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Machovský zpravodaj
Čtvrtletník obce Machová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
toto číslo machovského zpravodaje
vás osloví uprostřed léta. Velká sucha
a vedra až do konce července nadělaly
mnoho komplikací především zemědělcům, ale i nám ostatním, kteří jakýmkoliv způsobem hospodaříme na zemědělské půdě, či zahradách. Zemědělci si
právem stěžují na sníženou úrodu všeho, co se v současné době sklízí.
My se oproti nim můžeme těšit v naší
obci z nových komunikací od Míškovic
přes obec Machovou, až po odbočku na
Buňov anebo Skály. Vloni byla provedena komunikace do Tlumačova a mimo
vozovky do Mysločovic můžeme být s
úrovní cest v okolí naší obce spokojeni. Obecnímu úřadu se podařilo otevřít
kompostárnu a zahájit její provoz. Věříme, že bude velkým přínosem pro čistotu a úpravu naší obce. O kompostárně
hovoříme i na dalších stránkách tohoto
zpravodaje, přesto se musím několika
slovy dotknout nepochopení některé
osoby, která zapálila připravený materiál pro kompostování. S prostorem, který byl dříve určen ke skladování hmoty,

se musíme v letošním roce vyrovnat tak,
aby byl vyklizen, znovu zorán a založen
původní luční porost. Chci poprosit
občany, aby pokud někoho uvidí vozit
do tohoto prostoru znovu rostlinné
odpady, aby ho sami přesměrovali do
areálu kompostárny. Jinak nelze obnovit v tomto prostoru pořádek.
Pokračovali jsme také ve zpracování
materiálů a podkladů pro nový územní
plán obce a znovu jsme vyzvali občany, aby se s návrhem územního plánu
seznámili a vyjádřili své připomínky na
OÚ Machová. V letošním roce bude ještě probíhat veřejné projednávání územního plánu, které bude oznámeno obecní vyhláškou a poté by měl být územní
plán naší obce na mnoho let směrodatným dokumentem.
Občané byli rovněž svědky, že v
Machové probíhalo, v rámci komplexních pozemkových úprav, zaměřování zemědělských a lesních pozemků.
Poté bude následovat zpracování komplexních pozemkových úprav a návrhy
pozemkového úřadu budou opakovaně
s občany projednávány. Pozemkové
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úpravy berou v úvahu rovněž zpracovaný územní plán obce. Vyzýváme proto
občany, aby své případné požadavky a
připomínky při projednávání pozemkových úprav sdělili pozemkovému úřadu.
I v tomto období má obecní úřad
zájem zpracovávat různé žádosti o dotace, spolufinancované ze státního rozpočtu, Státního fondu životního prostředí a z fondů Evropské unie. V loňském
roce obec neuspěla se žádostí o dotace
na pořízení kontejnerů, spolu s nosičem
těchto kontejnerů, pro zajištění svozu
biologického odpadu ke kompostárně.
Také letos byla znovu zveřejněna výzva
k podávání žádostí. V měsíci červenci
byla tato žádost podána a nezbývá nám
než doufat, že bude vyřízena. Celkové
náklady na tuto akci se předpokládají
ve výši cca 1,2 mil. Kč. Pokud budeme
úspěšní, můžeme obdržet z výše uvedených zdrojů 90 % dotace.
Probíhá také řízení ohledně naší
žádosti, kterou jsme podali v loňském
(Pokračování na str. 8)

UPLYNULÉ AKCE

Košt klobás

Proběhl již 4. ročník tradičního koštování klobás.
Přihlásilo se 19 soutěžících.
Výsledky koštu:
1. Pospíšil Martin
2. Husek Bohuslav
3. Rosík Josef
Společenská akce je již oblíbená a těší se velké
návštěvnosti místních i okolních občanů. Celou akci
provázela hudební produkce harmonikáře pana Šubíka
z Halenkovic. Ještě po skončení soutěže panovala příjemná zábava dlouho do noci.
SDH Machová
Ceny pro vítěze

Náštěvníci koštu klobás

Vítěz pro rok 2012 Martin Pospíšil

Dětský karneval
Zastupitelstvo a kulturní výbor pořádal již tradičně první sobotu v březnu dětský karneval v kulturním domě.
Maminky machovských dětí již po celou
zimu vymýšlely kostýmy a masky pro
své děti. V rámci promenády masek se
každoročně hodnotí skutečně nádherně
zpracované oblečení pro malé ratolesti.
Je opravdu požitkem sledovat zápal dětí,
se kterým se karnevalu a následné diskotéky zúčastní. V loňském roce zavedený
systém v hodnocení masek hlasováním
všech účastníků akce se i v letošním roce
osvědčil.
Na závěr byla dána pouze jedna připomínka, že by neměly být 2 kategorie,
vzhledem k tomu, že menších dětí je převážná většina. Dorty by měly obdržet 2
masky s nejvyšším počtem hlasů – vyhodnotit, jak bylo zvykem - celkem 6 pořadí
bez rozdílu věku. Pro všechny děti byly i
budou připraveny různé balíčky.
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V letošním roce byly vyhodnoceny v
kategorii mladších dětí: Jaromír Měřil,
Anežka Stoklásková a Veronika Adamíková. V kategorii starších dětí: Adéla
Řezníčková, Lukáš Menšík a Veronika
Křižanovská. Kulturní výbor vyzval ke
spolupráci i machovskou mládež, která

Masky na dětském karnevalu

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

se aktivně zúčastnila. Za celou organizaci patří všem zúčastněným poděkování.
Potěšitelné je, jak se dokáže nejmladší
generace radovat z připravené akce, což
je největší odměnou pro pořadatele.
Zastupitelstvo obce Machová

