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Slovo starosty
Vážení občané,
vstupujeme do roku 2022, do kterého
vkládáme naději, že bude výrazně lepší
než rok předcházející. Nikdo nevíme, jak
dlouho důsledky covidové krize potrvají,
nicméně spolu s vámi doufám, že se situace postupně vrátí do normálních kolejí
a budeme se moci opět vídat při různých
společenských akcích a při řešení problémů, které vás trápí.
S novým rokem jsou před námi nové výzvy.
Jedna věc mě trápí velice. Produkujeme
stále více odpadu. V posledních letech se
na tom velkou měrou podílejí obaly z dodávek zboží z e-shopů a dovozu potravin
domů. Kolem kontejnerů na tříděný odpad
je stále více nepořádku. Částečně za to
mohou plné kontejnery, ale částečně také
lenost občanů krabice sešlápnout a třídit
do určených nádob. Je pohodlnější odhodit celou krabici. Do kontejnerů na tříděný
odpad patří pouze plasty, sklo, papír, nápojové kartony, použitý jedlý olej a drobné kovy. Na začátku letošního roku bylo
přestěhováno stanoviště na tříděný odpad
od bývalého obchodu potravin ke kuželně.
U bývalého obchodu totiž odhazovali odpadky i občané okolních obcí. Věříme, že
tento krok pomůže k udržení pořádku. Pro
odvoz velkoobjemového odpadu máme
sjednaný odvoz desetkrát za rok. Vynést
odpad ke kontejnerům je také jednodušší,
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než ho odvézt do nedalekého sběrného
místa u zahrádkářů v určených dnech. Termíny odvozů najdete na stránkách obce.
Oproti obyvatelům z jiných obcí tak máme
sběrná místa doslova za rohem. Apeluji
na vás, abychom je využívali a nedělali si
z naší obce smetiště.
Další věcí, která mě trápí, jsou psí exkrementy. Máte psa? Pak jste už jistě
zaznamenali, že kromě chlupaté radosti
a roztomile uslintaného štěstí váš čtyřnohý miláček produkuje také exkrementy.
Ano, je až opravdu zarážející, jak moc
společného s nimi máme. Výmluvy, proč
psí trus nesbírat, všichni známe. Třeba že
bobky jsou tak malé, že vlastně nemá cenu
je sbírat. Nebo jsou tak s prominutím tekuté, že se ani nabrat nedají. Bolí nás záda
a kolena, takže se k nim ani neohneme.
A nakonec, není to spíš povinností zaměstnanců obce? Zvlášť, když u odpadkových košů kolem cestičky trestuhodně
chybí sáčky, viďte? Ne, je to opravdu jen
naše povinnost. A slušnost. Sbírat a uklízet nepořádek po pejskovi, ať už je to
čivava, nebo irský vlkodav, prostě musíme.
Pochopitelně, protože nikdo si nechce
po podrážce rozmáznout něco psího, co
už pak bude jenom jeho. Bobky proto rozhodně sbírat; doma i venku, na zahradě,
na návsi, na poli i v lese, abychom udrželi
naši obec v čistotě.

Dále bych vás rád ve svém příspěvku seznámil s průběhem a očekávaným vývojem
prací v naší obci. Jistě jste si povšimli
opravy kostkovice, jedná se o rekonstrukci
za 6,5 mil. Kč, na kterou jsme dostali
80 % dotaci MMR. Měla by být dokončena
do konce února letošního roku, ale vše závisí, vzhledem k ročnímu období, na vývoji
počasí. Další akcí je intenzifikace KČOV/
kořenové čistírny odpadních vod/, na kterou jsme získali 50 % dotaci od Zlínského kraje. Chybí dokončit terénní úpravy,
tyto budou provedeny v jarních měsících.
Další významnou stavbou, které jste si
nemohli nepovšimnout, byla obnova polní
cesty do Sazovic, kterou financoval Pozemkový úřad. Nesmím také zapomenout
na výsadbu stromů a keřů na obnovených
polních cestách. Další práce proběhly
v mateřské škole. Byla opravena střecha,
před dokončením je rekonstrukce obřadní
místnosti, byla provedena výměna zdroje
topné soustavy a termostatických ventilů
a výměna oplocení. Věřím, že všechny zmíněné investice přispějí ke zlepšení životní
úrovně v naší obci.
V závěru mého příspěvku bych chtěl popřát
machovským občanům do nového roku
hodně zdraví a životního optimismu.
Josef Benek
starosta obce Machová

Událo se…

Obecní hody – svátek sv. Michaela archanděla
První říjnovou neděli, tj. 3. 10. 2021 jsme oslavili obecního patrona sv. Michaela archanděla. Tento slavnostní den byl zahájen
tradičním budíčkem dechovou hudbou, která v ranních hodinách
obešla celou obec.
V 10 hodin vyšel od kulturního domu průvod dobrovolných hasičů,
kteří za doprovodu dechové hudby přinesli ke zvonici sv. Michaela
archanděla na návsi obecní a hasičský prapor. U zvonice odsloužil
P. Michal Šálek slavnostní mši svatou Za živé a zemřelé občany

z Machové, po které hasiči, opět v průvodu, odešli na slavnostní
oběd v kulturním domě.
Odpoledne bylo pod kulturním domem pro všechny občany
připraveno posezení, kde mohli pobesedovat a k tomu si dát
grilovanou kýtu. Pro děti byl připraven nafukovací skákací hrad,
jízda na ponících, nebo cukrová vata.

Mše svatá u zvonice sv. Michaela archanděla

Průvod hasičů

Slavnostní oběd hasičů v kulturním domě

Skákací hrad a cukrová vata pro děti

Projížďky na ponících

Grilovaná kýta

Ing. Jan Haas, místostarosta
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Výsadba stromů a keřů na polních cestách
V pátek 12. 11. 2021 bylo na polních cestách vysázeno 139 stromů
a 150 keřů. Stromy se sázely vysokokmeny, staré odrůdy, jabloně, hrušně, oskeruše, třešně, švestky i lípy. Sázení financovala
firma Greiner Packaging Slušovice s. r. o., která se chce podílet
na rozvoji zeleně ve Zlínském kraji a také díky tomu přispívá
ke snížení uhlíkové stopy firmy. Z firmy také přijela převážná část
dobrovolníků. Jenže ... bylo by to o dost jednodušší, kdyby všude
v ČR zase neúřadoval covid. Polovina plánovaných dobrovolníků
zamířila den před výsadbou do karantény. Naštěstí se do výsadby
zapojili obecní zaměstnanci a místní dobrovolníci. V průběhu
výsadby se také podařilo zajistit bagřík na hloubení děr, bez nějž
by se výsadbu v ten samý den nepodařilo dokončit.
V sobotu ještě proběhlo vysazení stromů a keřů v kompostárně
a u výsadby z předchozího dne byla provedena zálivka.
Zbývající keře - 172 kusů rakytníků – jsme plánovali dosadit
koncem listopadu, se žáky ze ZŠ Mysločovice, leč i tady zasáhl
covid. A tak se opět museli do výsadby pustit místní dobrovolníci
a obecní zaměstnanci. Díky nim byla výsadba za dvě hodiny
hotová.
Děkuji firmě Greiner Packaging Slušovice s. r. o. za dar obci, kdy
předpokládaná cena materiálu a výsadby byla cca 350 tisíc Kč.
Také děkuji sdružení Sázíme stromy, kteří tuto výsadbu zajistili
a samozřejmě všem, kteří se do výsadby zapojili.
Ing. Jan Haas
místostarosta

