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Machovský zpravodaj
Čtvrtletník obce Machová

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v době, kdy píšeme tyto řádky, se
vlastně rok 2012 schyluje ke svému
závěru. My jako obec můžeme hodnotit, že se nám celá řada věcí zdařila, že
jsme mnohé rozpracované akce dokončili, uspěli jsme v soutěži o nejhezčí
obce Zlínského kraje i v celostátním
měřítku a snažili jsme se vytvářet programy a projekty pro další rozvoj obce
Machová. Je těžké se hlásit o některé
dotační tituly, když tyto projekty nejsou
připraveny. Machová se úspěšně rozvíjí i co do počtu obyvatel. V současné
době už máme téměř 600 obyvatel.
Přihlášeni ještě nejsou všichni občané z
nového stavebního obvodu anebo další
občané, kteří si zde budují své domy,
ale věříme, že po jejich kolaudacích
dojde k dalšímu navýšení počtu obyvatel. Každé navýšení počtu obyvatel
představuje i zvýšení příjmů pro obec,
protože rozpočtové určení daní vychází
z počtu obyvatel a dalších koeficientů.
Bez finančních zdrojů by obec nemohla zabezpečovat svůj provoz, veřejné
osvětlení, vytápění budov občanské

vybavenosti a celkovou údržbu a provoz obce. Rádi bychom v dalších letech
i nadále zvyšovali počet obyvatel a v
nejbližších letech bychom chtěli dosáhnout počtu 650. Současná hospodářská
krize má sice dopad i do rozvoje bytové
výstavby, ale věříme, že i v budoucnosti se bude naše vesnice úspěšně rozvíjet. Připravujeme nové prostory pro
výstavbu rodinných domků a výhledově
bychom rozhodně chtěli dosáhnout více
než 700 obyvatel. Má-li mít Machová
dostatečné finance na investice a zároveň zajištění dobré společenské úrovně
života v obci, je to nesporně závislé na
počtu obyvatel.
Zároveň jsme za polovinou funkčního období Zastupitelstva obce Machová
a i z tohoto pohledu můžeme bilancovat, jak se nám dařilo zajišťovat plánované aktivity. Myslím si, že můžeme
konstatovat, že jsme úspěšně dokončovali akce zahájené v minulém volebním
období a tyto první dva roky znamenaly
zúročení minulé práce - dokončení kulturního domu, školy, kuželny, klubovny pro mládež, ale i dokončení celého
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stavebního obvodu, včetně zasíťování a
komunikace, vybudování kompostárny
a další. Musíme však veřejně přiznat, že
tento investiční rozmach znamenal i nutnost čerpání úvěrů na dokončení všech
uvedených staveb a v této fázi musíme
být s dalšími aktivitami již poněkud
opatrnější. Přesto můžeme konstatovat,
že v následujícím roce budeme pokračovat v zateplení OÚ, na které máme již
přislíbeny dotace z programu Životní
prostředí, chceme nakoupit kontejnery na svoz biologického odpadu, zařídit dětská hřiště i tzv. hřiště pro celou
rodinu. Bude podána i žádost o dotaci
na řešení úpravy a zateplení budovy
šaten u bývalého koupaliště. Máme jistě mnoho dalších plánů a záměrů, které
by bylo potřeba řešit, připravujeme na
ně projektové dokumentace, ale bude
je možné realizovat jen v závislosti na
finančních zdrojích.
Také projednávání nového územního plánu naší obce se blíží do konečné fáze. V minulém měsíci proběhlo i
Pokračování na str. 3
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Pan doc. Ladislav Zelina se narodil v listopadu 1922. Základní školu navštěvoval v
Machové a v Tlumačově a po jejím skončení
začal studovat Učitelský ústav v Kroměříži.
Při rozhovorech s ním rád vzpomíná, jak
chodili spolu s Lubošem Matulou procházkou každé časné ráno na vlak do Tlumačova a jeli do Kroměříže. Na tuto skutečnost
vzpomíná o to více, že tento jeho spolužák a
kamarád se nevrátil z koncentračního tábora v Osvětimi. Po skončení studia v Učitelském ústavu pracoval 1 rok u firmy Zajíc
v hračkárně a v r. 1938 se stal učitelským
praktikantem v naší obci. Přechodně učil v
Přílepech a následně potom byl praktikantem pro první stupeň u učitele p. Dlabaji na
škole v Machové a Mysločovicích.
Také pana Zeliny se dotkla druhá světová válka a v r. 1943 byl nasazen na nucené
práce ke stavební firmě do Hulína jako tesař.
Po skončení války v r. 1945 učil velmi krátce (jen několik týdnů) v Lechoticích a pak
již dostal dekret jako učitel na Hlučínsko do
obce Štěpánkovice, kde působil v r. 1945 a
1946. Od září 1946 nastoupil do Velkých
Karlovic, kde učil po dobu 4 let. Následovala pak škola v Růžďce u Bystřičky, kde
byl ředitelem školy. Celou školu přestavěl
a z původně malotřídní školy se stala devítiletka. Přestavbě a učitelství zde věnoval
opravdu velké úsilí. V roce 1957 byl Ministerstvem školství vyznamenán jako „Vzorný učitel“. Po této době odchází pan doc.
Ladislav Zelina na Pedagogický institut do
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devadesátiny