UPLYNULÉ AKCE

Výtvarné odpoledne
Zvykli jsme si, že pravidelně poslední
sobotu nebo neděli před velikonočními
svátky probíhá v kulturním domě výtvarné odpoledne s výrobou velikonočních
ozdob a pletením tatarů. Akci organizuje kulturní výbor spolu se zahrádkáři. Výtvarné odpoledne je již oblíbené
a zúčastní se ho poměrně vysoký počet
dětí i dospělých. Manželé Hradilovi měli
připravené velké množství výtvarných
nápadů, dekorací a materiálu pro jejich

výrobu. Pro mnohé z nás bylo překvapením, co všechno se dá k tomuto účelu připravit, využít a vhodně zpracovat. Bylo
zajištěno velké množství vrbového proutí
na tatary. Jako učitelé pletení se zúčastnili: Brázdil Břetislav, Hradil Vladimír,
Matyáš Jaroslav a Miloslav, p.Brázdilová
(z Tlumačova). Kromě toho p. Vladimír
Hradil předvedl výrobu proutěných košíků i mnoho dalších výrobků z proutí ve
velmi rozmanitých druzích. Všichni, kte-

ří si toto odpoledne udělali ozdoby, si je
spokojeně odnášeli domů.
Je nutné ocenit přístup rodiny Hradilovy k přípravě akce, množství a rozmanitost připraveného materiálu i množství
vzorů, krásných nápadů a výtvarné práce.

kterou děti malovaly na výkresy, ale i
jízda na čtyřkolce pod kuželnou. Ani
ostatní atrakce si nezadaly s neutuchajícím zájmem a atmosféra celého odpoledne byla velmi příjemná. Navíc dětem
přálo i počasí. Párek v rohlíku již byl jen
doplňkem k celé atmosféře. Do činnosti
se zapojili SDH, KDU-ČSL, TJ Sokol,
zahrádkáři. Spolupracovala i řada rodičů

a občanů a nadšení dětí nebralo konce.
Velké poděkování si zaslouží uvedené
složky a hlavní organizátor kulturní výbor
se svými rodinami (tj. rodina Vladimíra
Hradila a Lenky Menšíkové).

Zastupitelstvo obce Machová

Dětský den
V sobotu dne 15. 6. 2012 se uskutečnil
v naší obci den dětské radosti. Letos byl
v poněkud netradičním duchu a zástupci
složek a kulturní výbor připravili mnoho
nových a netradičních atrakcí. Nejvíce
upoutala pozornost dětí jízda na lanové
dráze. Děti se radovaly i z příjezdu koní
a projížďky v koňském sedle. Příjemnou
atrakcí byla také strakatá živá kozička,

Koně na Dětském dnu

Malování zvířat

Jízda na čtyřkolce

Zastupitelstvo obce Machová

Lanová dráha

Hasičské soutěže

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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INVESTIČNÍ AKCE

Zahájení provozu kompostárny
Dne 31. května 2012 proběhlo oficiální zahájení provozu kompostárny v
obci Machová. Tento projekt s názvem
„Mobilní kompostovací zařízení pro obec
Machová“ byl spolufinancován:
1. z fondů Evropské unie 85 %
7 161 451 Kč
2. ze Státního fondu životního prostředí 5 %
421 262 Kč
3. z vlastních zdrojů obce 10 %
842 524 Kč
z celkových způsobilých výdajů
8 425 237 Kč.
Dotace byla poskytnuta z Operačního
programu Životního prostředí (prioritní
osa 4: zkvalitnění nakládání s odpady a
odstraňování starých zátěži) na pořízení
pozemku, speciální techniky a budovy
pro uskladnění technologického zařízení.
Na slavnostní zahájení provozu byly
přizvány všechny organizace, které se
na tomto projektu podílely. Mezi ně patří společnosti : MTM s. r. o. (z Prahy dodavatel technologie), HLAVA-STAVBY s. r. o. (z Hlinska - stavební práce na
kompostárně), IWWA, s. r. o. (z Kostelan
- inženýrská činnost), EUROVIA CS, a.
s. (ze Zlína - zpevnění ploch), p. Miklík
(elektroinstalační práce). Mimoto byli na
zahájení provozu pozváni i zástupci Zlínského kraje a Magistrátu města Zlína a
zástupci okolních obcí, kteří jsou partnery tohoto projektu.
Pozváni byli také machovští občané,
kteří měli zájem seznámit se s technologií a budoucím provozem.
Provoz mohl být zahájen až po dokončení úprav a následném zpevnění ploch
tak, aby nedocházelo k mísení kompostu biologického odpadu s podsypem na
manipulačních plochách.
Věříme, že tento projekt bude
úspěšně sloužit machovským občanům a
ještě více přispěje k čistotě v obci a okolí. V budoucnu si budou moci občané
odebírat kompost pro vlastní potřebu v
minimálních cenách.
Obec Machová měla ve spolupráci s
okolními obcemi připraveny zásoby biologického materiálu v lokalitě u přehrady
/rybníka/. Od 1. července 2012 již nebudeme shromažďovat biologický odpad v
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tomto prostoru - na skládce, ale bude se
shromažďovat přímo v areálu kompostárny. Žádáme proto občany, aby rostlinný
odpad již nevozili na skládku k rybníku,
ale přímo do kompostárny.
Provozní hodiny pro sběr materiálu ještě budou upřesněny, prozatím
se navrhuje v letním období sběr biologického odpadu:
v sobotu od 16.00 do 18.00 hod.
v pondělí od 16.00 do 18.00 hod.
ve středu od 10.00 do 18.00 hod.
Další upřesnění bude podle potřeby provozu a požadavků občanů.

