
Rád bych vás v tomto vydání informoval o změně na pozici zastupitele obce. Od 17. 7. 2019 vystřídal
Mgr. Evu Horňákovou pan Jiří Hradil,
kterému znovu i touto cestou přeji
mnoho úspěchů. Eva přijala novou
výzvu v podobě místa ředitelky Základní školy Trávníky v Otrokovicích. Děkuji za přínos a práci, kterou pro obec odvedla a přeji mnoho
úspěchů na novém místě! Mgr. Eva
Horňáková byla také kronikářkou.
Novým kronikářem obce se od 9.
září 2019 stal Mgr. Antonín Motáň.
Přeji mu mnoho úspěchů a kreativní přístup při jejím vedení. Další

změna proběhla ve správě kulturního domu. Paní Libuši Pospíšilovou,
které děkuji za kvalitní dlouholetou
práci, střídá pan František Klementa. Nové žádosti o pronájem prostor
tedy, prosím, směřujte již k němu.
Děkuji zaměstnancům, zastupitelům i všem občanům, kteří se podílí na chodu a rozvoji obce. Mám
radost a děkuji za vynikající spolupráci naší mateřské škole v čele
s Mgr. Vítem Mlčochem, učitelkám,
zaměstnancům i rodičům. Děkuji hasičům, sokolům, zahrádkářům
i členům mysliveckého sdružení za
jejich činnost pro obec a její občany! Je pro mě velkým potěšením založení Klubu maminek, který vede
Ing. Lucie Pálková. Maminky s dětmi
se budou scházet v předsálí KD. Informace získají případní zájemci na
obecním úřadě. Stále je otevřena
výzva k založení Klubu seniorů, který
by vytvořil rámec aktivit i pro naše
starší spoluobčany.
Dále také děkuji vám občanům
a příznivcům za podporu a účast při
kulturních, společenských a sportovních akcích. Bylo jich mnoho,
o čemž svědčí následující články
a k mé radosti roste úroveň, a především zájem vás občanů, tedy návštěvnost. Plán na další rok je také
součástí tohoto čísla.
Přeji vám všem, aby nám nový
rok přinesl především pevné zdraví,
spokojenost, optimismus a velkou
míru tvůrčí energie!

S úctou,
Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
starosta
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Událo se…

Zapálení olympijského ohně

Rozloučení s prázdninami
Dne 31. srpna 2019 obec Machová
uspořádala pro děti všech věkových kategorií netradiční Rozloučení
s prázdninami, a to formou zimních
olympijských her v 33 °C!
Akce proběhla ve sportovním areálu, kde děti u vstupu od sportovních
komentátorů (Libuše Pospíšilové
a Mgr. Evy Horňákové) obdržely startovní číslo, mapu trasy s úkoly, poukaz na fotokoutek a špekáček. První
zimní olympijské hry Machová 2019
byly zahájeny zažehnutím olympijského ohně českým reprezentantem
v bobu, Janem Stokláskem (Martin
Stoklásek). Po tomto zahájení děti
procházely různé sportovní discistrana 4

plíny, jako například jízdu v bobech
pod dohledem reprezentanta a zahajovatele her Jana Stokláska (Martin Stoklásek), absolvovaly skok
na lyžích, jejichž doskok měřili dva
úspěšní reprezentanti ve skocích na
lyžích – František Jež (Martin Pospíšil) a Jaroslav Sakala (Pavel Bartoška). Další, v poslední době velmi
úspěšnou disciplínou byl biatlon.
Zde dětem techniku střelby a běhu
na lyžích podrobně vysvětlila dvojice našich, v současné době velmi
úspěšných, reprezentantek v biatlonu, a to Eva Kristejn Puskarčíková
(Jarmila Šidlíková) a Lucie Charvátová (Nikola Řezníčková). Nad nimi,
jako největší hvězda této disciplíny

zářila a dbala na perfektní střelbu
Gabriela Koukalová (Blanka Janíková). I v těchto netradičních podmínkách se uskutečnila disciplína – běh
na lyžích, kde místo lyží děti táhly
sáně v travnatém terénu. V cíli na
ně čekaly další hvězdy sportovního
světa Kateřina Neumannová (Ilona
Stoklásková) a ze zahraničí přijela
podpořit naši akci další úspěšná závodnice v alpském lyžování, rakouská závodnice Ramona Siebenhofer
(Markéta Kořenková). Mezi jednotlivé disciplíny se organizátoři nebáli
zařadit i velmi netradiční úkoly jako
bylo skolení dvoumetrového sněhuláka, kterého spolu s celou akcí postavila zakladatelka těchto výjimeč-

ných zimních her Jitka Bartošková.
Jaké by to byly hry bez tolik oblíbeného hokeje? I do takto malé obce,
jako je Machová, zavítala hvězda
první velikosti, Dominik Hašek (Ing.
Jan Haas), aby při finálovém utkání
opět exceloval a ukázal stále svoji
dovednost v brance!
Závěrem celé akce byla odměna pro
všech 84 účastníků, mladých sportovců, kteří mohli na stupních vítězů
vyzkoušet, jaké to je stát na prvním,
druhém, či třetím stupni úspěchu.
Zažít pocit pod olympijskou vlajkou,

A vyhráli všichni!

mít zlatou medaili na krku a potřesení rukou od olympijského výboru
(Aneta Pospíšilová, Aneta Horáčková). Dále se děti mohly pobavit
u veselého bublifuku manželů Hradilových, odnést si balonek nafouklý tolik oblíbeným heliem (Radim
Husek). I na zimních hrách se našly
typické letní disciplíny jako jízda
na ponících (Tlumačov). Pro zahnání žízně a osvěžení byla k dispozici
výborná točená zmrzlina (manželé
Hořejší) a k tanci a poslechu zahrála
místní kapela Destiny Rock.

Střelba na branku

Organizátoři pod olympijskou vlajkou
Pozor, skibob na trati!
Na připomínku této neobvyklé, výjimečné akce si děti a celé rodiny
mohly odnést snímky z fotokoutku.
Děkujeme všem jmenovaným i nejmenovaným pořadatelům za perfektně připravenou akci plnou humoru, zábavy, za celý originální
nápad a výborné reakce.
Jitka Bartošková a Libuše Pospíšilová
členky výboru pro školství
a sociální oblast
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Svátek sv. Michaela
Svátek svatého Michaela, obecního
patrona, byl zahájen 29. září 2019
„budíčkem“ dechové hudby Holešovské muziky pana Vajdy. Po seřazení členů SDH a pozvaných hostů
pod kulturním domem následoval
průvod s obecním a hasičským praporem ke zvonici, kde se konala
mše svatá. Po mši si mohli hosté
pochutnat na vynikajících vdolečcích. V odpoledních hodinách oslavy

pokračovaly pod kulturním domem
s připraveným programem. Pro děti
byl připraven kolotoč, skákací hrady
a cukrová vata. Mohli jsme si pochutnat na gyrosu z kuřecího a vepřového masa. Počasí nám naštěstí
přálo a všichni si tak mohli užít krásného svátečního dne.
Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport
P. Michal Šálek při mši svaté

Nechyběly kolotoče
Průvod hasičských sborů

Drakiáda
Podzim na Machové opět patřil kromě obecních hodů a Dýňových strašidýlek i tradiční Drakiádě.
Dne 6. 10. 2019 proběhl už 6. ročník
Drakiády. Sešli jsme se opět na louce na konci Milionové ulice.
Na uvítanou byla pro děti připravena prezentační listina v podobě
velkého draka, na kterou se každý
dětský účastník zapsal a obdržel
malou sladkost – krásně nazdobený
perníček od p. Kateřiny Matochové.
I když víme, že na Machové fouká
365 dní v roce, v den Drakiády vět-
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šinou počítáme s úplným bezvětřím.
Po několika takových ročnících nás
letos počasí mile překvapilo a v den
Drakiády byl ukázkový podzimní
den. Vítr foukal tak akorát a na obloze byla vidět nádherná přehlídka
draků všech velikostí a barev. Opět
byly pro děti připraveny špekáčky
k opečení a nějaká sladkost. K pití
byl čaj a pro rodiče voňavý svařák
a něco sladkého k zakousnutí.
Děti, které už nechtěly pouštět draky, nebo předaly otěže jiným, například rodičům, se mohly zabavit
u stolů s tvořivou dílničkou. Pro ty
aktivní byly připraveny sportovní

soutěže, které jako každý rok přichystal p. Kamil Paták se svou asistentkou p. Jitkou Bartoškovou.
Celé odpoledne se vydařilo. Je to
vždy příležitost setkat se s kamarády, rodinami a užít si pěkný podzimní
den. Děkujeme všem za každoroční
účast, obci za skvělou spolupráci a také všem ostatním, kteří nám
vždy pomáhají s přípravou Drakiády.
Vždy se těšíme na její další ročník.
Kateřina Matochová,
Martina Patáková
a Ilona Stoklásková