Výsadba stromů a keřů na polních cestách

Při výkopu jam pomáhal i bagřík

Výsadba rakytníků

Výsadba keřů

Děkujeme za pomoc všem, kteří přiložili ruku k dílu

Výsadba stromů na polní cestě k Boří
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Dýňová strašidýlka

Vyřezávání dýní ve sportovním areálu

Dne 26. 10. 2021 od 17.00 hod. proběhlo tradiční vyřezávání
dýní ve sportovním areálu. Děti si, za pomoci rodičů a rodinných
příslušníků, mohly vyřezat dýni podle vlastní fantazie. I když se
nepodařilo vypěstovat větší množství dýní, tak po výzvě v rozhlasu se zapojilo několik místních drobných zahrádkářů a darovali
pár desítek dýní ze svých zahrádek, za což jim musíme poděkovat.
Samotná strašidelná stezka se konala ve středu 27. 10. 2021 od
18.00 hod. Zahájení průvodu bylo ve sportovním areálu a šlo se
za humny směrem na Letnou. Zakončení bylo pod kulturním domem. O strašidelné atrakce se postaraly – Liba Pospíšilová a Jitka
Bartošková za velké pomoci místních spoluobčanů a mládeže.
Akce byla zakončena vystoupením souboru historického šermu.
Pro účastníky bylo připraveno občerstvení v podobě uzeného
cigára, svařeného vína a čaje. Účastníci kladně hodnotili jak
strašidelné masky, tak i vystoupení souboru historického šermu.
Závěrem patří díky všem, kteří se podíleli na zdárné přípravě
a průběhu celé akce.
Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport

Připravené dýně k rozvozu

S elektřinou není radno si zahrávat

Trojhlavá saň

Na závěr trasy byl připraven fotokoutek

Byla možnost být o hlavu kratší

Vystoupení souboru historického šermu
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Tříkrálová
sbírka 2022
V letošním roce jsme mohli opět pozdravit
naše občany a za účasti našich malých
koledníků jim předat požehnání a přání
do dalšího roku 2022.
Opět se nám podařilo zajistit 4 skupinky, které obešly v sobotu 8. ledna 2022
Machovou. Děti obdržely i nějaké sladké odměny, které si s radostí po ukončení obchůzky rozdělily. Aby se všichni
zahřáli, byl pro ně v přísálí kulturního
domu od obce připraven teplý čaj, piškoty
v čokoládě a na svačinku párek s rohlíkem,
který všichni s chutí přijali. Koledníci poté
mohou využít nabídky akcí pořádaných
Charitou Zlín, jako poděkování za účast
v Tříkrálové sbírce (musí si s sebou vzít
tzv. placku - tj. odznáček s označením
Jsem king 2022). V návaznosti na nejistou covidovou situaci se termíny pořádaných akcí zveřejňují postupně na webu
Charity Zlín - https://www.zlin.charita.
cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/ v oddílu
Zprávičky pro krále, kde budou upřesněny
termíny v nadpisech akcí. V letošním roce
koledovali Brázdil Vojta, Bocheza Josef,
Janík Jakub, Klouček Šimon, Matulíková
Alžběta a Aneta, Možná Soňa a Alexandra,
Němcová Alžběta a Brigita, Tomčalová
Anna, Vítková Veronika (seřazeno podle
abecedy). V obci Machová bylo vybráno
celkem 24 205 Kč. Všem zúčastněným
děkujeme za jejich ochotu a všem dárcům
za příspěvky do kasičky.
Citace z Charity Zlín:
Tříkrálová sbírka. Více než dvě desítky let
trvající tradice. Na Zlínsku poprvé třináct
skupinek koledníků vyšlo v roce 2000. Protože nešlo ještě o projekt celorepublikový,
je tento ročník nejčastěji označován jako
nultý. V následujícím roce se k Arcidiecézi
olomoucké připojily další diecéze a tra-

Požehnání koledníků v kostele
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Rozsvícení vánočního stromu
Letošní vánoční strom byl darován od p.
Jaroslava Přibyla ze Sazovic a byl umístěn
na tradičním místě u zvonice. Jelikož epidemiologická situace nedovolila hromadné kulturní akce, tak nemohl proběhnout
doprovodný kulturní program, což je velká
škoda. Strom byl vyzdoben v sobotu 11.
12. 2021 v dopoledních hodinách a poté
v 16.00 hod. rozsvícen. Poděkování patří
všem, kdo se zapojil do usazení a výzdoby
vánočního stromu.
Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport
dice vystavěná na lidové zvyklosti byla
založena. Od té doby králové koledují pro
ty, kteří se ocitli v životní situaci, kterou
bez pomoci těžko zvládnou. Kdo jsou ale
oni králové?
Bůh se zjevuje jako člověk, dokonce jako
právě narozené dítě. K tomuto dítěti
nejprve přiběhnou prostí pastýři, kteří
slyší jásající anděly ohlašující slávu Boží
na výsostech a dobrou vůli a pokoj lidem
na Zemi. Ti přijdou pohnuti vnitřním puzením, které vychází z jejich srdce. Jdou
za tím, kdo je jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o něco málo později
dorazí i králové - mudrci, kteří z pohybu
a postavení hvězd neomylně vyčtou, že
se narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to
cizinci a jinověrci ....
V postavách svatých králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. V tomto svátku se tedy Kristus zjevuje všem,
i nevěřícím, či jinověrcům. Scéna klanění
králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů a králů vazalských zemí
nově korunovanému králi. Podle legendy
byli tři mudrci či mágové z Bible pohané,
hvězdopravci zřejmě z Arábie, babylonští
kněží kultu Zarathursty. Jejich znalost
pohybů hvězd a pozornost vůči nim je

spojována s proroctvím z knihy Numeri,
kde Balaám předpovídá, že z rodu Jákobova vyjde hvězda, nový král Izraele.
Poprvé se o třech mudrcích objevuje zmínka na počátku 3. století, který počet tří
vyvozuje z počtu darů, které Ježíši přinášejí. Označení králové se pak objevuje až
v 6. století u sv. Caesaria z Arles. Jmen
Kašpar, Melichar a Baltazar se mudrcům
dostává až v lidových vyprávěních v 7. století, jsou napsána také na fresce v Raveně
datované po roce 560 po Kristu. Středověk
je také obdobím, kdy jsou těmto jménům
přiřazeny jednotlivé dary – Kašpar nese
Kristu zlato, jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, kterého užívají při
obětech kněží a Baltazar přináší myrhu
jako symbol Ježíšova lidství. Tyto tři dary
mají také představovat veškerou hmotu,
neboť zastupují všechna v té době známá
skupenství. Jednotliví králové pak podle
různých výkladů představují období lidského života; na scénách klanění Tří králů
je jeden z nich zobrazován jako mladík,
druhý jako muž a poslední jako stařec.
Zdroj: www.vira.cz , www.cs.wikipedia.org