Musíme upozornit machovské občany i obecní úřady v okolních obcích,
jaký materiál je možné na kompostárnu
dovážet.
Jedná se pouze o rostlinný biologický materiál typu:
1. tráva, listí, sláma, seno, hnůj,
2. větve, odpady při kácení a ořezu stromů,
3. padané ovoce, bramborová nať, staré
brambory,
4. rostlinné kuchyňské zbytky, např.
odkrojky ovoce, brambor, apod.,
5. různé plevely ze zahrádek, ostříhané
květiny po odkvětu, apod.
Do kompostárny je zakázáno
navážet:
1. pařezy, které stroj na štěpkování
nezpracuje,
2. větve více než 15 cm v průměru, protože větší dřevní hmota neprojde štěpkovačem,
3. odpady živočišného původu (např.
kožky z králíků, uhynulá drobná domácí

zvířata, apod.,
4. odpady nesmí být znečištěné ropnými
a podobnými látkami.
Kompostování bude probíhat v polyetylenových vacích. Kompost projde na
závěr speciální prosévačkou a nerozložené zbytky se vrátí zpátky do kompostování. Doba kompostovacího procesu
je cca 4 měsíce. Při procesu kompostování dojde k zahřátí hmoty na více než 70
stupňů, semena plevelů ztratí klíčivost.
Do polyetylenového vaku s biomasou se
vhání vzduch trubicí, aby byl správně
nastartován proces kompostování a proběhla správně přeměna biologické hmoty na kvalitní kompost.
Na kompostárnu byla zakoupena
technologie od společnosti MTM Tech, s.
r. o. (Praha):
1. traktor CASE IH JHU 105 s čelní radlicí,
2. štěpkovač - drtič dřevní hmoty NEGRI R 500 D, který má samostatný naftový motor,
3. drtič a míchač biomasy ZAGO Ecogreen 7 SD s manipulačním zařízením
C350T,
4. plnič vaků CM 1,5,
5. bubnový prosévač ULTRA SCREEN
TS 1000 D,
6. kompresory k provzdušňování biologického odpadu.
Jistě víte, že kompostárna byla vybudována pod bývalou zemědělskou farmou
směrem na Otrokovice. Součástí je i nově
vybudovaný sklad strojů, který je elektronicky střežen a sledován firmou ASTREMA. Upozorňujeme občany, že v době
mimo provoz a vyčleněné hodiny nebude
možné odpad na kompostárnu navážet,
protože bude mimo určenou dobu brána
uzavřena a objekt elektronicky střežen.

Účastníci slavnostního otevření kompostárny

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

INVESTIČNÍ AKCE

Socha Panny Marie
Pravidelně jsme Vás informovali, že
probíhá oprava sochy P. Marie, umístěné na hranici katastrálního území s obcí
Mysločovice. Podstavec i socha byly
v tak špatném stavu, že se musela provést generální oprava, aby socha byla
důstojným dílem. Byl vybudován nový
podstavec, socha umístěna dál od komunikace a provedena její celková oprava.
Základy pod sochu vybudovali p. František Klementa, místostarosta s naším
pracovníkem p. Pavlem Kolomazníkem.
Všechny kamenické práce provedla firma
Kamenosochařství Jiří Karlík (p. Karlík
z Hostišové se svým synem). Některé
části podstavce byly zcela nově zhoto-

Stavba spodního podstavce

Usazení sochy

veny ze speciálního hořického pískovce,
dovezeného z Ostroměře (u Hradce Králové) a schody z božanovského pískovce.
Při opravě byla korunka a lem pláště P.
Marie pozlaceny tenkou vrstvou 23karátového zlata, což dodává soše důstojný
vzhled. Má i obnovenou pískovou patinu.
Nově je na pomníku doplněn letopočet,
kdy byla oprava provedena, s poznámkou, že opravu provedla obec Machová. Na opravě sochy se finančně podílel
dotací ve výši 30 tis. Kč Zlínský kraj.
Dotace byla poskytnuta z Fondu kultury Zlínského kraje. V okolí sochy byly
odstraněny náletové dřeviny. Ještě je třeba dokončit terénní úpravy, vybudovat

přístupový chodník od silnice a vysadit
okrasnou zeleň.
Svěcení sochy proběhne v neděli 9.
září 2012 ve 14.00 hodin přímo na místě. Zveme machovské občany k účasti na
této malé slavnosti. Zvláště dříve narození občané mají k této soše jistě i osobní
vztah a nostalgické vzpomínky. Chceme
touto sochou připomenout i mladé generaci již dávno uplynulá léta.
Sochu nechala postavit Cecílie Stoklásková z Machové v r. 1888.

Zastupitelstvo obce Machová

Stavba horního podstavce

Dokončená socha Panny Marie

Poškozená socha v roce 2010

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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CHystané akce

Oslavy svátku sv. Michala - obecní hody
Jako každoročně budou probíhat i v letošním roce machovské obecní hody. Oslavy svátku sv. Michala, patrona naší obce,
proběhnou v letošním roce v neděli 30. září 2012. Průběh obecních hodů bude následující:
od 7.00 hod. ranní budíček s dechovou hudbou - po celé obci,
od 10.00 hod. průvod hasičů a mažoretek s dechovou hudbou od kulturního domu ke zvonici se zastávkou v OÚ Machová
		
pro vyzvednutí slavnostního praporu obce,
od 10.30 hod. slavnostní mše svatá u zvonice - mši bude celebrovat páter Michal Šálek,
od 13.00 hod. koncert dechové hudby před kulturním domem.