Dýňová
strašidýlka
Jestli je ve vašem podvědomí zakotvená informace, že v reálném životě se strašidla nevyskytují, neexistují, nebo že je tajemno jen výmysl
nevzdělaných zpátečníků, jste na
velkém omylu. To jste nenavštívili
27. 10. 2019 Dýňové strašení v Machové v době, kdy zde probíhá strašidelná stezka, a rázem změníte názor.

Pohádková strašidla
ných panen. Pokud se vám podařilo
projít bez úhony kolem dračí sluje
s 3hlavou saní a Bezhlavého rytíře
(Stoklásek Martin), neměli jste ještě
zdaleka vyhráno.

Vyřezávání dýní
V 17.30 hod. začal sraz ve sportovním
areálu u dvou žebraček (paní Hradilová Pavla st. a ml.) kde v 18.00 hod.
první odvážlivci se svítícími náramky,
posilněni na odvahu perníčky od Kateřiny Matochové, vyrazili do terénu.
Hned po několika krocích narazili na
strašidelný hrad, na jehož hradbách
se procházela krásná Perchta zvaná Bílá paní (Šidlíková Jarmila).
Na nádvoří odvážlivce čekal duch
hradního pána (Janíková Blanka).
V komnatách hradu vítaly machovskou čeleď hradní paní (Bartošková
Jitka a Pospíšilová Libuše), kejklíř
(Fryštacký Jiří) s živým hadem Karlem
a žebravý mnich (Šidlíková Martina) loudící o almužničku. V hradním
sklepení na návštěvníky čekal kníže
Drákula se svými nevěstami (Velísková Petra, Slaběňáková Dagmar, bratři Pavlištíkovi). Mnohé z řad rodičů
i dětí jistě napadlo, že místo svítících
náramků měli raději dostávat svěcenou vodu, kříž, nebo česnek. Na nedalekém hřbitově otvíral rakev muž
v černém (Pospíšil Martin), kterého
tma zvedla z hrobu. Pro odvážné,
kteří toužili omládnout a zkrásnět,
byla připravena krvavá lázeň z nevin-

Při úplňku si v tento strašidelný večer zavyl i toulavý vlk. V temných
končinách trnkové aleje vyděsil
kolemjdoucí oběšenec s Dýňovým
strašákem. Své běsy zahnali v hostinci „U dvou kostlivců “ (manželé
Hradilovi) domácím dýňovým džusem a sušenou dýní. To však netrvalo
dlouho, protože, když se za vámi nečekaně objevil Hejkal (Měřil Jaromír),

z Malenovic, kteří se postarali i o ohnivou show. Obrovské poděkování
patří všem, kteří se zúčastnili vydlabávání a vyřezávání dýní ve sportovním areálu dne 25. 10. 2019, i těm, co
pomohli malovat 50 skleněných dýní,
přípravu stanovišť, poskytnutí elektrické energie, materiálu na výrobu
kulis a zvukový strašidelný doprovod.
Děkujeme těmto občanům: Ing. Velísek Vladimír, Bartoška Pavel, Stoklásková Ilona, manželé Patákovi,
Kolomazník Pavel, Kolomazník Rostislav, Vlček Petr, Januška Svatopluk,
Žáková Marie, Bc. Hanáková Irma,
Tomčalová Hana, Kučerová Jitka,

„U dvou kostlivců“
měli jste chuť vzít nohy na ramena.
Stejně tak i na posledním stanovišti,
kde se zjevoval duch staré jeptišky
(Ludvík Martin).
Jestliže jste celou strašidelnou stezku prošli bez újmy, mohli jste se těšit v cíli na občerstvení v kulturním
domě, které zajistili manželé Menšíkovi a Měřilová Drahomíra. Celou
tuto vydařenou akci ukončilo vystoupení šermířské skupiny REVERTAR

Pospíšil Martin ml., Benek Martin,
Benek Josef, Ing. Novák Zdeněk, Ph.D.,
Janík František, Semelová Marcela.
Nic nepotěší víc organizátory jako
věta: „Teda, ti to mají ale vymakané“.
Jitka Bartošková
a Libuše Pospíšilová		
členky výboru pro školství
a sociální oblast
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Mikuláš v Dětském domově ve Vizovicích
Dne 6. 12. 2019 uspořádali zástupci machovských hasičů, sokolů i občanů Mikulášskou besídku pro děti z Dětského domova ve Vizovicích. Toto setkávání se po letech stalo již tradicí. Děkujeme všem zúčastněným a sponzorům
za poskytnuté dárky pro děti.										
								
Radek Husek, člen výboru TJ Sokol Machová

Návštěva Mikuláše
s družinou v DD Vizovice

Návštěva Mikuláše s družinou v DD Vizovice

Čerti byli také připravení

Zimní tvoření
Zimní tvoření proběhlo 24. listopadu 2019 v kulturním domě. Jako každoročně se do přípravy vánočních
námětů zapojili manželé Hradilovi
i další občané a ochotně pomáhali
při jejich zhotovení. Pro děti, jejich
rodiče a prarodiče bylo připraveno
zdobení perníčků, výroba adventních věnců, svícnů a dekorací. Tři
porotou vybrané výrobky dětí byly
oceněny malou odměnou.
Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na
přípravě a realizaci všech kulturních
akcí v uplynulém roce a popřát hodně nápadů, sil a odhodlání do nového roku. Skutečnou odměnou jsou
pro nás všechny rozzářené dětské
oči a spokojení občané.

Ukázka vánočních svícnů

Jiří Menšík
předseda výboru
pro kulturu a sport

Předsálí se zaplnilo
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Děti při malování perníčků

Beseda
se seniory
Dne 30. 11. 2019 se konala beseda
s našimi seniory. Besedu zahájili naši
nejmenší, tedy děti z MŠ, s pěkným
vystoupením, za které sklidily velký
potlesk. Dále následovaly přednášky paní Radky Faldíkové z Machové
o zdravé chůzi a pana npor. Ivana
Mikulky z Policie ČR Zlínského kraje,
týkající se prevence kriminality, tzv.
„šmejdů“. Přednášky byly zajímavé
a podle ohlasů přínosné. Jestli máte
nápad, či námět na příští setkání,
zastavte se na kus řeči. Pak už jsme
se všichni pobavili u připravených
soutěží, kde bylo úkolem poznat nejen památky, známé osobnosti, ale
také hlášky z filmů a skladby.

Soutěžíme!

Vystoupení dětí z MŠ sklidilo velký potlesk
Večerem nás hudbou provázel pan
Václav Šubík, s nímž si mnozí zanotovali nejednu píseň.

Díky i vám občanům za podněty,
které jsem během setkání obdržel.
Již nyní se těším na další příjemné
setkání!

Rád bych poděkoval všem, kteří se
podíleli na přípravě a výzdobě sálu,
pohoštění, pomoci při soutěžích
a organizaci.

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
starosta

Přednáška o zdravé schůzi
paní Radky Faldíkové

Přednáška o prevenci kriminality
nprap. Ivana Mikulky, PČR Zlín

Rozsvícení vánočního stromu
Letošní rozsvícení vánočního stromu, které již tradičně probíhá
u zvonice sv. Michaela, se konalo
v neděli 15. 12. 2019. Samotná příprava však započala mnohem dříve,
a to zajištěním vlastního stromu,
jeho osazením, přípravou občerstvení a prostoru pro muzikanty i jarmarku.