Společné foto koledníků

Libuše Zaoralová

Pod pokličkou mateřské školy
Vážení rodiče a přátelé mateřské školy,
v úvodu článku bych vás chtěl přivítat v novém roce 2022. Přelom roku je časem, který nás přímo vybízí k bilancování toho,
jaké byly uplynulé měsíce. Hodnotíme, přemýšlíme, dáváme si
předsevzetí a zamýšlíme se, co přijde v roce následujícím. Rád
bych jako ředitel mateřské školy i otec dvou malých dětí, aby
tento rok byl opravdu už tím posledním rokem, kdy se musí řešit
karantény, nežádoucí kontakty či nemoci. Byl bych moc rád,
kdyby byla mateřská škola opět místem pro společné setkávání
dětí, rodičů, prarodičů, aby se děti mohly zase těšit ze společně
prožitých chvil při akcích a besídkách pro obecenstvo.
Nyní už se pojďte spolu s námi podívat, co jsme prožili v první
polovině školního roku. V době letních prázdnin čekalo mateřskou
školu období velkých oprav. Proběhla kompletní výměna kotelny
a rozvodů ve sklepení. Nový kotel je plně automatický a ke svému
chodu vyžaduje minimální zásah. Celá tato výměna se stihla téměř
na den přesně, aby mohl v září začít nový školní rok. Doufejme,
že nám nový kotel bude sloužit a vydrží alespoň tak dlouho, jako
ten původní. Za tuto realizaci patří obci velké díky.
Září začalo velmi slunnými dny, kterých jsme naplno využívali
k pobytu venku. Nejen z důvodu rostoucích počtů nově nakažených osob na Covid-19 jsme počasí využívali především na školní
zahradě, kde si děti nejen hrály a poznávaly nové kamarády, ale
také si osvojovaly nové vědomosti z oblasti ekologie, environmentální, tělovýchovné či estetické výchovy. Do školky nás často
přivolala až vůně koláčů, pizzy a dalších dobrot, linoucí se z oken
školní kuchyně.

Po roční pauze výstavy zahrádkářů jsme se letos velmi těšili, až
opět uvidíme tu krásnou úrodu místních pěstitelů. Přichystali
jsme si alespoň pár výrobků, obrázků, které doplňovaly celou
výzdobu výstavy. Také jsme dostali spoustu ovoce a zeleniny,
díky tomu jsme mohli jíst jídla plná vitamínů. Tímto děkujeme
svazu zahrádkářů za poskytnutý dar.
První listopadový týden se stal přínosným nejen pro nás zaměstnance a děti, ale také pro přírodu. 3. listopadu jsme totiž
ve spolupráci s obcí a rodiči mohli na školní zahradě vysadit
dva stromy, Sakury, které se nám za čas odmění svým stínem
v horkých, slunných dnech. Stalo se tak při již tradiční akci
Uspávání zahrady. Tato akce se stala díky nepříznivé covidové
situaci poslední akcí s rodiči.
V tomto měsíci jsme také oslavili příchod svatého Martina, kdy
jsme na toto téma vedli rozhovory a procvičovali řeč, správnou
výslovnost, paměť, sluch, jemnou i hrubou motoriku, učili se
písničku i básničku a dokonce si při hudbě zajezdili na konících
vytvořených ze židlí. Novinkou bylo pečení svatomartinských
rohlíčků a příchod svatého Martina. Snad i díky tomu se nám
o pár dnů později sv. Martin odvděčil sněhovou nadílkou, která
potěšila malé i velké.
Prosinec byl zahájen příchodem svatého Mikuláše, který děti
velmi pochválil a tak si každé dítě mohlo domů odnést balíček
plný ovoce a sladkostí. Mikuláši za jeho návštěvu moc děkujeme
a doufáme, že nás navštíví i v tomto roce. Celou mikulášskou
atmosféru doplňovala krásná čertovská výzdoba ve všech prostorách mateřské školy.

Podzim na školní zahradě

Počítání jablek ve třídě Včelky

Svatomartinské rohlíčky

Pečení cukroví
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Ochutnávka cukroví

První sníh v Machové

Mikuláš ve školce

Školkovský jarmark

Knížky od rodičů

Dárky od Ježíška

Předvánoční čas byl plný líbezných tónů vánočních koled, vůně
perníčků, vanilkových rohlíčků či vánočního tvoření. Celou
atmosféru ještě umocnil školní jarmark, který se uskutečnil nakonec v prostorách šatny. Z celého srdce děkujeme všem, kteří
přispěli, ať už výrobkem, či finančním příspěvkem. Celkem bylo
vybráno krásných 6 660 Kč. Tato částka bude využita na nákup
didaktických pomůcek. Také velmi děkujeme rodičům za hmotný
dar. Knihy jsou nedílnou součástí výchovy a vzdělávání v mateřské
škole, proto jsme za ně velmi rádi.
Na úplný závěr je na místě poděkování všem zaměstnancům
Mateřské školy Machová za jejich obětavost, péči a píli s jakou

vytváří ty nejlepší podmínky pro růst a vývoj našich dětí. To největší poděkování však patří dětem, neboť díky nim člověk dokáže
i v nejtěžších chvílích zapomenout na to špatné a těšit se pouze
z pěkných okamžiků.
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Všem zaměstnancům školy i obce, občanům a dětem přejeme
poklidný rok 2022 prozářený štěstím, zdravím a láskou.
Za celý kolektiv MŠ