Okresní výstava ovoce a zeleniny

Již tradičně budou machovští zahrádkáři, ve spolupráci s územním sdružením
okresu Zlín, pořádat okresní výstavu ovoce a zeleniny. V letošním roce se výstava uskuteční 6. a 7. října 2012. Český
zahrádkářský svaz se obrací na všechny
pěstitele ovoce, zeleniny a květin, aby
obohatili výstavu svými výpěstky. Rozsáhlá výstava všech nových rezistentních
odrůd ovoce dává možnost k seznámení
se sortimentem současných pěstovaných
odrůd. Samozřejmostí bude také po celou
dobu trvání poradenská služba zahrádkářského svazu, aby se mohli návštěvníci zeptat na vystavené odrůdy, ale
také získali rady pro řešení problémů na
svých zahrádkách, ať již v oblasti znalosti pomologie, chorob rostlin a event.
nutnost použití pesticidů a herbicidů na
zahrádkách. Organizátoři mají zájem

o zpestření výstavy i starými klasickými tradičními odrůdami, které se dříve
pěstovaly a na některých zahradách jsou
dosud zachovány.
Výstava potřebuje pro hezkou, estetickou a výtvarnou úroveň také dostatečné množství řezaných i hrnkových
květin. Obracíme se proto s prosbou na
machovské občany, aby pro aranžování
přinesli vypěstované květiny. Pokud je na
výstavě dostatečné množství aranžovacího materiálu, zvýší květinová výzdoba
úroveň výstavy. Občané mohou dodat na
výstavu také suchou vazbu a sušené květiny. Uvítáme i výstavu různých léčivek a
rostlin - bylinek - používaných k dochucování potravin v kuchyni. Výstavy se
mohou zúčastnit zahrádkáři ze širokého
okolí, aby byla výstava opět důstojná a
reprezentativní.

Vzorky ovoce a zeleniny na výstavu
budou zahrádkáři přijímat ve čtvrtek a
v pátek od 16.00 hodin, květiny v pátek
od 16.00 hodin.
Výstava bude přístupná pro veřejnost
v sobotu 6. 10. 2012 od 13.00 do 19.00
hod., v neděli 7. 10. 2012 od 9.00 do
18.00 hod.
ČZS žádá machovské občany, aby se
v hojném počtu zúčastnili výstavy i jako
vystavovatelé. Po celou dobu výstavy
budou přítomni odborní instruktoři, kteří
popřípadě návštěvníkům poradí. Tradičně
proběhne soutěž „O jablko Machové“ za
r. 2012. Bude připravena bohatá tombola,
ale i burčák, víno a něco k snědku.

ČZS Machová

Udržování polních komunikací a ochrana
přírody
Dosud neměla naše obec vhodnou
techniku ke kosení svahů a polních
komunikací. Máme zájem plochy udržovat, aby na nich kvetly kulturní trávy a
polní kvítí. Pokud se pravidelně nekosí,
převládnou na těchto místech agresivní
plevely jako jsou kopřivy, merlíky, laskavce, pelyněk černobýl a z těchto lokalit
vymizí kulturní trávy a luční kvítí. Proto obec k tomuto účelu zakoupila speciální žací stroj. Zakoupení traktoru ke
kompostárně nám umožnilo pořídit tuto
techniku, abychom mohli o uvedené plochy pečovat. V okolí obce bude pěknější
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vycházka, když budou upraveny polní
cesty. Musíme však předem oznámit,
že tyto travnaté plochy budou koseny
až začátkem července, aby se umožnilo
vyhnízdění drobného ptactva.
Obracíme se s prosbou na machovské občany, kteří chovají psy, aby v době
hnízdění ptactva a rozmnožování drobné
zvěře zabránili volnému pobíhání psů
na travnatých plochách a tímto přispěli
k ochraně přírody. V okolí Machové se
díky biokoridorům a květnatým loukám
podstatně rozšířil výskyt ptactva. Je příjemné slyšet hlas křepelek, které hnízdí v
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těchto lokalitách - máme zde 8-10 párů.
Vyskytují se zde lindušky, skřivani, zvonci, stehlíci, sýkory, kosi, vrabci, hrdličky,
holubi, ale i drozd kvíčala, drozd zpěvný,
žluva, pěnkava, strakapoud, datel, rehek,
konipas a mnoho dalších druhů. Při takto
pestré fauně je radostná procházka přírodou a proto bychom měli všichni přispět
k tomu, abychom si tento stav udrželi.
Objevilo se i větší množství motýlů na
květině zvané kyprej (modrofialový
květ).
Zastupitelstvo obce Machová

OBECNÍ INFORMACE

Požár - skládka odpadů
Je pro nás nepochopitelné, že někomu může překážet připravená skládka
biologického odpadu, připravená ke
kompostování a tajně ji zapálí. Skládka
byla umístěna daleko od obydlí a vůbec
neovlivňovala život v obci. Přesto někomu překážela a 2x za sebou (na podzim

Požár skládky

Úprava požářiště obecním traktorem

a koncem června) byla zapálena. Úvahy
o samovznícení hasiči zcela vyloučili.
Jednoznačně označili oheň odpadů za
záměrný. V této lokalitě bylo shromážděno cca 500 t odpadu pro kompostování.
Bylo zjištěno, že někteří občané na
skladku vozili i sklo, lednice, různé pane-

ly, stavební suť, kovové a další odpady,
které s kompostováním nemají nic společného. Nebo má snad někdo pocit, že
z uvedeného odpadu je možné vyrobit
kompost ?
Zastupitelstvo obce Machová

Zásah hasičů Zlínského kraje

Spáleniště

Soutěž o květinovou výzdobu
Zastupitelstvo obce se znovu vrátilo k hodnocení květinové výzdoby
s tím, že obnovilo soutěž O nejhezčí
předzahrádku a květinové truhlíky. Tato
soutěž bude jako v minulosti dotována
finanční odměnou celkem 3000 Kč /1.
místo - 1500 Kč, 2. místo - 1000 Kč,
3. místo - 500 Kč / ve stejné výši na
hodnocení předzahrádek i hodnoce-

ní truhlíků. Zastupitelstvo má zájem,
aby naše obec byla hezky upravená, s
pokosenou trávou a s co nejhezčí úpravou před domy.
Současně byla jmenována hodnotící
komise, která několikrát ročně zhodnotí květinovou úpravu. Jmenováni byli
p. Helena Hlaváčková, Lenka Menšíková a PhDr. Božena Martincová.