Vánoční strom u zvonice sv. Michaela

Strom daroval obci pan Rostislav Kolomazník. Děkujeme! Výzdobu včetně nové hvězdy zajistili
Jiří Menšík, Ing. Vladimír Velísek
a Jiří Matulík. O svařené víno a čaj
se postaraly již tradičně Bc. Lenka Menšíková, Radka Řezníčková
a Drahomíra Měřilová. Vánoční jarmark připravila naše mateřská škola spolu se zaměstnanci a rodiči.
Výrobky byly krásné a prázdný stůl
ještě před koncem večera svědčil
o velkém zájmu všech odnést si
domů vánoční ozdobu.

Každý návštěvník také obdržel vánoční perníček vyrobený Kateřinou
Matochovou. Hasiči zajistili vše potřebné pro grilování kýty a výdej
občerstvení.
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Úvodní slovo a vánoční přání pronesl starosta Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
Děti z mateřské školy pod vedením
ředitele Mgr. Víta Mlčocha a paní učitelky Mgr. Jany Konvalinkové nás potěšily hezkým vánočním vystoupením. Po odpočítávání děti rozsvítily
vánoční stromek.
Tradiční i netradiční koledy jsme
si mohli díky připraveným textům
zazpívat s kapelou Hostband z Hostišové.
Všem děkujeme za účast a krásnou
předvánoční atmosféru a věříme, že
se v hojném počtu potkáme i příště.
Svatopluk Januška
předseda výboru pro školství
a sociální oblast

Hostband z Hostišové

Tříkrálová sbírka

Vedoucí:
Koledníci:
Částka:

Letos se opět konala tradiční Tříkrálová sbírka. Proběhla v neděli
5. 1. 2020. Mimo vlastní příspěvky byli koledníci odměněni v některých domácnostech také sladkostmi. Celková finanční částka,
která se letos díky vám občanům vybrala, činí 20 319 Kč.

Vedoucí:
Koledníci:

Všem dárcům děkujeme za příspěvek a všem koledníkům i vedoucím skupinek děkujeme za spolupráci. Od Charity Zlín jsou v kanceláři OÚ k vyzvednutí kartičky s magnetkami, kde lze zaznamenat důležité údaje pro zdravotníky v případě rychlé pomoci. Tuto
kartičku lze pomocí magnetky umístit na viditelné místo, např. na
ledničku.

Vedoucí:
Koledníci:

Libuše Zaoralová

Částka:

Skupinka paní Zaoralové
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Částka:

Částka:
Vedoucí:
Koledníci:

Zaoralová Libuše
Brázdilová Magdalena,
Kopečková Eliška, Vítková Veronika
4 612 Kč
Hradilová Pavla
Janoštík Jakub, Minařík Matyáš,
Brázdil Ondřej
6 802 Kč
Němcová Zlatka
Kopečková Tereza, Němcová Brigita,
Němcová Alžběta
4 780 Kč
Němcová Markéta
Matulíková Alžběta, Patáková Klára,
Tomčalová Anna
4 125 Kč

Koledníci z Machové

Mateřská škola

Pod pokličkou mateřské školy
Podzimní dny jsme, jako už tradičně,
zahájili výstavou zahrádkářů, kterou
jsme spolu s dětmi pomohli vyzdobit různými dekoracemi a obrázky. Místní pěstitelé v čele s panem
předsedou nás obdarovali ovocem
i zeleninou. Tímto děkujeme všem
členům, kteří tento zdravý dar podpořili. Chladné podzimní chvíle jsme
si zpříjemnili také návštěvou místní
moštárny, kterou jsme nemohli vynechat. Koncem října jsme uspávali
přírodu při odpolední akci s rodiči
„Podzimní světélkování“. Děti si s rodiči nejprve vyrobily lucerničky, překonaly stezku odvahy a poté jsme na
zahradě poděkovali přírodě a také
školnímu „ořešáku“ za jeho velkou
úrodu ořechů a letní stín, který nás
chránil před sluníčkem v letních měsících.
Listopad se nesl v duchu příprav
a těšení se na Vánoce, a především
na vánoční besídku věnovanou rodičům našich dětí. Pro většinu dětí
je besídka velkou událostí, které ale
ještě předcházelo jedno krásné dopoledne s hudebními nástroji a návštěva Mikuláše. Ten k nám letos zavítal na saních, které táhl velký sob.
Díky této návštěvě jsme prožili příjemné dopoledne a domů jsme od-

cházeli s krásným zážitkem a správnou vánoční náladou. No a pak už
přišla dlouho očekávaná vánoční
besídka. Tu pedagogové, a především děti, připravili na téma „Světové Vánoce“. Díky tomu k nám zavítali
obyvatelé z celého světa a Ježíškovi
tak mohli zazpívat Indiáni, Eskymáci,
černoši nebo Valaši.
Poslední akcí tohoto roku bylo rozsvícení stromu, kde vám děti zpívaly
vánoční koledy, a i přes pořádnou
zimu jsme si to díky teplému čaji
náramně užili. Součástí byl také vánoční jarmark, který si pro vás připravili rodiče spolu s dětmi. Myslím,
že všechny výrobky i dobroty se jim
moc povedly a tímto všem, kteří přispěli, velice děkujeme. Ještě před
vánočními prázdninami si děti rozbalily dárky, které jim nadělil Ježíšek
pod stromeček.

Dopoledne s hudebnimi nástroji

Závěrem bychom vám chtěli popřát
hodně štěstí, zdraví a spoustu příjemných zážitků se svými blízkými
v tomto roce.

Mgr. Vít Mlčoch
za kolektiv MŠ Machová

Eskymáci a Indiání - Světové vánoce

Světové vánoce - tři králové

Mikuláš

Pásli ovce Valaši - Světové vánoce
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Spolky v obci

TJ Sokol
Machová
Dne 16. – 24. srpna 2019 proběhl
v kuželně Memoriál bratrů Zatloukalových. Zúčastnilo se ho celkem 80
hráčů. 63 mužů a 17 žen z Machové
a okolí např. Otrokovic, Zlína, Olomouce, Troubelic, Valašského Meziříčí, Kelče, Vsetína, Přerova, Bojkovic, Luhačovic, Halenkovic, Hluku
a Hranic. Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to muži, ženy na 100 hodů
sdružených a nejlepší dorážka. Na
turnaji startovali registrovaní i neregistrovaní hráči a hráčky. Ceny
a poháry do turnaje sponzorovali –
obec Machová, Sokol Machová, Elins
Radek Husek, Kairo Rosťa Kolomazník, Autoservis Husek, Pohostinství
Hana Zatloukalová a Milan Vlček.
V kategorii ženy se na 5. místě umístila Marie Kotrášová – KK Troubelice
výkonem 418, na 4. místě Věra Skou-

III. kuželkářská liga mužů „C“
– TJ Valašské Meziříčí výkonem 507,
na 2. místě se umístil Jiří Gach Jiskra
- Otrokovice výkonem 497 a vítězem
memoriálu v novém rekordu kuželny
se stal Rostislav Gorecký - TJ Sokol
Luhačovice výkonem 528. Nejlepší
dorážka: na 3. místě Laga Michal – TJ
Sokol Machová 181, na 2. místě Roman Hrančík TJ Sokol Machová 189
a na 1. místě Rostislav Gorecký - TJ
Sokol Luhačovice 194.
V podzimním a zimním období se
kuželkáři pravidelně účastní pěti
soutěží. Jsou to družstva: žáci, dorost, A, B a C. Žáci a dorost hrají
formou 8 turnajů na čtyřdráhových
kuželnách ve Zlíně, Otrokovicích,
Vsetíně a Valašském Meziříčí. V této
soutěži máme 1 dorostenku, 3 dorostence, 1 žáka a 2 žákyně. Hráči:
Oldřich Žák, Jiří Hanák, Václav Vlček,
Karolína Zifčáková, Jakub Pavlištík,
Gabriela Benková a Ema Bartošková.
Tito mladí kuželkáři chodí pravidelně trénovat. Tréninky máme každé
úterý a čtvrtek. Vedoucí družstva je
Bohuslav Husek.
Turistický pochod okolo Machové