Mgr. Vít Mlčoch
ředitel MŠ Machová

Spolky v obci

TJ Sokol Machová
20. – 28. srpna jsme pořádali turnaj v kuželkách - Memoriál bratrů
Zatloukalových. Na turnaji se představili i reprezentanti ČR v kuželkářském sportu. Turnaje se zúčastnilo celkem 78 hráčů. 60 mužů
a 18 žen z Machové a okolí, např. Otrokovic, Zlína, Olomouce,
Troubelic, Valašského Meziříčí, Nového Boru, Prahy, Kelče,
Slavičína, Mistřína, Rýmařova, Halenkovic, Hluku a Kroměříže.
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 – MAS Moštěnka, Obec Machová, Sokol Machová, Elins Radek Husek, Autoservis Husek, Pohostinství Hana
Zatloukalová a Milan Vlček. V kategorii ženy se na 5. místě
umístila Eliška Dunková - TJ Jiskra Nový Bor výkonem 447, na
4. místě Kateřina Ondrouchová - KK Kroměříž výkonem 447, na
3. místě Kateřina Fryštacká - Jiskra Otrokovice výkonem 457, na
2. místě Tereza Divílková – Jiskra Otrokovice výkonem 458 a na
1. místě Hana Stehlíková Jiskra Otrokovice výkonem 461. V kategorii muži se na 5. místě umístil Vlastimil Brázdil – TJ Sokol
Machová výkonem 467, na 4. místě Radek Blaha – TJ Sokol Mistřín
výkonem 472, na 3. místě Michal Laga – TJ Sokol Machová výkonem
487, na 2. místě Rostislav Gorecký – TJ Valašské Meziříčí výkonem
502 a vítězem turnaje se stal Jiří Mrlík - TJ Sokol Machová výkonem 520.
V podzimním a zimním období se kuželkáři pravidelně účastnili 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, 1 dorostence, 2 žáky a 2 žákyně. Hráči: Václav Vlček, Karolína
Zifčáková, Šimon Bartoška, Jakub Pavlištík, Gabriela Benková
a Ema Bartošková. Tito mladí kuželkáři chodí pravidelně trénovat.

Hana Stehlíková a Michal Laga
– Memoriál bratrů Zatloukalových

Tréninky máme každé úterý. Vedoucí družstva byl Bohuslav Husek.
Machová „C“ v krajské soutěži se po podzimní části umístila
na 11. místě. Nejlepším hráčem tohoto družstva byl Miroslav
Ševeček. Další hráči tohoto družstva: Jana Dvořáková, Margita Fryštacká, Karolína Zifčáková, Jan Hastík, Roman Škrabal
a Václav Vlček. Vedoucím tohoto družstva byl Miroslav Ševeček.
Machová „B“ v krajském přeboru se po podzimní části umístila
na 12. místě. Nejlepším hráčem tohoto družstva po podzimní
části byl Jiří Fryštacký. Další hráči tohoto družstva: Bohumil
Fryštacký, Leoš Hamrlíček, Radek Husek, Lukáš Michalík, Jiří
Michalík a Martina Nováková. Vedoucí tohoto družstva byla
Zdeňka Fryštacká.
Machová „A“ ve III. kuželkářské lize se po podzimní části umístila na 8. místě, viz tabulka. Nejlepším hráčem po podzimní
části byl Roman Hrančík. Dalšími hráči tohoto družstva: Josef Benek, Milan Dovrtěl, Bohuslav Husek, Vlastimil Brázdil
a Michal Laga. Vedoucí družstva byl Bohuslav Husek.
Dne 26. prosince proběhl v kuželně tradiční Vánoční turnaj, již
36. ročník. Hrálo se na 100 hodů sdružených ve třech kategoriích: muži, ženy a neregistrovaní. Turnaje se zúčastnilo 21 mužů
a žen. V kategorii neregistrovaní se na 3. místě umístil Martin
Ludvík výkonem 345, na 2. místě Petr Vlček výkonem 390, na
1. místě Josef Dvořák výkonem 400. V kategorii ženy se na
3. místě umístila Margita Fryštacká výkonem 416, na 2. místě
Šárka Drahotuská výkonem 421, na 1. místě Kateřina Fryštacká
výkonem 469. V nejpočetnější kategorii muži se na 5. místě
umístil Roman Škrabal výkonem 437, na 4. místě Vlastimil Brázdil výkonem 447, na 3. místě Bohuslav Husek výkonem 468, na
2. místě Roman Hrančík výkonem 470 a vítězem Vánočního turnaje se stal Jiří Mrlík výkonem 491.

Jiří Mrlík a Rostislav Gorecký
– Memoriál bratrů Zatloukalových

Martin Kortan a Alena Dunková
– Memoriál bratrů Zatloukalových
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Tabulka družstev

Dne 29. prosince jsme pořádali Turistický pochod okolo Machové. Jednalo se o poslední akci TJ Sokol v roce 2021. Sraz všech
účastníků pochodu byl u kuželny. Trasa pochodu: vyšli jsme směr
Hrabůvka, před lesem jsme pokračovali ke Skále dále okolo přehrady směr Sýkorník k vysílači nad Machovou. Dále okolo sochy
Panny Marie na obnovenou polní cestu Korbele směr Sivíkáč.
Kratší přestávku jsme udělali nedaleko hranečníku, odkud je
pěkný výhled na zdejší krajinu. Tentokrát jsme nic neviděli,
protože celé dopoledne panovalo mlhavé počasí. Potom po cestě
směr Machová. Závěr pochodu proběhl před kuželnou, kde byla
možnost opékání špekáčků a menšího občerstvení. Pochodu se
zúčastnilo 28 dospělých a 3 děti.
Více informací o našem spolku se můžete dozvědět na našich
webových stránkách.
Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol Machová

Účastníci Vánočního turnaje

Turistický pochod okolo Machové

34. TURISTICKÝ ZÁJEZD – ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO
Již tradičně jsme po roce opět vyrazili na turistický zájezd.
Lokalita byla zvolena Českosaské Švýcarsko, takže jsme věděli,
že nás čeká opravdu přírodní krása.
Termín zájezdu 25. 8. - 29. 8. 2021. Ubytovaní jsme byli v hotelu
Permon v obci Chřibská.
Konečně přišel den odjezdu ráno 6.00 hod. Čekalo nás asi 400
km do cíle.
Po cestě jsme postupně naložili ještě další kamarády, kteří čekali
na daných stanovištích a při posledním nastupujícím jsme se
konečně mohli spočítat. Jelo nás 37 turistů.
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První velkou zastávku jsme měli pivovar Cvikov.
Tady nás čekala prohlídka pivovaru s pěkným výkladem, kde nechyběla ani ochutnávka piva. Dostali jsme ochutnat Hvozd 11°
a troufám si říci, že všem chutnalo.
Po prohlídce jsme zamířili do restaurace, kde jsme poseděli,
občerstvili se a ochutnali ještě další druhy piv.
Další zastávka byla na Panské skále, která je proslulá hlavně
z pohádky Pyšná princezna. Krásné místo. Počasí bylo nádherné,
tak někteří skálu doslova „prolezli“ kde se dalo. Udělali jsme pár
póz na naše fotoaparáty a konečně vyrazili k ubytování.