Na listopadovém zasedání bude provedeno celkové zhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže. Nejlepší výzdoby
budou fotograficky zdokumentovány a
zařazeny do kroniky i do fotodokumentace o úpravě obce.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Zastupitelstvo obce Machová
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SDH MACHOVÁ

Rozloučení s prázdninami
Po několik let pravidelně organizuje
zastupitelstvo obce ve spolupráci s místními zájmovými organizacemi akci pro
děti Rozloučení s prázdninami. Letos
proběhne 16. 8. 2012. Trasa povede v
okolí obce, začínat bude na konci ulice
tzv. Milionové pod stavebním obvodem,
přejde se k čističce odpadních vod a

závěrem akce bude posezení u kulturního
domu. Budou připraveny různé atrakce
a soutěže. Obecní úřad zajistí vysečení
trasy, aby byla vycházka do přírody příjemná.
Kulturní výbor, vedený panem Vladimírem Hradilem, zve všechny machovské děti i s rodiči na tuto vycházku a

věříme, že stráví příjemné a radostné
odpoledne. Machovskou mládež žádáme
o spolupráci a věříme, že se zapojí také s
ostatními do přípravy atrakcí a přihlásí se
p. Hradilovi.

V každé kategorii se soutěží účastní 15 – 20 družstev. V jarní části mladí
hasiči absolvovali 12 soutěží. Nejlepším
umístěním starších žáků je 2. místo ve
Zlíně-Loukách a 5. místo mladších žáků
v Rymicích.
Obě družstva jsou zařazena do bodování jak ve Zlínské lize mladých hasičů,
tak i ve Středomoravském poháru. V
tomto bodování je celkem 16 družstev v
obou kategoriích.
Po jarní části Zlínské ligy mladých
hasičů je družstvo mladších žáků na 9.
místě, starší žáci obsadili 7. místo. Ve

Středomoravském poháru se mladší žáci
umístili na 13. místě, starší žáci na 8. místě.
Do podzimní části soutěží přejme
mladým hasičům a jejich trenérům hodně
úspěchů při požárních útocích.
Na 2. září 2012 se připravuje soutěž O
pohár starosty obce Machová, na kterou
jste srdečně zváni.

ské školy, (celkové výdaje byly téměř
400 tis. Kč, 30 % bylo financováno z
vlastních zdrojů a 70 % činila dotace),
požádali bychom o dotaci i na přestavbu
dětského hřiště pod obecním úřadem. Je
to pro děti velmi žádoucí.
Jak informujeme v jiné části tohoto
zpravodaje, naše obec v soutěži Vesnice roku 2012 obdržela ve Zlínském
kraji Zelenou stuhu, která je odměněna příspěvkem 200 tis. Kč - dotací do
obecního rozpočtu od Zlínského kraje.
Zastupitelstvo schválilo, aby tato odměna byla využita pro vybudování samostatného topení v kulturním domě a rozšíření bezdrátového rozhlasu do nového
stavebního obvodu (v lokalitě „Díly
pod Hájem“). Mimoto je odměna 400
tis. Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, která bude použita až podle podmínek poskytnutí dotace a také rozhodnutí

zastupitelstva obce.
Jako držitel Zelené stuhy postupujeme do celostátního kola. Naši obec
navštíví hodnotící komise počátkem
září 2012. Chci se na vás proto obrátit
s prosbou, abyste věnovali po celý rok
péči o úpravu obce, kosení zelených
ploch, úpravě předzahrádek a květinových okenních truhlíků. Samozřejmě,
že se na vás obrátím s prosbou v aktuální době, abychom společně zametli,
pokosili a uvedli obec do takového stavu, abychom ji mohli s klidným svědomím ukázat hodnotící komisi. Já osobně
a obecní úřad vám děkuje za spolupráci
při úpravě naší obce.

Zastupitelstvo obce Machová

SDH Machová
Tak jako v předchozích letech, tak i
letos, reprezentují naši obec dvě družstva
mladých hasičů pod vedením Josefa Benka a Jaromíra Brázdila.
V družstvu mladších žáků jsou:
Řezníčková Adéla, Řezníčková Nikola,
Menšík Lukáš, Hanák Jiří, Zifčáková
Karolína, Zavadilová Saša, Zavadil Filip,
Herodesová Renata, Štefková Lucie.
V družstvu starších žáků jsou: Benek
Martin, Mášová Dominika, Brázdilová
Kateřina, Dovrtělová Aneta, Drahotuská Šárka, Fryštacká Margita, Škrabaňa
Oldřich, Zrníková Eliška.

		

SDH Machová
Petra Drahotuská

(Pokračování ze str. 1)
roce. Týká se zametacího vozu pro
snížení prašnosti v obci. Na toto zařízení byla žádost akceptována, ale dosud
o jejím vyřízení nebylo rozhodnuto.
Stejná situace je i u žádosti na zateplení budovy obecního úřadu. Žádost byla
rovněž akceptována, ale čekáme na její
vyřízení a rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Nepodařilo se nám v letošním roce
získat finance z Oranžové nadace ČEZ
na modernizaci hřiště ve sportovním
areálu u bývalého koupaliště. Připravujeme projektové podklady, abychom
byli schopni reagovat na jakoukoliv
výzvu k podávání žádosti pro řešení volnočasových aktivit v naší obci. Pokud
bude možnost v příštím roce nadále z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR získat dotace na úpravu menších dětských
hřišť, jako tomu bylo u hřiště u mateř-
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MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

M A C H O V Á

TJ Sokol Machová se v jarních měsících pravidelně zúčastňovala tří kuželkářských soutěží s těmito výsledky:
•
Dorost pod vedením Milana Dovrtěla, ve složení Michalík Lukáš, Fryštacká Kateřina, Michalík Jiří a Dovrtěl Filip. V přeboru Zlínského kraje se umístil na 1. místě, pro družstvo to byl velký úspěch. Nejlepším hráčem byl Michalík Jiří, který byl zároveň
nejlepší v celé soutěži (viz tabulka). V následující sezóně bude dorost hrát v nejvyšší soutěži I. lize dorostu.