Memoriál bratrů
Zatloukalových
malová – KC Zlín výkonem 421, na 3.
místě Kateřina Fryštacká – TJ Sokol
Machová výkonem 460, na 2. místě
Šárka Nováková – TJ Sokol Luhačovice výkonem 465 a na 1. místě Bohdana Jankových – KC Zlín výkonem 502
a v kategorii ženy vytvořila nový rekord kuželny. V kategorii muži se na
5. místě umístil Vlastimil Brázdil – TJ
Sokol Machová výkonem 495, na 4.
místě se umístil Rostislav Gorecký –
TJ Sokol Luhačovice výkonem 499, na
3. místě se umístil Radim Metelka ml.
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Machová „C“: v krajské soutěži se
po podzimní části umístila na 9.
místě. Hráči: Miroslav Ševeček, Roman Škrabal, Josef Benek, Margita
Fryštacká a Adam Grebeníček. Nejlepším hráčem po podzimní části byl
Adam Grebeníček. Vedoucí družstva
je Miroslav Ševeček.
Machová „B“ v krajském přeboru
se po podzimní části umístila na 7.
místě. Hráči: Bohumil Fryštacký, Jiří
Fryštacký, Leoš Hamrlíček, Radek
Husek, Lukáš Michalík, Jiří Michalík,
Eliška Hrančíková a Martina Nováková. Nejlepším hráčem po podzimní části byl Jiří Fryštacký. O vedení
tohoto družstva se starají manželé
Fryštačtí.
Machová „A“ ve III. kuželkářské lize
se po podzimní části umístila na posledním 12. místě /viz tabulka/. Nejlepším hráčem po podzimní části byl
Roman Hrančík. Dalšími hráči tohoto
družstva jsou Milan Dovrtěl, Bohuslav Husek, Pavel Jurásek, Vlastimil
Brázdil a Michal Laga. Vedoucí družstva je Bohuslav Husek.

vyšli jsme směr přehrada, dále přes
Hrabůvku na Skály. Podél dálnice
na okraj Tlumačova. Potom po cestě směr Machová. Kratší přestávku
jsme udělali u hranečníku, odkud je
pěkný výhled na zdejší krajinu. Závěr pochodu proběhl před kuželnou,
kde byla možnost opékání špekáčků
a drobného občerstvení. Pochodu se
zúčastnilo 26 dospělých a 2 děti.

Vánoční turnaj
Dne 22. prosince 2019 proběhl v kuželně tradiční Vánoční turnaj, již 35.
ročník. Hrálo se na 100 hodů sdružených ve třech kategoriích: muži,
ženy, neregistrovaní a nejlepší dorážka. Turnaje se zúčastnilo 26 mužů
a žen. V kategorii „neregistrovaní“
se na třetím místě umístil Petr Vlček
výkonem 332, na 2. místě Radim Husek výkonem 351 a na 1. místě Martin
Ludvík výkonem 376. V kategorii ženy
se na 3. místě umístila Šárka Drahotuská výkonem 388, na 2. místě
Margita Fryštacká výkonem 393 a na
1. místě Eliška Hrančíková výkonem

482. V nejpočetnější kategorii muži
se na 5. místě umístil Vlastimil Brázdil výkonem 464, na 4. místě Bohuslav Husek výkonem 466, na 3. místě
Roman Hrančík výkonem 470, na 2.
místě Jiří Mrlík výkonem 485 a vítězem Vánočního turnaje se stal Jiří
Fryštacký výkonem 488. Nejlepší dorážka 174 – Jiří Mrlík.
Dne 28. prosince 2019 jsme pořádali turistický pochod okolo Machové.
Jednalo se o poslední akci Sokola
v roce 2019. Sraz všech účastníků pochodu byl v kuželně. Trasa pochodu:

Dne 4. a 5. ledna 2020 se 6 kuželkářů
zúčastnilo přeborů jednotlivců Zlínského kraje v kategorii muži. Hrálo se
v Otrokovicích. Na 38. místě se umístil Jiří Michalík, na 34. Vlastimil Brázdil, na 33. Jiří Fryštacký, na 24. Michal
Laga, na 17. Roman Hrančík, na 2.
místě se umístil Jiří Mrlík a postoupil
do finále mistrovství České republiky, které se bude hrát v květnu.

Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol Machová

SDH Machová
Výroční zpráva
SDH Machová
za rok 2019
SDH Machová měl k počátku letošního roku 111 členů. Z toho 56 mužů,
17 žen a 38 mladých hasičů. Činnost
v loňském roce jsme zahájili výroční
valnou hromadou našeho sboru dne
12. ledna v kulturním domě. Následně se naši zástupci zúčastnili výroční valné hromady okrsku 26. ledna
v Rackové.
Dne 16. února jsme byli pozváni našimi přáteli z obce Daskabát na jejich košt slivovice a v rámci této návštěvy jsme byli požádáni, abychom
se ujali role odborné poroty.
Tradiční vodění medvěda se konalo
2. března. Díky hojné účasti masek
a nasazení dvou medvědů jsme obec

Útok Machovských žen, 13. 7. 2019
zdárně obešli a přispěli tak k dobré
pohodě masopustu. Doufám, že i letos se sejdeme v hojném počtu.

Bohuslava Huska. Košt klobás opět
navštívil hojný počet machovských
občanů a také přespolních hostů.

V průběhu měsíce února a března
prodělali velitelé a strojníci zásahové jednotky školení na stanici HZS
v Otrokovicích.

12. dubna jsme provedli sběr starého železa v obci. I když kovového
odpadu je stále méně, pořád je to
jeden z našich důležitých příjmů.

9. března nás čekal 12. ročník Koštu
klobás. Sešel se doposud rekordní
počet 37 vzorků převážně domácích,
ale i z okolí. Zvítězily klobásy pana

4. a 5. května se naši zástupci zúčastnili oslav svatého Floriana v Horním
Lapači a v Rackové.
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Družstvo starších žáků po útoku
StmPM a ZLMH, 7.9.2019
V jarních měsících započal nácvik
našich sportovních družstev. Pravidelně trénovala družstva přípravky a starších žáků. Na přelomu jara
a léta se přidalo nově vzniklé družstvo dorostenek. 11. května jsme se
vydali na okrskovou soutěž našeho
3. okrsku do Rackové. Za náš sbor
soutěžila přípravka, která byla jediná. Dále starší žáci, kteří ve své kategorii obsadili druhé místo a také
muži, kteří byli na druhém místě ve
své kategorii. Ani v minulém roce
nechybělo námětové cvičení hasičských sborů. 25. června zazněla
v naší obci siréna. Zásahová jednotka našeho sboru vyjela do Rackové.
Tam probíhalo prověřovací cvičení
třetího okrsku. Naše jednotka byla
zařazena do dálkové dopravy vody
do automobilové cisterny, která likvidovala simulovaný požár travního
porostu. Cvičení jsme zdárně absolvovali a prokázali připravenost na
skutečný zásah.
Nyní se dostávám ke sportovní činnosti. Družstvo přípravky se kromě okrskové a domácí soutěže zúčastnilo několika soutěží v nejbližším okolí, kde
hlavně sbíralo zkušenosti do dalších
let. Družstvo starších žáků pravidelně
objíždělo soutěže Zlínské ligy mladých
hasičů (ZLMH) a Středomoravského
poháru mládeže (StmPM). Celkem se
zúčastnilo 21 soutěží. Největšími úspěchy byla třetí místa ze Záhlinic a Rychlova a druhá místa z Vítonic, Tečovic,
Újezdu a doma v Machové. Celkově
starší žáci obsadili 6. místo ve ZLMH
a 4. ve StmPM. Nové družstvo dorostenek začalo trénovat až později. Protože soutěže dorostu probíhají během
letních prázdnin, tak se naše děvčata
zúčastnila jen tří, a to Zlínské ligy dorostu. Největším úspěchem bylo krásné třetí místo doma v Machové. Celkově ve Zlínské lize dorostu obsadila
9. místo. Družstvo mužů se zúčastnilo
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Hasičský útok družstva Machovských mužů, 13. 7. 2019
jen okrskové soutěže v Rackové, kde
obsadilo druhé místo a domácí soutěže v Machové, kde byli na 15. místě.
Tímto výkonem obsadili konečné 28.
místo ve Zlínské lize požárního sportu. 13. července jsme pořádali soutěž
dospělých, opět zařazenou do Zlínské
ligy požárního sportu. Zúčastnilo se
22 družstev mužů, 9 žen, 9 týmů dorostenců, 8 dorostenek a dvě družstva
mužů nad 35 let. Celkem se nám tak
představilo 50 týmů. 7. září jsme pořádali 14. ročník soutěže mladých hasičů
O pohár obce Machová. Soutěž byla
opět zařazena do Zlínské ligy mladých
hasičů a Středomoravského poháru
mládeže. Celkem se zúčastnilo 44 kolektivů. A to domácí přípravka, 23 týmů
mladších žáků a 20 týmů žáků starších.
Po ukončení sezony žákovských družstev jsme 21. září připravili výlet pro
naše děti, jejich rodiče a příznivce.
Navštívili jsme Lanové centrum Tarzanie v Trojanovicích. Tam si naše
mládež vyzkoušela svoji kondici.
Následoval dobrý oběd v motorestu
U Pelikána. Odpoledne jsme se okoupali v aquaparku ve Valašském Meziříčí a večer šťastně dorazili domů.
29. září probíhaly oslavy svatého Michaela, patrona naší obce. V doprovodu hudby jsme prošli průvodem
obcí a zúčastnili se mše svaté u zvonice na návsi.
V loňském roce se velmi zlepšila technická vybavenost sboru. Díky obecnímu úřadu v Machové jsme nejprve
24. června obdrželi novou zásahovou
stříkačku od firmy Pavliš-Hartmann
a následně 17. října nový dopravní automobil Ford Custom kombi L2, 320
Trend, DA – L1Z.
18. listopadu byla provedena inventura zbrojnice a klubovny ze strany
obecního úřadu.