Cestou na Mariinu vyhlídku

Cestou na Pravčickou bránu

Mariina vyhlídka

Druhý den nás všechny čekala 7,5 km túra na nejsevernější bod
České republiky.
Počasí se nám trochu pokazilo, ale i přesto jsme se všichni společně vydali "po zelené" na toto místo. Minuli jsme hraniční
přechod a "po žluté" se vydali hranicemi na již zmiňované
nejsevernější místo ČR.
Cestou jsme přeskákali pár louží, zvládli pár překážek. Dostali
jsme se k místu, které je označeno velkým kamenem s pamětními
deskami. Odtud dále "po žluté" až k autobusu.
Pokračování tohoto dne již bylo různé.
Skupinka A zvolila další túru a vydala se z Brtníku na Soví vyhlídku, Soví jeskyni, Pruský tábor, Loupežnický zámek, přes Kyjovské
údolí až do Staré hospody v Doubicích. Trasa byla dlouhá 10 km.
Skupinka B vyrazila na 3 km trasu na vyhlídku Karlova výšina,
jeskyni, Dračí a Kočičí skálu. Všichni jsme se nakonec sešli ve
Staré hospodě v Doubicích, kde jsme se občerstvili a opět se
vrátili na ubytování.
Třetí den byl daný jako volný, tak se postupně domluvily skupinky
a každý vyrazil podle svých představ.
Skupinka A se nechala odvézt do Jetřichovic, odkud vycházeli
v deštivém počasí na krásné vyhlídky. Bylo to opravdu náročné,
kamenitý terén a déšť to jen ztížil. První vyhlídkou byl Rudolfův
kámen, další Vilemínina vyhlídka, Balzerovo ležení, kde byl menší
odpočinek a vrchol tohoto dne - skvělá vyhlídka na Mariinině
skále. Poté sešli do Jetřichovic, občerstvili se a pokračovali dále
přes Trpasličí skály k ubytování. Trasa byla dlouhá 18 km.

Modlivý důl

Skupinka B vyrazila na nádherný skalnatý čedičový vrchol Zlatý
chlum. Také jim tento výšlap komplikoval déšť. Svou trasu měli
dlouhou 10 km.
Skupinka C si vyjela do Krásné Lípy do pivovaru Falkenštejn,
někteří se prošli po tomto městečku. Občerstvili se, pokochali
a vrátili se zpět na ubytování. Protože měli spoustu času, vyrazili
na 5 km výšlap do nedalekého Lesního divadla, dále na vyhlídku
Chřibský vrch a zpět. Cestou je také zastihl déšť, takže jsme
vlastně všichni měli společný zážitek z promočení.
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Čtvrtý den byl také možností volby. Konečně se počasí malinko
zlepšilo. Pár jedinců se rozhodlo pro vyjížďku na lodičkách
z Mezné - Tichou soutěskou do Hřenska. Ti se prošli asi 4 km.
Ostatní se rozhodli pro krásný útvar - Pravčickou bránu.
Tady se vytvořily 3 skupinky.
Skupinka A měla trasu asi 15 km a vedla kolem Loupežnického
hradu (Šaunštejn), Malou Pravčickou branou, Rysí stezkou na
Velkou Pravčickou bránu. Z brány se stavili do jeskyně Českých
bratří a dále Tři prameny do Hřenska na Starou Plynárnu.
Skupinka B měla trasu dlouhou 10 km. Ti se vydali na Pravčickou
bránu z Mezní Louky. Šli krásnými skalními převisy a útvary.
A z brány stejně jako skupinka A se podívali do jeskyně, dále Tři
prameny a pak Hřensko.
Skupinka C měla trasu dlouhou 8 km. Šli na Pravčickou od Tří
pramenů a zpět, a poté Hřensko.

Lesní divadlo na rozhlednu Na Stráži, ze které byl nádherný výhled
na protější hrad Sloup. Poté pokračovali na Samuelovu jeskyni.
Dalším bodem byl Modlivý důl, je to opravdu krásná, poutní,
skalní kaple. Pak již kousek odtud Svojkov, kde jsme navštívili
zříceninu hradu Svojkov. Nakonec občerstvení a cesta domů.
Ještě jsme udělali pár zastávek, kdy jedna z nich byla v Lošticích
v prodejně olomouckých syrečků, kde jsme nakoupili jejich tvarůžkové speciality.
Zájezd byl opravdu plně nabitý. Ani deštivé počasí nám náladu
nepokazilo a každý večer jsme si navzájem vykládali zážitky
z prožitého dne a skvěle se pobavili.
Nechyběly vtipy a hudba, o kterou se tentokrát postaral: Martin
Tomek – basa, Jirka Pospíšil – kytara, kolektiv celého zájezdu
- zpěv.

Postupně jsme se na Pravčické bráně setkávali. Obešli jsme si
nádherné vyhlídky, občerstvili se a vydali se do krásného Hřenska,
kde už na nás čekal autobus. Vrátili jsme se všichni plní dojmů.
Poslední den jsme se společnou fotografií rozloučili s ubytováním
a vyjeli na nedaleký hrad Sloup.
Většina z nás šla na prohlídku tohoto pěkného hradu. Někteří se
rozhodli pro poslední turistiku zájezdu - asi 5 km a vydali se přes

Závěrem bych jménem všech zúčastněných a spokojených turistů
chtěla poděkovat za organizaci Jaromíru Měřilovi, který nad tímto
plánováním strávil nemálo času a již teď se těšíme na příští,
35. ročník.

Na Pravčické bráně

Panská skála

Pravčická brána

Společné foto účastníků zájezdu
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Zdeňka Fryštacká

Činnost SDH Machová v druhé polovině roku 2021
I ve druhé polovině prázdnin a v září pokračovala soutěžní činnost mladých hasičů. Starší žáci se z důvodu zrušení Zlínské
ligy mladých hasičů a Středomoravského
poháru mládeže zúčastnili pouze tří závodů, a to v Mysločovicích, doma v Machové
a noční soutěže v Záhlinicích.
Družstvo dorostenek pokračovalo ve Zlínské lize požárního sportu. Zúčastnilo se
soutěží ve Lhotě, v Nedašově a v Hřivínovém Újezdu. Celkově se ve své kategorii
umístily na 4. místě.
Do Zlínské ligy požárního sportu se také
zapojilo družstvo mužů nad 35 let. Zúčastnilo se čtyř soutěží seriálu a celkově
se umístilo na 2. místě v této kategorii.
11. září proběhla ve sportovním areálu
soutěž žákovských družstev O pohár obce
Machové. Přijelo k nám 16 týmů mladších
žáků, 16 týmů starších žáků a 2 druž-

stva přípravky. Celkem tedy 34 soutěžních týmů. Za náš sbor soutěžilo družstvo
starších žáků, které obsadilo 9. místo ve
své kategorii.
3. října jsme se zapojili průvodem v doprovodu hudby naší obcí a zúčastnili se mše
svaté na návsi u zvonice při oslavě svatého
Michaela, patrona naší obce.
5. prosince jsme připravili pochůzku mikulášské družiny v rodinách, které o ni
měly zájem.
Závěrem bych rád poděkoval Obecnímu
úřadu v Machové za podporu a spolupráci,
dále všem sponzorům, všem spoluobčanům za jejich pomoc a také všem členům
za jejich práci.
Všem vám přeji mnoho zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce.
Jaromír Brázdil
velitel sboru