1.
2.
3.
4.

TJ Sokol Machová
KC Zlín
TJ Zbrojovka Vsetín
TJ Jiskra Otrokovice

12
12
12
12

30:18
27:21
26:22
13:35

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

17
14
14
3

Michalík Jiří
Bělíček Daniel
Matlach Tomáš
Spurná Aneta
Machalík Lukáš
Divílek Michael
Fryštacká Kateřina
Životský Lakáš

Machová
Vsetín
Zlín
Vsetín
Machová
Otrokovice
Machová
Vsetín

400,6
399,5
397,4
397,1
395,0
389,5
378,4
372,9

4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

•
Machová „B“ pod vedením Jaromíra Měřila, ve složení Hamrlíček Leoš, Husek Radek, Zatloukalová Martina, Měřil Jaromír, Ševeček Miroslav, Fryštacký Bohumil a Gala Ján. V soutěži krajského přeboru se umístila na 12. místě. Družstvu velmi často
vypomáhali všichni hráči dorostu.
•
Machová „A“ pod vedením Bohuslava Huska, ve složení Dovrtěl Milan, Míšek Miroslav, Grebeníček Vlastimil, Husek
Bohuslav, Stoklásek Radek, Michalík Jaroslav a Tesař Jiří. V soutěži III. kuželkářské ligy se umístila na 11. místě a tímto po dvouletém působení v této ligové soutěži končí a sestupuje do Jihomoravské divize. Pro družstvo to byla velká zkušenost, hráči podávali
po celou dobu soutěže dobré výkony, ale přesto to nestačilo pro udržení. Velký podíl na sestupu měla skutečnost, že družstvo nehrálo
v kuželně v Machové, ale všechny své domácí zápasy odehrálo v Kroměříži u Nedopilů. Nejlepším hráčem družstva byl Míšek
Miroslav, který zároveň patřil k nejlepším hráčům celé soutěže.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Prostějov
KK Zábřeh B
KK CAMO Slavičín
TJ Horní Benešov
TJ Spartak Přerov B
SKK Ostrava
TJ Sokol Michálkovice
HKK Olomouc B
TJ Tatran Litovel
TJ Krnov
TJ Sokol Machová
SKK Jeseník

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
15
13
12
11
8
8
6
7
6
5

0
1
0
1
0
1
1
1
4
2
2
3

5
5
7
8
10
10
13
13
12
13
14
14

117,5:58,5
110,0:66,0
100,0:76,0
102,5:73,5
100,5:75,5
86,5:89,5
83,0:93,0
72,0:104,0
76,5:99,5
72,0:104,0
68,5:107,5
67,0:109,0

308,5:219,5
301,0:227,0
277,0:251,0
282,0:246,0
267,5:260,5
276,5:251,5
274,0:254,0
233,0:295,0
255,0:273,0
230,5:297,5
223,5:304,5
239,5:288,5

3177
3147
3143
3149
3122
3137
3107
3075
3091
3089
3075
3072

34
33
30
27
24
23
17
17
16
16
14
13

TJ Sokol Machová se v měsících únoru a březnu zúčastňovala mistrovství Zlínského kraje jednotlivců v kategoriích dorost,
dorostenky, junioři a muži s těmito výsledky:
•
dorost – Michalík Lukáš na 8. místě, Michalík Jiří na 12. místě, Fryštacká Kateřina na 16. místě,
•
junioři – Gala Ján na 3. místě, což je pro Machovské kuželky velký úspěch, protože zároveň postoupil na Mistrovství České
republiky, konané v Rokycanech u Plzně. Mistrovství se zúčastnil dne 5.- 6. května. V sobotu se s výkonem 573 umístil na 10. místě
a probojoval se do nedělního finále. Nakonec se umístil na 18. místě.
•
muži – Mrlík Jiří na 6. místě, Dovrtěl Milan na 11. místě, Míšek Miroslav na 12. místě, Stoklásek Radek na 14. místě a

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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VESNICE ROKU
Fryštacký Bohumil na 16. místě ze 40 zúčastněných hráčů Zlínského kraje.
Dne 5. května TJ Sokol Machová uspořádala turistický pochod Tesák - Kelčský Javorník - Rajnochovice. Připravené turistické
trasy byly přizpůsobeny jak rodinám s dětmi, tak i zdatným turistům. Závěr celého pochodu byl v Rajnochovicích, kde byla pro děti
připravena projížďka na koni. Po celý den bylo pěkné počasí. Zájezdu se celkem zúčastnilo 40 dospělých a 15 dětí.
Dále se TJ Sokol dne 16. června zúčastnila pořádání dětského dne v Machové.
Dne 23. června pořádala TJ Sokol turnaj v malé kopané na hřišti u Dovrtělů. Turnaje se celkem zúčastnilo 5 družstev z Machové
a okolí. I přes velké horko, které bylo po celou dobu turnaje, hráči podali dobré výkony.
Bohuslav Husek
TJ Sokol Machová

T J

S o k o l

M a c h o v á

pořádá IV. ročník

Memoriál Václava Zatloukala
Datum :
Místo :
Startovné:

Přihlášky:
3.- 11. září 2012
kuželna Machová 		
		
100 Kč

Měřil Jaromír, tel.: 728 085 921
Husek Bohuslav, tel.: 603 782 624
email: husek.bohuslav@seznam.cz