5. prosince jsme již také tradičně
uspořádali pochůzku svatého Mikuláše v rodinách, které o ni měly zájem.
Protože zájem byl velký, opět jsme vypravili dvě mikulášské družiny.
Na závěr roku 30. prosince naši členové připravili turnaj ve stolním tenisu v kulturním domě.
V průběhu roku naši členové dokončili přestavbu bývalé čističky na koupališti na hasičský sklad. Byla udělána nová fasáda, opraveny vnitřní
omítky, podbití stropu, vymalování
a nové osvětlení. To vše za materiální podpory obecního úřadu.
Během celého roku se členové scházeli jak na pravidelných výborových
schůzích, tak i na schůzích 3. okrsku.
Také jsme rádi navštěvovali oslavy,
výročí a valné hromady v okolních
obcích a sborech. Dále jsme v průběhu roku vypomáhali obecnímu úřadu
při přípravách Dětského dne, Ukončení prázdnin, Dýňových strašidlech
a Rozsvícení vánočního stromu.
Závěrem bych rád poděkoval obecnímu úřadu v Machové za podporu
a spolupráci. Děkuji také všem sponzorům, kteří nám při naší činnosti
pomáhali, všem spoluobčanům za
jejich pomoc a všem členům za jejich práci. Přeji vám mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů v novém roce!
Jaromír Brázdil, velitel sboru
Příprava nejmenších na
hasičský útok, 7.9.2019

Hasičský výlet
Dne 21. září 2019 jsme se vydali na
hasičský výlet. Tentokrát byl cílem
cesty Lanový park Tarzánie a Pustevny. Sraz všech účastníků byl v 9 hodin u sportovního areálu, kde na nás
čekal připravený autobus s řidičem
panem Svaťou Januškou.

Účastníci hasičského výletu

Zábava v aquaparku

Když jsme dorazili do cíle, většina
z nás šla do Lanového centra a ostatní se vydali lanovkou na Pustevny.
Tam si prošli Stezku Valašku nebo se
vydali k soše Radegasta. Ve smluvený čas jsme se sešli opět u autobusu
a vydali se na cestu do aquaparku ve
Valašském Meziříčí. Po cestě jsme se
zastavili v restauraci U Pelikána na

vydatný oběd. Poté nás čekal aquapark, kde jsme vybili zbytek energie.
Výlet se nám velmi vydařil a těšíme
se na letošní rok.

Nikola Řezníčková
a Adéla Řezníčková

Turnaj ve stolním tenisu

U zeleného stolu

Stupně vítězů

V pondělí 30. 12. 2019 se konal již
14. ročník turnaje ve stolním tenisu. Soutěžilo se v kategorii muži
a ženy. Do turnaje se přihlásilo 22
mužů a 6 žen.

Výsledky
kategorie muži:

Po vánočním hodování to byla
příjemná možnost si trochu zasportovat, ale i pobesedovat. Pro
hráče bylo zabezpečeno bohaté
pohoštění a ceny.

3. Jiří Dostálek

Josef Benek
místostarosta

2. Jitka Bartošková

1. Martin Benek
2. Ondřej Fryštacký

Výsledky
kategorie ženy:
1. Blanka Janíková
3. Nikola Řezníčková
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32. turistický zájezd – Jeseníky – Zlaté Hory
Ve dnech 28. 8. 2019 – 1. 9. 2019 se
opět po roce uskutečnil další turistický zájezd. Tentokrát plánovaný do
krásné přírody Jeseníků lokality Zlaté Hory.

tů se rozhodla pro náročný sestup (4
km) přes krásnou skálu Mnichovský
kámen, kde zapózovali před fotoaparáty pro naši kroniku a pokračoval
dále přes kapli svatý Rochus. Poté

turistiku k poutnímu kostelu Panny
Marie Pomocné (Maria Hilf). Šli jsme
přes zříceninu Kaple sv. Anny, Starohoří, kde jsme mohli vidět bývalé
těžební štoly. Dále Hřeben a skalní
útvar Výr. Při této turistice se nám
otvíraly opravdu velice pěkné výhledy do okolní přírody. Dále pak krásné místo Maria Hilf, Měděná štola,
Hadí louka. Z Hadí louky směrem na
Zlatorudné mlýny. Zde jsme si prošli naučnou stezkou a došli k velkým Zlatorudným mlýnům, kde jsme
mohli zkusit vyrýžovat zlato (13 km).
Bohužel úspěšní jsme nebyli - „zlato
si domů nevezeme“. Pak zastávka na
Rejvízu a zpět na ubytování.
Večery jsme trávili vždy pospolu, vykládali vtipy a zpívali s našimi hudebníky, kteří měli opět své nástroje
– basu, bendžo, harmoniku a ozembuch vzorně naladěné.

V lesním baru
První zastavení jsme měli na hradě
Bouzov. Poté jsme jeli do Loštic, kde
následoval oběd a návštěva Muzea
Olomouckých tvarůžků. Další zastávka byla v Hanušovicích v Pivovarnickém muzeu. A pak ubytování
v lázních Lipová. Ubytování bylo velmi příjemné. Spousta z nás ocenila
bazén, ve kterém jsme se mohli při
těchto velmi teplých dnech po turistice osvěžit.
Druhý den již následovala túra, která měla asi 16 km. Šli jsme z Heřmanovic přes Jelení vrch, Sokolí skály
a Ostrý. Zpříjemněním této docela
náročné turistiky bylo nacházení neuvěřitelně velkých, krásných a zdravých hub. Vrcholem této turistiky
byla rozhledna Na Skalce, kde byl
také krátký okruh naučné stezky.
Občerstvení v Holčovicích a pokračování za dalším cílem, kterým bylo
Mořské oko v Karlovicích (4 km).
Třetí den nás autobus dopravil na
Petrovy boudy, odkud jsme se všichni vypravili na rozhlednu Biskupská
kupa (2 km). Tento terén byl docela obtížný, ale po výstupu na Kupu
jsme se odměnili vychlazeným pivečkem z malého kiosku pod rozhlednou. Skupinka zdatnějších turis-
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došli do Zlatých Hor za zbytkem skupinky, a už jsme se všichni těšili na
cíl dnešního dne, jímž byla túra do

V den odjezdu jsme navštívili lázeňské město Karlovu Studánku, Rýmařov a hrad Sovinec.