ČZS Machová
Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři.
Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Vánoce a sváteční dny jsou za
námi a všichni jsme se vrátili do běžné pracovní činnosti s novým
elánem nebo osobními předsevzetími.
Ohlédnu-li se za uplynulým rokem, tak z pohledu ZO ČZS Machová
musím konstatovat, že pandemie COVID – 19 naši oficiální činnost
omezila ještě citelněji než v roce 2020. V podstatě do poloviny
roku jsme mohli být aktivní, jak se říká, jen každý za sebe, na
svých zahrádkách. První společnou akcí byla brigáda některých
členek v hospodářské budově za účelem úklidu. Na začátku měsíce
září jsme v obci posbírali staré železo.
Dále jsme na schůzce výboru vytvořili organizační plán prací
a úkolů pro uspořádání Okresní výstavy ovoce a zeleniny. Věřili
jsme ve štěstí, že v období kolem 25. – 26. 9. nebudou vládní
opatření natolik omezující, že bychom výstavu museli zrušit.
Klaplo to a v 38. týdnu jsme se začali se vším potřebným vybavením stěhovat do kulturního domu. V pátek večer jsme měli trochu
obavy, zda obdržíme tolik vzorků ovoce a zeleniny, aby dispoziční
stoly byly beze zbytku zaplněny, jako v předešlých letech. Během
sobotního dopoledne náš záměr byl naplněn. To vše jen díky
ochotě místních zahrádkářů, zahrádkářů ze sousedních organizací Malenovic, Tlumačova a Míškovic, ale i vás, občanů Machové,
s námi spolupracovat a na výstavě se tak zásadně podílet. Za vaši
ochotu, pochopení a využití možnosti své výsledky pěstitelské a
zahrádkářské poctivé práce veřejně prezentovat, vám patří naše
velké uznání a PODĚKOVÁNÍ. V letošním roce bylo vystaveno
178 vzorků zeleniny a 332 vzorků ovoce v pestrém sortimentu.
Připomenu výsledky soutěže O nejlepší jablko obce Machová:
1. místo Brázdil Stanislav – odrůda Rubinola, 2. místo Januška
Svatopluk – odrůda Bohemia, 3. místo Ludvík Rostislav – odrůda
Gloster. Věřili jsme, že zájem o výstavu bude. Věřili jsme, že vy
i hosté přijdete a spolu s exponáty ovoce a zeleniny budete také
opět obdivovat i krásné aranžmá výstavy, které osvědčený tým
aranžérek v přísálí a v hlavním sále vytvořil. Výkresy dětí z MŠ

Martina Konečná při aranžmá svého koutku
se zahrádkářskou tématikou jsou vždy vítané a vhodně aranžmá
doplňují. Aranžérkám i dětem patří zasloužené uznání a PODĚKOVÁNÍ. Vize o vyšší návštěvnosti se nám také splnila. Za pěknou účast, zájem o výstavu a sponzorskou podporu DĚKUJEME.
Mezi významnými hosty výstavy byla letos zapsaná poslankyně
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Margita
Balaštíková. Pod jejíž záštitou jsme tuto akci pořádali. Svojí pracovní návštěvou nás poctila redaktorka Zlínského deníku Jarmila
Kuncová, která úroveň výstavy, ale i naši činnost pěkně v tomto
listu prezentovala a zhodnotila a přidala i fotografie.
S dozráváním a následnou sklizní ovoce jsme pro zájemce v hospodářské místnosti provozovali technické zařízení pro výrobu
ovocného moštu s možností pasterování. Za práci a osobní čas
této činnosti věnovaný DĚKUJI Jaromíru Juřenovi. Dále se několik
našich členů zapojilo do výsadby rakytníků v okolí obce.
Na vrcholu podzimu a začátkem prosince byl pandemický vývoj nepříznivý. Z těchto důvodů jsem nesvolal ani závěrečnou schůzi členů
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Vzorky ovoce v hlavním sále

Stanislav Brázdil – vítěz soutěže

výboru. Věřím, že situaci pochopili. Zvolil jsem jinou formu, jak jim za
práci v roce 2021 poděkovat. I přes úskalí současné doby vidím práci
zahrádkářů v uplynulém roce pozitivně, protože jsme v krátkém časovém úseku tu nejdůležitější a nejpodstatnější činnost našeho plánu
splnili.
Do roku 2022 přeji vám zahrádkářům, občanům obce, členům
SDH, TJ Sokol Machová a Mysliveckého sdružení Háj pevné zdraví,

hodně optimismu, osobních úspěchů a kus pověstného štěstí.
Členkám a členům výboru ZO ČZS Machová s úctou DĚKUJI za
odvedenou práci, ochotu a podporu.
Mějte se krásně přátelé …

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová

Zprávy z výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Odpady a jejich třídění
Stalo se již tradicí informovat o produkci a situaci v oblasti odpadového hospodářství. Před rokem došlo ke změně legislativy,
které jsme se museli přizpůsobit. Uzavřeli jsme tak smlouvy, jak
se skládkovou společností Moravská skládková společnost a. s.,
která provozuje kvítkovickou skládku, kam se vozí naše odpady,
tak i se svozovou společností Technické služby Otrokovice s. r. o.
Můžeme uplatňovat třídící slevu na tunu komunálního odpadu
(včetně velkoobjemového), která se pro rok 2022 vypočítá jako

500 Kč/tunu u množství 190 kg/rok odpadů na obyvatele (počítá
se s počtem obyvatel k 1. 1. 2021, tj. 661 obyvatel). To znamená,
že přesáhneme-li produkci komunálního odpadu včetně velkoobjemového za letošní rok ve výši 125,59 tun, bude se místo 500
Kč za tunu pak skládkovací poplatek platit ve výši 900 Kč/tunu.
Vzhledem k vysoké inflaci a k očekávanému určitému mírnému
nárůstu počtu obyvatel byl poplatek za odpady na rok 2022
stanoven na 570 Kč za osobu.

Tabulka: Množství odpadů: vývoj za roky 2017 -2021

rok

papír
(tuny)

plasty + kartony*
(tuny)

sklo
(tuny)

odměna
za třídění
EKO-KOM
(Kč)

velkoobjemový odpad
(tuny)

komunální
odpad
(tuny)

poplatek za
odpady
(Kč)

2017

6,048

9,091

9,320

84 807

17,440

106,755

540

2018

6,528

8,648

10,475

86 038

16,220

104,262

515

2019

7,873

8,500

10,852

88 838

20,060

109,904

480

2020

11,697

8,769

11,933

97 858

14,970

112,619

520

2021

13,448

7,174

13,983

82 186

15,680

124,63

540

* od 2019
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(do 3. čtvrtletí)

Vodné a stočné v roce 2022
Výše vodného, které v obci vybírá společnost Moravská vodárenská, a. s., se pro letošní rok zvyšuje o cca 4,4 %.
Tabulka: Vývoj ceny vodného za m3 pitné vody
vodné

2017

2018

2019

01-04/2020

od 05/2020

2021

2022

Kč

43,90

43,40

44,40

45,87

43,88

45,62

47,92

Cena i způsob stanovení ceny stočného zůstala i přes vydání novely vyhlášky Ministerstva zemědělství pro rok 2022 stejná (500 Kč
za osobu).