Vesnice roku
Jako každoročně byla i v letošním
roce vyhlášena soutěž o Vesnici roku
2012. Nejdříve probíhají krajská kola a
následně vítězové postupují do celostátního kola. Letos se opět do této soutěže
zapojila, na základě rozhodnutí zastupitelstva, i naše obec. Před návštěvou
soutěžní komise jsme požádali občany,
aby pomohli připravit obec k prezentaci
v soutěži. Musíme poděkovat, že převážná většina občanů upravila prostory
před svými domy, pokosila zeleň a upravila předzahrádky. Soutěžní kolo v rámci Zlínského kraje proběhlo v týdnu od
21. do 25. 5. 2012. Naši obec navštívila
komise v pátek 25. 5. 2012. Machovští
občané, ale i zaměstnanci obecního úřadu
a zastupitelé se snažili připravit obec na
návštěvu hodnotící komise. V kulturním
domě byla instalována výstava fotografií
z činnosti a života obce. Na 27 nástěnkách byla dokumentována aktivita obce
Machová v oblasti budovatelské, kulturní,
společenské, činnost místních organizací,
péče o krajinu a zeleň. Při vlastním pobytu komise byli její členové seznámeni s
výstavbou obce, její úpravou a společen-
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ským životem. V zasedací místnosti OÚ
Machová jsme představili kopie starých
kronik a nové kroniky vedené elektronicky. Do přípravy výstavky na kulturním
domě se zapojili zvláště zastupitelé (p.
František Klementa, ing. Vladimír Velísek, na úpravě p. Helena Hlaváčková a
Lenka Menšíková). Výstavka byla přístupná odpoledne volně i pro machovské
občany. Také komise si při prohlídce této
výstavy udělala představu o naší obci,
byla jí představena i nová kompostárna,
vysazené biokoridory a kořenová čistírna
odpadních vod.
Nás občany může těšit, že naše obec
byla celkově vyhodnocena na 4. místě
ve Zlínském kraji a obdrží Zelenou stuhu za péči o přírodu a krajinu, za životní
prostředí, parkové úpravy a další opatření k udržování kvality života v obci. Za
toto umístění jsme získali dotaci od Zlínského kraje ve výši 200 tis. Kč a dotaci
Ministerstva životního prostředí ve výši
400 tis. Kč. Celkem tedy Machová získá za toto umístění dotace ve výši 600
tis. Kč. Zároveň držitelé Zelené stuhy
z krajských kol postupují do celostátní

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

soutěže v ČR. Hodnocení celostátního
kola soutěže Vesnice roku 2012 proběhne
znovu v obcích a to v době od 2. do 8. září
2012. Následně pak 24. září 2012 bude
setkání krajských držitelů Zelené stuhy
v Senátu PČR, kde budou zveřejněny
výsledky celostátního kola soutěže. Také
začátkem měsíce září se na vás občany
Machové budeme obracet s prosbou o
přípravu obce před návštěvou hodnotící
komise. Věřím, že koncem měsíce srpna
a první zářijové dny se budeme společně
věnovat úpravě zelených ploch, prostorů
před domy, ale také i ostatních zelených
ploch v celém katastrálním území obce,
aby byla možnost představit naši obec
celostátní komisi v tom nejlepším možném stavu. Předem vám děkujeme za
spolupráci, protože bez trvalého zájmu
vás, občanů, o trvalou úpravu před
domy si lze jen těžko představit, že by
byla naše obec pěkně upravena a hodnocena i ostatními návštěvníky jako obec,
která má trvale pěkný vzhled.
Zastupitelstvo obce Machová

ZAJIMAVOSTI

Naši jubilanti:
Duben

Libuše Frantíková 85 let
Pavla Pančochová 84 let

Červenec

Srpen

Iva Matulíková 70 let

Adolf Janík 84 let
Marie Chytilová 86 let
Anežka Janíková 89 let

Říjen

Květen

Božena Václavíková 80 let
Drahomíra Matulíková 83 let

František Závodný 81 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších let.

Výpis z Otrokovických novin
Vzpomínka - výročí letecké havárie Tomáše Bati

Profesorka Věra Kramářová, kronikářka města Otrokovic, napsala do Otrokovických novin pojednání k tomuto výročí. Požádali
jsme ji o souhlas s uveřejněním jejího článku do našeho zpravodaje:
Vážení spoluobčané,
v tomto měsíci jsme si připomněli 80.
výročí letecké havárie, při níž zahynul
Tomáš Baťa, zakladatel světově proslulé firmy i našeho „baťovského“ města v
zeleni. V nekrologu otištěném v Lidových novinách den po tragédii, tedy 13. 7.
1932, napsal Karel Čapek: „Byl to muž;
byl z lidí, kterým se oblíbeným rčením
říká muž stoprocentní. Silný a snad trochu bezohledný; a především optimista.
Muž naprosto nepodlomený jakoukoliv
nedůvěrou v sebe; člověk nerozpolcený, který nemele naprázdno, ale silnými
zuby překusuje problémy, které leží v
linii jeho zájmu.“ A těch problémů řešil
Tomáš Baťa od chvíle, kdy v roce 1894
založil se svými dvěma sourozenci nevelkou obuvnickou dílnu, vskutku nemálo:

od nezbytnosti neustále držet krok s rychlým technickým rozvojem přes tvrdý boj
s konkurencí až po zvládání komplikovaných sociálních otázek.
Nikdy se nebál odvážných průkopnických kroků: u amerického Forda se
přiučil umění vést firmu co nejefektivněji, v době krize v roce 1922 vyhodil
konkurenci ze sedla záplavou levných
„baťovek“, tlak na enormní intenzitu
výkonů v továrnách mírnil zaměstnaneckými výhodami i nadprůměrnými platy,
nedal se zastrašit povodní, která v roce
1930 málem překazila slibně započatou
výstavbu otrokovického komplexu, rozhodl se expandovat nejen v Evropě, ale
i mimo ni, a proto například podnikl na
přelomu let 1931 a 1932 svou legendární
dvouměsíční cestu do Indie… K tomu,