Účastníci zájezdu – Lázně Lipová
Lesního baru (6,5 km). Přejeli jsme
do obce Lipová-lázně a vydali se
do tohoto skvělého Lesního baru,
kde jsme si mohli opéci špekáčky
a občerstvit se nápoji, které jsou
zde chlazené v lesním potůčku. Zpět
jsme šli přímo k ubytování.
Čtvrtý den opět skupinka zdatnějších turistů vysedla v Horním údolí,
odkud se vydali na další náročnější

Zájezdu se účastnilo 45 turistů. Za
tento zájezd, program a celkovou
přípravu patří velké poděkování
panu Jaromíru Měřilovi a už teď se
těšíme, jaký program nám připraví
na letošní rok.

Zdeňka Fryštacká

ZO ČZS
Machová
Vážení spoluobčané,
vážení zahrádkáři.
Čas plyne neuvěřitelně rychle. Když
jsem psal svůj minulý příspěvek do
Machovského zpravodaje, tak bylo
teplé léto. Nyní máme již za sebou
i svátky vánoční a stojíme na prahu nového desetiletí, kterým je rok
2020. Tímto nastal čas k ohlédnutí
a vyhodnocení naší práce za rok 2019.
ZO ČZS Machová má k dnešnímu dni
71 členů, z toho je 21 žen.
Akce za 1. pololetí jsem vám podrobněji přiblížil v minulém čísle zpravodaje. Z těchto důvodů vám je připomenu bodovou osnovou se stručným
komentářem:
• 2. 2. Odborná přednáška. Moderoval MVDr. F. Václavík, který je okresním odborným instruktorem. Téma:
Pěstování ovocných dřevin na vhodných podnožích. Vysoká účast, 54
posluchačů.
• 23. 2. Zahrádkářský ples, hudba AZ
BAND, spokojenost všech hostů.
• 30. 3. Schůze předsedů ZO ČZS. Pořádá ÚS ČZS Zlín.
• 13. 4. Výtvarné odpoledne – akce
OÚ. Zahrádkáři pletli pomlázky
a učili to mládež.
• 11. 5. Výroční členská schůze (mimořádná změna termínu). Volba nového výboru, přijetí nových členek
a členů. Společenská zábava za doprovodu hudby.
• 26. 6. Brigáda v hospodářské budově, klubovně a na zahradě.
Část hlavního sálu

Poradenství: J. Juřena, Bř. Brázdil
• Září – provoz zařízení v hospodářské budově – moštování.
• 21. - 22. 9. Okresní výstava ovoce
a zeleniny.
• 4. 10. Sběr starého železa, za který
občanům moc děkujeme.
• Říjen – provoz zařízení v hospodářské budově – moštování.
• 26. 11. Brigáda, úklid hospodářské
místnosti po zpracovatelské sezoně.
• Průběžně během roku bylo svoláno
5 výborových schůzí.
Nyní se podrobněji vyjádřím k naší
stěžejní akci, kterou je uspořádání
Okresní výstavy ovoce a zeleniny.
Tuto důvěru v nás vkládá Územní
sdružení ČZS Zlín. Před termínem
konání výstavy 21. - 22. 9. jsme byli
napjatí, zda se nám podaří dostatečně zaplnit dispoziční stoly potřebným objemem a sortimentem vzorků ovoce a zeleniny. V loňském roce
počasí sehrálo zásadní roli, která
ovlivnila úrodu. V sobotu dopoledne
jsme již byli klidní, protože vy obča-

né obce a zahrádkáři, jste nezklamali a výstavu jste svými výpěstky dostatečně podpořili a zabezpečili. Za
váš každoroční zájem se do výstavy
aktivně zapojit a s námi spolupracovat, vám upřímně velmi děkujeme
a velmi si vašeho přístupu a podpory považujeme. Buďte, prosím, našimi
příznivci a podporovateli i v dalších
letech. Poděkování samozřejmě patří i všem sponzorům.
Samostatným tématem bylo opět
velmi krásné a pestré aranžmá, které autorkám L. Pospíšilové, L. Hradilové, R. Huskové z Otrokovic a H.
Konečné s její maminkou dalo hodně časově náročné práce. Ony jsou
v tomto kreativní odbornice a návštěvníci se během výstavy k aranžmá vyjadřovali pochvalně s obdivem a uznáním. Oporou jim byli M.
Pospíšil a V. Hradil. Zabezpečovali
nakládky, vykládky a dopravu všeho
potřebného materiálu pro aranžmá. Předsálí a sál byl vhodně vyzdoben výkresy, kolážemi a výrobky
se zahrádkářskou tematikou, které
vytvořily děti z naší mateřské školy.
Dětem a učitelkám v MŠ moc děkujeme. Naše členky D. Slaběňáková, Z.
Juřenová, O. Velísková, J. Vroubková
měly službu u vstupu. P. Kolomazník a P. Velísková uvařili chutný guláš
a obsluhovali hosty výstavy v bufetu. Kus práce pro zabezpečení výstavy každoročně odvádí i F. Klementa.
Nelze vyjmenovat všechny, kteří nám
pomáhají a v tomto spoléhám na váš
nadhled a toleranci.
Výstava je významná i tím, že v jejím
průběhu návštěvníci obdrží poradenský servis od našich odborných
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instruktorů Bř. Brázdila a MVDr. F.
Václavíka, ale také člena J. Juřeny.
Svoji společenskou hodnotu má i beseda vás občanů, zahrádkářů a hostů
u skleničky dobrého burčáku nebo
vína. Loni se burčáku ale vypilo…!
Do okresní výstavy se zapojují i sousední organizace z Tlumačova, Míškovic, Malenovic, zahradnictví p. Talaše
a zástupkyně zahrádkářů z Velkého
Ořechova. I jejich účast je pro nás
důležitá a zaslouží si uznání a poděkování. Tato dobrá spolupráce trvá
několik let a vzájemně nás obohacuje i po stránce lidské. Během výstavy
hodnotíme kolekce ovoce, zeleniny
a bylinek. Vítězové obdrží pohár, za
další pěkné exponáty diplom.

Vyhodnocení soutěže vystavovaných
kolekcí a vzorků 2019:
• Nejlepší kompletní kolekce:
ZO ČZS Malenovice – pohár
• Nejlepší kolekce zeleniny:
Talašovo zahradnictví – pohár
• Nejlepší kolekce ovoce:
M. Stískal Třebětice – pohár
Soutěž o nejlepší jablko
obce Machová 2019:
• 1. místo:
Matulík Jiří, odrůda Rubín
• 2. místo:
Matulíková Ludmila, odrůda Melodie
• 3. místo:
Václavík Josef, odrůda Rubinola
Uplynulý rok za naši organizaci hod-

notím jako úspěšný s naplněnými cíli.
Než se s vámi rozloučím, dovolím si
vás srdečně pozvat na zahrádkářský
ples, který pořádáme 15. 2. 2020 od
20 hodin v kulturním domě naší obce.
Hudba: AZ BAND (podle vašeho přání).
Vážení zahrádkáři a spoluobčané, vážené členky a členové výboru, do nového roku 2020 vám všem přeji hlavně
pevné zdraví, kus toho pověstného
štěstí, úspěch a do dnešní doby pozitivní myšlení a dobrou náladu.
Ještě jednou vám děkuji za spolupráci a těším se na další.
Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová

Zprávy z výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Odpady a jejich třídění II
Jak jste již byli v listopadu informováni obecním rozhlasem a na
webových stránkách, byly ke kaštanu a k obecnímu skladu instalovány
černé popelnice na kovový odpad
(plechovky a drobný kovový odpad), jejichž obsah budou střídavě
odvážet do sběrny hasiči a zahrádkáři. Dále jsme museli přistoupit
k navýšení ceny za odpad pro tento rok o 40 Kč z důvodu zvýšení cen
ze strany svozové společnosti TSO
(cena za tunu odpadu, kilometrovné,
manipulace s popelnicemi, svoz tříděného odpadu). Legislativa se stále
vyvíjí, a ještě není známo definitivní
znění pravidel v odpadové oblasti.
Znění zákona, které má jít do sněmovny, odsunulo konec skládkování
využitelných komunálních odpadů
oproti plánovanému roku 2024 až
na rok 2030. Stále však bude platit,
že bude růst poplatek za ukládaný
odpad na skládkách od roku 2021
z nynějších 500 Kč postupně až na
1 850 korun za tunu. Pokud obce bu-

dou schopny vytřídit postupně od
35 % (rok 2019), 45 % (rok 2020) do
75 % (rok 2027) komunálního odpadu, budou za zbytek odpadu, který by případně ukládaly na skládku, platit nižší částky: do roku 2025
až 500 korun, později až 800 korun
v roce 2030. Dále se počítá, že od
roku 2025 bude povinnost odděleného sběru textilu. Proto je v zájmu nás
všech intenzivně třídit odpad.
S touto problematikou úzce souvisí
i naše snaha získat ze ZŠ Mysločovice, kde naše děti sbírají papír, informace kolik kg papíru machovské děti
sesbíraly za rok 2019, abychom si je
mohli započíst do množství vytříděného papíru u společnosti EKO-KOM,
která eviduje množství, distribuuje
nádoby a „odměňuje“ obce za tříděný odpad. Škola ani obec Mysločovice nám bohužel nevyšly vstříc a údaje nám neposkytnou. Pokud někoho
zajímá postoj zřizovatele ZŠ, může
se podívat na zápis z prosincového zastupitelstva obce Mysločovice

(2. odst. zespodu str. 6).
Obec Mysločovice v roce 2019 získala 1. místo pro obce do 1 500
obyvatel v rámci krajské soutěže
O keramickou popelnici (ocenění za
třídění odpadu). Děti dostávají za
sběr pochvaly (peníze ze sběru jdou
do dětského parlamentu), dalšími
komoditami, se kterými se do sběru
mohou zapojit, je sběr pomerančové
a citronové kůry, bylinek.
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.
Ing. Táňa Vítková, Ph.D.
předsedkyně výboru stavebního,
pro dopravu a ŽP

Tabulka: odpady vývoj za 2016–2019
rok

papír
(tuny)

plasty
(tuny)

nápoj. kartony
(tuny)

sklo
(tuny)

odměna za třídění
EKO-KOM (Kč)

komunální odpad
(tuny)

2016

3,660

10,566

0

8,594

92 535

104,544

2017

6,048

9,091

0

9,320

84 807

106,755

2018

6,528

8,648

0

10,475

86 038

104,262

2019

7,873

8,447

0,053

10,852

EKO-KOM zasílá v březnu

129,964
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Vodné a stočné v roce 2020
Výše vodného, které od nás vybírá
společnost Moravská vodárenská,
a.s., se bude v letošním roce v květnu měnit z důvodu změny výše DPH
(snížení na 15 %) za m3 pitné vody.

Tabulka: vývoj ceny vodného

Cena stočného zůstala z důvodu absence avizovaného metodického pokynu Ministerstva zemědělství pro
letošek stejná. Musíme se však připravit na změny, které nás neminou,
neboť je po nás vyžaduje legislativa.
V letošním roce budeme pracovat na
Plánu financování obnovy vodovodu
a kanalizací, od něj se bude odvíjet
i výše stočného a podoba smluv, které se budou znovu uzavírat s vlastní-

ky napojených nemovitostí na obecní kanalizaci. Co však je nyní jisté,
je, že se nebude výše stočného
platit paušálem za obyvatele (dle
směrných čísel jak dosud), ale dle
odebraného množství pitné vody
z vodovodu (údaje poskytne MOVO
a.s.). Ze zákona o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhlášky vyplývá, že paušál zůstane pouze
těm nemovitostem, kde bude pro-

vodné

2016

2017

2018

2019

leden–duben
2020

od května
2020

Kč

43,77

43,90

43,40

44,40

45,87

43,88

kázáno zásobování pitnou vodou
z vlastního zdroje (podotýkáme, že
tyto dva vodovody nesmí být spolu
propojeny!). Dále ministerstvo zemědělství požaduje, aby byl ve smlouvách uveden i výpočet odváděných
srážek do kanalizace.
Ing. Táňa Vítková, Ph.D.
předsedkyně výboru stavebního,
pro dopravu a ŽP

Poplatky v roce 2020

Komunální odpady
Zastupitelstvo obce Machová schválilo obecně závaznou vyhlášku
č. 4/2019, kterou se stanoví na rok
2020 poplatek za komunální odpady ve výši 520 Kč za rok v základní
sazbě.
Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu
za poplatníka a kalendářní rok.
Každý občan, který pobývá déle než
6 měsíců mimo obec Machovou
(např. studenti, apod.) může požádat
o slevu ve výši 50 % a to za podmínky, že požádá písemně do 15 dnů od
vzniku skutečnosti, která zakládá nárok na slevu. Pokud nebude dodržena tato předepsaná lhůta, nárok na
osvobození nebo slevu zaniká. Nově

se osvobozuje fyzická osoba, která
se narodila v příslušném kalendářním roce po dobu 12 měsíců.

mohli nahlásit případné změny v počtu osob v domácnosti, které produkují odpadní vody v Machové.

Poplatek za komunální odpady se
vybírá od února 2020, jeho splatnost
je do 31. března 2020. Při úhradách
obdrží občané nové štítky na popelnice. Upozornění: Technické služby
Otrokovice však vyváží popelnice
se starými štítky pouze do poloviny
března!

Poplatek za psy

Stočné
Cena za stočné se pro rok 2020 nezměnila – zůstává ve stejné výši 500
Kč na osobu za rok. Jako dosud je
stočné hrazeno za kalendářní rok
a splatnost stočného je každoročně
k 30. září, aby majitelé nemovitostí

U místního poplatku za psy byla
podle metodických pokynů vydána
obecně závazná vyhláška č. 5/2019.
Místní poplatek byl stanoven ve výši
200 Kč za každého psa. Upozorňujeme majitele psů na jejich ohlašovací
povinnost (tzn. do 15 dnů nahlásit
držení psa staršího 3 měsíců, případně ohlásit další změny ve stavu
psů v domácnosti). Místní poplatek
je splatný do 31. října. Dále upozorňujeme na povinnost čipování psů
od 1. 1. 2020.
Obec Machová

Úkony a informace Obecního úřadu

Přidělování čísel popisných za rok 2019
Přidělena byla celkem 2 čísla popisná po kolaudaci; poslední je pořadové č. 255. Některá č. p. jsou v řadě naopak
zrušena. Od r. 2010 se musí zachovat historie čísel popisných a zrušená č. p. se nesmí používat opakovaně.

Ověřování podpisů a listin
Celkem bylo použito 124 pořadových čísel.
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Přehled o změnách v počtu osob
s trvalým pobytem v obci Machová

Uzavírání
manželství

Počáteční stav k 1. 1. 2019. . . . . .  668

Přihlášení k trvalému pobytu . . .  16

Uzavřená manželství. . . . . . . . . . . .  2

Nově narození. . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Změny trv. pobytu v rámci obce . .  9

Rozvody manželství. . . . . . . . . . . . . . 0

Úmrtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -7

Konečný stav k 31. 12. 2019. . . . . . 666
Libuše Zaoralová. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
účetní

Odhlášení z trvalého pobytu. . . . -16

Dotace a investice

Ford Custom kombi L2,
320 Trend, DA – L1Z
Obec Machová obdržela dotaci z fondu Zlínského kraje pro rok 2019 na
nákup
dopravního
automobilu
pro jednotku SDH (Pořízení nové požární techniky – nákup dopravního automobilu pro JSDHO Machová
ve výši 32,63 % z celkové ceny vozi-

dla 880 986 Kč vč. DPH,
tj. 287 468 Kč. Další část
dotace byla z Ministerstva vnitra ve výši 450
000 Kč. Obec uhradila ze
svého rozpočtu celkem
143 518 Kč.