Novinky v Integrované dopravě Zlínského kraje
Cena od roku 2022 je stanovena na 1,20 Kč za 1 km jízdy. K tomu
je třeba připočítat jednotnou nástupní sazbu 9 Kč. Platbu v autobusech lze provádět hotovostně, mobilním telefonem (Google
Pay, Apple Pay), bankovní kartou nebo prostřednictvím tzv. karty
Zetka. V současné době platí na linkách IDZK žákovské, student-

ské a seniorské slevy garantované státem. Naším dopravcem je
společnost ARRIVA MORAVA, která má informační kancelář na
vlakovém nádraží ve Zlíně a v Turistickém informačním centru
v Otrokovické Besedě. Od 12. 12. 2021 platí na linkách 154, 155
a 456 nové jízdní řády.

Rekonstrukce kořenové čistírny odpadních vod
Jak jsme vás informovali, v roce 2020 obdržela obec Machová
dotaci 2,653 mil. Kč od Zlínského kraje na projekt Intenzifikace
KČOV 800 EO a vybudování kanalizace větev „C“. V rámci intenzifikace byl z druhého filtračního pole, kterým dosud proudila
odpadní voda horizontálně, vytvořen vertikální filtr, kdy je ze tří
rozdělovacích šachet voda rozvedena potrubím se štěrbinami po
celé ploše pole, kterým pak protéká a dochází k jejímu čištění za
přístupu kyslíku.

Odpadní voda na nátoku na KČOV je po odsazení hrubých nečistot
ve štěrbinové usazovací nádrži v rozdělovací šachtě nasměřována
do 1. a 3. filtračního pole. Z 1. pole je pak čerpadly čerpána do
již výše zmíněných šachet na 2. filtračním poli, kde je po jejich
naplnění pomocí plováku vypouštěna. Jako další rozšiřující
stupeň čištění bylo vybudováno filtrační pole (reed-bed), na
kterém se budou odvodňovat zachycené kaly nejen ze septiku, ale
i z dešťové zdrže. Dojde tak k úspoře nemalé částky, kterou obec

Vertikální filtrační pole
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Kalové pole
platila za vyvážení kalů. Jelikož Povodí Moravy není nakloněno
kořenovým čistírnám, přistoupila obec pro snížení obsahu
fosforu ve vypouštěných odpadních vodách a tím ke snížení
zatížení povrchových vod tímto významným nutrientem, k instalaci chemického srážení fosforu a k dodržování (nad rámec
legislativou povinných) emisních limitů pro celkový fosfor ve
vypouštěných odpadních vodách. Letos ještě proběhne zkušební provoz a dodělávka terénních úprav s vysetím travních
semen. Rekonstrukcí dojde k navýšení kapacity KČOV na 800
ekvivalentních obyvatel. Součástí dotace byla i část výstavby

kanalizace v rámci akce "kostkovice" (větev C) od č.p. 28 po
dětské hřiště pod obecním úřadem.
Projekt byl spolufinancován Zlínským krajem.

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.
členka výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Informace výboru pro školství a sociální oblast

Jubilanti
V letošním roce oslaví svá životní jubilea následující občané (70, 75, 80 let a více, seřazeno v měsíci abecedně):
Leden		
Janíková Naděžda
Únor		
Brázdil Břetislav
		Michalíková Růžena
		Slavík Jaroslav
		Svozílková Vladimíra
		Vroubek Vladimír
Březen		
Doleželová Marie
		Václavík Josef
		Vojtíšková Marie
Duben		
Divoký Jaroslav
Květen		
Brázdilová Pavla
		Daňková Božena
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		Konečná Božena
		Matulík Bohumil
		Oslzla Jiří
Červen		
Brázdilová Miroslava
Červenec		
Brázdil Stanislav
		Brázdilová Ludmila
		Matulíková Iva
Srpen		
Brázdilová Marie
		Chytilová Marie
Září		
Šidlík Václav
		Zatloukalová Marie
Říjen		
Dovrtěl Josef

		Matulíková Drahomíra
		Lapčík Zdeněk
Listopad		
Řiháková Anežka
		Zemanová Marie
Prosinec		
Juřena Jaromír
		Krystýnková Vlasta
		Motáňová Marie
		Pastyříková Marie
		Vlčková Vojtěška
		Závodná Ludmila
		Zeman Jaroslav

Nově narození občánci

Vzpomínáme

V loňském roce se narodilo 7 nových občánků. Jsou to: Juřenová
Kristýna, Frantík Štěpán, Hejda Mikuláš, Kupka Tomáš, Zrník
Adam, Zrníková Adéla, Závodníková Štěpánka.

V roce 2021 jsme se naposledy rozloučili s machovskými spoluobčany, paní Ludmilou Zavadilovou, Ladislavou Janíkovou, Boženou
Mrlíkovou, Janou Smékalovou a Jiřinou Zavadilovou.
Svatopluk Januška
předseda výboru pro školství a sociální oblast

Poplatky v roce 2022
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství		
podle OZV č. 1/2021
částka:		570 Kč/osoba/rok				
splatnost:
do 31. 3. 2022				
variabilní symbol bezhotovostní platby: 22xxx přičemž xxx je
číslo poplatníka (na dotaz)
							
Stočné							
podle uzavřených Smluv o odvádění odpadních vod
částka:		500 Kč/osoba/rok				
splatnost:
do 30. 9. 2022				
variabilní symbol bezhotovostní platby: 2022xxx přičemž xxx je
číslo popisné nemovitosti poplatníka (například pokud hradíte
poplatek za osoby bydlící na č. p. 51, pak VS je 2022051)
							
Poplatek za psa						
podle OZV č. 5/2019
částka:		
200 Kč/pes/rok
splatnost:
do 31. 10. 2022			
variabilní symbol bezhotovostní platby: číslo známky psa

Nájem obecních pozemků					
podle uzavřených Pachtovních smluv
částka:		
podle smlouvy
splatnost:
do 31. 10. 2022			
variabilní symbol bezhotovostní platby: podle smlouvy
							
		
Platby je možno hradit:					
- bezhotovostním převodem na účet obce: 183297926/0300
s uvedením příslušného variabilního symbolu			
- v hotovosti – v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách
							
							
Pokud máte zájem o zasílání podkladů pro platby e-mailem, vyplňte prosím formulář, který je k dispozici na obecních stránkách:
http://www.obecmachova.cz/obecni-urad/formulare/
a zašlete elektronicky na adresu: ucetni@obecmachova.cz nebo
doručte na obecní úřad.
Předpis plateb vám pak bude zaslán na vyžádání elektronicky.