aby se s tím vším vyrovnal, mu pomáhaly
některé jeho osobní vlastnosti a principy
jeho podnikatelských aktivit, například
odvaha riskovat, nesmlouvavá náročnost
k sobě i ke spolupracovníkům, velkorysost i neústupnost, dravá soutěživost a
schopnost uvažovat v celosvětových rozměrech.
Mladým lidem, na něž se především
orientoval, vždycky vštěpoval, že jediná životní pojistka, která nezklame, je
„chtít něco podnikat, vynalézat, mít chuť
k práci a jít za prací“. Jistě stojí za to i
dnes tento odkaz baťovské podnikavosti,
vynalézavosti a pracovitosti respektovat
a naplňovat.
Věra Kramářová
kronikářka města Otrokovic

Vzpomínka na skauty

V jiné části Otrokovických novin se paní prof. Kramářová zabývala skautingem. V rámci své zprávy uvedla také mnoho let starý
skautský zákon. Bude jistě zajímavý pro mládež i pro občany, aby si skautský zákon přečetli:

Skautský zákon

1. Junák je pravdomluvný a čest je mu nade vše
2. je věrný a oddaný
3. je prospěšný a pomáhá jiným
4. je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého junáka
5. je zdvořilý

6. je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
7. je poslušný rodičů, představených a vůdců
8. je veselé mysli
9. je hospodárný
10. je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích
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Vtipy - olympijské hry
Chlápek u cesty zastaví běžce s olympijskou pochodní: „Prosím tě, nemáš
oheň?”
***
,,Jaké je to teď, Marcelko, když sis vzala
za manžela olympijského vítěze v boxu?“
,,Je to dost namáhavé. Ráno ho dostanu z
postele, jen když začnu počítat do deseti!“
***
Sprinter si po závodě stěžuje své přítelkyni: „Zlato mi uteklo o fous!”
„Vidíš,” se zadostiučiněním prohlásí
přítelkyně. „Já jsem ti ráno říkala, že se
máš oholit!”
***
Jednoho dne vyzval Satan nebesa k baseballovému zápasu. Svatý Petr se podíval
na seznam hráčů a povídá:
„Přijímám, ale rovnou tě varuju, že máme
většinu těch nejlepších hráčů, co kdy
žili.“
„Nevadí, my máme tajnou zbraň.“
V den zápasu se přišel svatý Petr zeptat,
co že je zač ta tajná zbraň. Satan se tak
koukne a říká:
„No, máme všechny rozhodčí.“

Olympiáda, hod kladivem. Přijde Rus,
vezme kladivo, rozmach a hodí 120 metrů. Světový rekord. Novináři všude okolo, kamery, fotoaparáty, otázky...-Jak jste
mohl dosáhnout takových výkonů? -Já
děkuji své straně a vládě, že mi umožnila tak pilně trénovat...Dál háže američan.
Vezme kladivo, rozmach a hodí 140 metrů. A zase novináři, otázky. -Jak jste to
mohl dokázat přehodit nový rekord? - Já
děkuji svému trenérovi a své nezměrné
píli za takový výsledek. Pak háže Čech.
Nemá nejmenší šanci, nikdo se na něj
skoro nedívá. On roztočí kladivo nad hlavou a hvíííízd. Přehodí ochozy a kladivo
najdou 250 metrů od stadionu. A zase
tiskovka, novináři všude okolo a jak jste
mohl dokázat takový sportovní výkon?
Čech se jen usměje a povídá: A to bylo
jenom kladivo. Kdybyste mi dali i srp,
tak ho vůbec nenajdete ....
***
Ptají se po závodě olympijského vítěze
na 100 metrů novináři: „Dovedl byste
specifikovat, co přesně ve vás probudilo
tu téměř zvířecí sílu, která vám vynesla
zlato?”
„Ano, určitě to byla ta smaženice s mlékem a čili, co mi ji k obědu udělal dědeček.”
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Jedou fanoušci v Londýně patrovým
autobusem. Všichni dole se vesele baví a
najednou si všimnou, že nahoře je nějak
podezřele ticho. Jeden z nich se tam jde
podívat a vidí, že nahoře všichni sedí jak
přikovaní, drží se sedadel a vyděšeně
zírají před sebe. “Co se děje?“ ptá se překvapeně. „Vám dole je hej, vy tam máte
řidiče!“ zní odpověď.
***
Předseda olympijského výboru Jacques
Rogge na olympiádě začíná projev:
„Ooooo..“
Vedle stojící žena napovídá: „O řádek níž
pane předsedo, to jsou olympijské kruhy!“
***
Jak se má váš pes?“ ptá se fotbalista rozhodčího po fotbalovém zápase.
„Jaký pes?“
„Já žádného nemám!“ nechápe rozhodčí.
„To je divný, slepý jste a psa nemáte…“
***
„Představ si, že když jsem se díval na
olympijské hry, tak mi začala hořet chalupa.“ A jak to dopadlo?“ - „Výborně,
získali jsme zlato!“

S p o j o v a č k a

Vaším úkolem je umístit
do tabulky číslice od 1 do
9 tak, aby byly splněny
následující podmínky:
1. žádná číslice se nesmí
v jedné řádce opakovat
dvakrát,
2. žádná číslice se nesmí
v jednom sloupci opakovat dvakrát,
3. žádná číslice se nesmí
ve čtverci 3×3 opakovat
dvakrát.
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