Přenosná motorová stříkačka
PH-ALFA2 BS 23HP
Obec Machová obdržela dotaci
od Zlínského kraje z programu RP1219 pro rok 2019 na nákup přenosné
motorové stříkačky pro jednotku
SDH.
Pořízením přenosné motorové stříkačky byl naplněn účel zajištění další akceschopnosti jednotky sboru
dobrovolných hasičů při požárech
a mimořádných událostech, dále

na udržování odborné způsobilosti
a odborné přípravy jejich členů.
Celkové náklady na pořízení přenosné motorové stříkačky činily
143 990 Kč.
Dotaci od Zlínského kraje jsme obdrželi ve výši 70 %, tj. 100 793 Kč. Obec
uhradila ze svého rozpočtu 43 197 Kč.

Plán investic na rok 2020
Níže uvedené vybrané investice plánované na rok 2020 i akce na další
období jsou součástí strategické
koncepce rozvoje obce, která bude
doplněna po schválení aktualizace
Plánu obnovy vesnice (POV) a umístěna na webové stránky obce.
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• Obnova tzv. „kostkovice“ (všechny
tři větve). Předpokládané celkové
náklady 6,8 mil. Kč (z toho kanalizace – obnova sítě, náklady cca 1,5 mil.
Kč a vodovod – rozšíření, náklady
cca 0,3 mil Kč).
• Intenzifikace KČOV. Předpokládané
náklady 4.3 mil. Kč.

• Sanace vlhkosti sklepních prostor
OÚ. Předpokládané náklady 650 tis. Kč.
• Projekt na modernizaci KD (vnitřní
prostory – podlahy, stropy, elektroinstalace, ozvučení, podlahy, vzduchotechnika, vstup). Předpokládané
náklady 300 tis. Kč

• Rekonstrukce obřadní síně. Příprava kalkulace.

• Zatravnění polních cest a pozemku
nad sportovním areálem. Náklady
cca 210 tis. Kč.

investici bude projednána výměna
oplocení MŠ, rekonstrukce chodníků
a vstupu u ordinace lékaře.

• Nákup zařízení Infraset na opravu
výtluků silnic. Pořizovací cena zařízení 240 tis. Kč.

• Obnova svítidel a VO Za zahradou
(solar LED). Cena cca 60 tis. Kč.

• Pasport kanalizace. Kalkulace nákladů je závislá na poptávce obcí
sdružených v Mikroregionu Žídelná.

• Výměna kotle a rozvodů tepla v MŠ.
Příprava kalkulace.

Realizace vybraných investičních akcí
je závislá na poskytnutí dotací.

• Parkoviště a cesta mezi KD a MŠ.
Předpokládané dokončení projektu
v první polovině roku 2020. Cena projektu 35 tis. Kč. V návaznosti na tuto

• Oprava komínu a střechy v MŠ.
Příprava kalkulace.

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.
starosta

Informace výboru pro školství a sociální oblast

Vítání občánků v roce 2019
V loňském roce jsme měli potěšení
v obřadní síni přivítat 7 nových machovských občánků. Jsou to David
Pálka, Štěpán Melka, Natanael Černohous, Beata Romanová, Václav
Zábojník, Josef Dvořák a Michaela
Rakovská. Poděkování při přípravě
vítání občánků patří paní Evě Rakovské, Libuši Pospíšilové, Jitce Bartoškové a dětem, které vítají nové

občánky: Šimonovi Kloučkovi, Emě
Bartoškové, Tadeáši a Aničce Tomčalovým, Gabriele Benkové, Vendulce
Jurákové, Vítkovi Rakovskému. Velké poděkování patří i jejich rodičům
a všem, kteří s naším výborem spolupracovali a pomáhají nám v jeho
činnosti.

Každý nový občánek obdržel peněžní
dar, bryndáček a pamětní list. Všem
novým machovským občánkům přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky do
života, rodičům pak spoustu energie
a radosti z toho nejkrásnějšího, co
v životě máme!
Fotografie z vítání občánků naleznete na zadní straně obálky.

Jubilanti
V letošním roce oslaví svá životní výročí následující občané (70, 75 let a 80 a více, seřazeno v měsíci abecedně):
Leden

Václavík František

Červen

Listopad

Únor

Brázdil Břetislav
Hlaváč Jiří
Michalíková Růžena

Brázdilová Miroslava
Pospíšil Štěpán

Řiháková Anežka
Slavíková Ludmila

Červenec

Haas Jan
Rožnovská Anna		

Prosinec

Březen

Chytilová Marie
Doleželová Marie
Rojičková Marie

Srpen

Brázdilová Marie
Chytilová Marie

Duben

Janík Josef
Vroubková Jana

Září

Zatloukalová Marie

Janíková Božena
Kučerová Marta
Motáňová Marie
Pastyříková Marie
Vlčková Vojtěška
Zavadilová Ludmila
Závodná Ludmila

Říjen

Květen

Brázdilová Pavla
Daňková Božena
Konečná Božena

Daňková Marie
Dovrtěl Josef
Matulíková Drahomíra
Michalíková Růžena

Všem jubilantům blahopřejeme

k jejich životnímu výročí, přejeme
hodně zdraví, štěstí a optimismu do
dalších let!

Vzpomínáme
V roce 2019 jsme se naposledy rozloučili s machovskými spoluobčany
panem Vladimírem Janíkem, paní
Libuší Kostkovou, panem Josefem
Pančochou, panem Mojmírem Brázdilem, paní Jaroslavou Vývodovou,

panem Jiřím Hanákem a panem Jiřím
Kučerou.
Na počátku tohoto roku s panem
Vladimírem Konečným.

Čest jejich památce!
Svatopluk Januška
předseda výboru pro školství
a sociální oblast
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Přehled akcí na rok 2020
5. 1. 2020

Tříkrálová sbírka

5. 1. 2020

Výroční členská schůze Sokolů

11. 1. 2020

Výroční schůze SDH Machová

Termín bude oznámen dle počasí

Nebe nad Machovou

18. 1. 2020

Přednáška ČZS Machová

25. 1. 2020

Sokolský ples

7. 2. 2020

Schůzka s občany

15. 2. 2020

Zahrádkářský ples

16. 2. 2020

Výroční schůze ČZS Machová

22. 2. 2020

Vodění medvěda

14. 3. 2020

Košt klobás SDH Machová

4. 4. 2020

„Ukliďme Česko, ukliďme Svět“

5. 4. 2020

Výtvarné odpoledne s pletením tatarů

25. 4. 2020

Rej čarodějnic

květen 2020

Turistický pochod

9. 5. 2020

Den matek ČZS Machová

30. 5. 2020

Den dětí

27. 6. 2020

Turnaj v malé kopané (memoriál Dušana Šumbery)

červenec-srpen

Letní kino

11. 7. 2020

SDH - soutěž mužů a žen

21.–29. 8. 2020

Soutěž v kuželkách (memoriál bratrů Zatloukalových)

26.–30. 8. 2020

Turistický zájezd

12. 9. 2020

Ukončení Středomoravského poháru + ZL

26.–27. 9. 2020

Okresní výstava ČZS Machová

4. 10. 2020

Svátek sv. Michaela

10. 10.2020

Drakiáda

24. 10. 2020

Dýňové strašidýlka

14. 11. 2019

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.

strana 22

Plán vývozů odpadů
v roce 2020
Vývoz
popelnic

Leden

Zábava

Spojovačka

Vývoz
Vývoz
velkokapacitního nebezpečného
kontejneru
odpadu

2
16
30

Únor

13
27

Březen
Duben

12

6–7

26

27–28

9

24–25

9

23
Květen

7

22–23

21
Červen

4

19–20

18
Červenec

2

17–18

16

Sudoku

30
Srpen

13

21–22

27
Září

10

18–19

10

24
Říjen

8

16–17

22
Listopad

5

20–21

19
Prosinec

3
17
31

termín vývozu popelnic se žlutým i zeleným štítkem

(řešení naleznete na poslední straně)

termín vývozu popelnice pouze se žlutým štítkem
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Vítání občánků v obci Machová v roce 2019

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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