Úkony a informace obecního úřadu
Přehled o změnách v počtu osob Dárcovství krve
s trvalým pobytem v obci Machová Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí
Počáteční stav 1. 1. 2021
Narození
Úmrtí
Odhlášení
Přihlášení
Změna trvalého pobytu v rámci obce
Cizinci

673
8
-5
5
8
8
3

Konečný stav 31. 12. 2021

682

Uzavřená manželství

5
Ing. Lucie Kolářová
účetní

roli. Nelze ji uměle vyrobit. S rozvojem léčebných metod roste
stále více i potřeba krve získané od dárců. V průměru dostane
každý občan za svůj život 5 krevních transfuzí a 14 léků vyrobených z krve! Každé tři sekundy někdo potřebuje krev. Nikdo
neví, kdy sám bude krev potřebovat. Staňte se proto i vy dárci
krve. Na vašem pochopení závisejí životy druhých. Možná dnes
či zítra bude právě vaší krve potřeba. Ochota dárců darovat krev
pro zdraví a často i pro záchranu života je projevem humánního
vztahu ke spoluobčanům. Vím, že mezi občany Machové je hodně
občanů, kteří darují krev několikrát ročně. Jedním z nich je Martin
Holman, který v loňském roce dosáhl sedmdesáti bezplatných
odběrů. Proto všem dárcům za jejich hluboce lidský postoj patří
obrovské poděkování.
Josef Benek
starosta obce
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Přehled plánovaných akcí na rok 2022
8. 1. 2022
9. 1. 2022
15. 1. 2022
22. 1. 2022
12. 2. 2022
19. 2. 2022
20. 2. 2022
26. 2. 2022
12. 3. 2022
2. 4. 2022
2. 4. 2022
3. 4. 2022
23. 4. 2022
květen 2022
7. 5. 2022
4. 6. 2022
červen 2022
Červenec - srpen
9. 7. 2022
19. -27. 8. 2022
31. 8. - 4. 9. 2022
10. 9. 2022
24. - 25. 9. 2022
2. 10. 2022
29. 10. 2022
26. 11. 2022
10. 12. 2022
26. 12. 2022
29. 12. 2022
30. 12. 2022
31. 12. 2022

Tříkrálová sbírka
Výroční členská schůze TJ Sokol
Výroční schůze SDH Machová
Přednáška ČZS Machová
Valentýnský pochod
Zahrádkářský ples
Výroční schůze ČZS Machová
Vodění medvěda
Košt klobás SDH Machová
„Ukliďme Česko, ukliďme Svět“
Beseda s důchodci
Výtvarné odpoledne s pletením tatarů
Rej čarodějnic
Turistický pochod
Den matek ČZS Machová
Den dětí
Turnaj v malé kopané
Letní kino
SDH - soutěž mužů a žen
Soutěž v kuželkách (Memoriál bratrů Zatloukalových)
Turistický zájezd
SDH Soutěž mladých hasičů
Okresní výstava ČZS Machová
Svátek sv. Michaela
Dýňová strašidýlka
Zimní tvoření
Rozsvícení vánočního stromu
Vánoční turnaj v kuželkách
Turistický pochod TJ Sokol Machová z. s.
Turnaj ve stolním tenisu
Silvestr

Změna termínů vyhrazena. Realizace je závislá na budoucích vládních opatřeních.
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Plán vývozů odpadů v roce 2022
Vývoz
popelnic

Vývoz
velkokapacitního kontejneru

Vývoz
nebezpečného odpadu

13. ledna

Leden

27. ledna
10. února

Únor

24. ůnora

Březen

10. března

4. - 5. března

24. března

25. - 26. března

7. dubna

Duben

21. dubna
5. května

Květen

19. května

22. - 23. dubna

7. dubna

20. - 21. května

2. června

Červen

16. června

17. - 18. června

30. června

Červenec

14. července
28. července
11. srpna

Srpen

25. srpna
8. září

Září

22. září
6. října

Říjen

20. října

Listopad

3. listopadu
17. listopadu

15. - 16. července

19. - 20. srpna

16. - 17. září

8. září

14. - 15. října

18. - 19. listopadu

1. prosince

Prosinec

15. prosince
29. prosince

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

Ing. Jan Haas
místostarosta
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Lípa Svobody v Machové
Při prohlížení pamětní knihy obce, psané machovským kronikářem p. Františkem Michalíkem, narazil jsem na dva k sobě slepené
listy. Po opatrném rozdělení jsem „objevil“ podrobný zápis
o slavnostním zasazení „Lípy Svobody“ na památku znovuzískání
samostatnosti naší vlasti.
Profesor Zelina ve své knize Machová použil zápis ve školní kronice, kterou tehdy vedl učitel a správce školy p. Augustin Kvasnička.
Oba tyto záznamy se fakticky shodují, ovšem p. František Michalík
se o události rozepsal přece jenom obsáhleji.
Ta hlavní Lípa Svobody byla slavnostně zasazena dne 21. dubna
1919 na návsi uprostřed vesnice u zvonice. Další lípa byla zasazena na Příhoně před školou. Další lípy byly umístěny u kříže před
domem č. 57, jedna z nich brzy po vysazení uschla.
Také na místě zvaném „uhlisko“ byly zasazeny lípy. Toto místo
se mi dohledat nepodařilo, v zápisech se pojem „ na uhlisku“
jinde nevyskytuje.
Nejznámější vzrostlé lípy z této události byly tři a to u zvonice,
u kříže a na Příhoně, další lípy rostoucí v obci již byly zasazeny

později. K 31. 12. 2021 je zachovaná pouze lípa u zvonice, tedy
je jedinou původní „Lípou Svobody“ z roku 1919.
Provedl jsem měření, na které jsem stačil. V současnosti má lípa
obvod kmene 297 cm (ve výšce 120 cm od země), výška stromu
značně převyšuje i novou zvonici s kapličkou. Rozvětvení kmene
začíná ve výšce 3 metry od povrchu země. Koruna stromu je zasažena cizopasným jmelím, strom je však zjevně v dobré kondici.
Pro srovnání přikládám dvě fotografie. První je ze Sjezdu rodáků
v roce 1975, je zde zachycena původní zvonice a Lípa Svobody,
prostor mezi fotografem a lípou byl tehdy volný trávník.
Na druhé fotografii ze začátku roku 2022 je nová zvonice,
a přestože je foceno ze stejného místa, Lípa Svobody je již zakryta dalšími vzrostlými stromy. Patrný je kmen, na fotografii
označený šipkou.

Lípa Svobody při Sjezdu rodáků v roce 1975

Fotografie lípy na začátku roku 2022 (označena šipkou)

Mgr. Antonín Motáň
kronikář obce Machová

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
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