Zlína a začíná se věnovat jako vysokoškolský učitel výchově budoucích pedagogů.
Z této doby pochází také jeho učebnice:
„Metodika matematiky pro první stupeň“.
Mnoho pedagogů vzpomíná, jak se podle
jeho učebnic velmi dobře učilo. Jeho další
knihu „Učebnici matematiky pro 3. ročník“
v té době ilustroval Adolf Hoffmeister. Sám
autor učebnice si chtěl vyzkoušet v praxi,
jak se podle této učebnice dá učit a 1 rok si
práci s učebnicí ověřil ve škole v Mladcové.
V roce 1963 nastoupil jako učitel do Louk
(u Zlína). Zde působil až do r. 1968 a právě
v této době studoval pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. Jak již u něho bylo
zvykem, také tuto školu ukončil s vyznamenáním jako nejlepší student ze všech, kteří ji
v této době absolvovali. Poté nastoupil jako
vysokoškolský učitel na Univerzitu Palackého v Olomouci, kde 20 let - od roku 1968
do roku 1988 - učil pedagogiku. Nejvíce se
zabýval výukou učitelů pro první stupeň a
pod jeho vedením byla rozdělena katedra
pedagogiky na katedru pro první stupeň a
katedru pro druhý stupeň. Doc. Zelina byl
jmenován vedoucím katedry pedagogiky
pro první stupeň.
Mnoho učitelů vzpomíná, jak vynikající základy pro pedagogickou práci jim pan
docent vštípil a se znalostmi, pod jeho vedením získanými, vydrželi po mnoho dalších
let. Jeho teoretické i praktické zkušenosti
byly skutečně příkladné a od počátku učitelování obdivovali i mnozí starší kolegové, s
jakou erudicí a znalostmi svoji práci vykonával.
Pracoval také ve funkci pedagogického
proděkana denního studia na Pedagogické
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Nejen, že na něho vzpomíná s úctou mnoho
pedagogů, ale i Univerzita Palackého si jeho
práce vždy vážila.
V r. 1992 se přestěhoval z Olomouce
zpět do rodného domu v Machové. Se zápalem a iniciativou jemu vlastní celý dům po
rodičích přestavěl a zajistil pro celou rodinu
velmi slušné bydlení. Krásně přestavěný a
vybavený dům poskytuje zázemí pro jeho
manželku i syna. Machovští občané ho

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

znají jako člověka s neutuchající pracovitostí, vyznačujícího se velkou skromností
a odpovědností. Mnoho našich občanů na
něm obdivovalo i to, s jakou pečlivostí se
vždy staral o zahrádku, která k domu patří.
Je radost sledovat, jak si přes svůj vysoký
věk dokázal udržet na zahrádce pořádek, jak
sám dokázal stále ještě kosit trávu a radovat
se z mnoha kytiček i ze všeho, co se urodilo. Pobyt na zahradě byl nejen radostí, ale
i nezbytnou potřebou pro získávání dalších
sil. Přestože bylo třeba mnoho práce, trávil
čas v těchto prostorách vlastně jako aktivní
odpočinek. My, kteří jsme s ním přicházeli
do styku v kanceláři obecního úřadu, jsme
ho znali i ze stránky jeho publikační činnosti. Přes svůj věk stále publikoval a rozesílal
mnoho článků a komentářů, které se týkaly
historických i aktuálních událostí. Zpracovával např. životopisy významných osobností
z regionu i celého širokého okolí. Zabýval
se také historií druhé světové války a v září
tohoto roku mnoha svým známým rozeslal
přeložené plné znění „Mnichovské dohody“.
I z toho je zřejmé, jak těžce nesl bezpráví,
které se mnoha občanům dostalo. V některých publikacích vzpomíná i na těžkou dobu
zakládání zemědělských družstev a mnoho
dalších životních postřehů, které mohl při
svém věku a životních zkušenostech předávat mladším generacím. Jeho publikační
činnost byla známá v širokém okolí. Mimo
jiné napsal také knihu Obec Machová 1397
- 1997, která byla vydána při příležitosti
sjezdu rodáků v r. 1997. Podobnou publikaci zpracoval i pro obec Žeranovice.
Na závěr příležitostné zmínky k devadesátinám pana doc. Ladislava Zeliny mu
jménem Zastupitelstva obce Machová,
občanů, ale také jménem svým dovoluji
popřát hodně zdraví a osobní spokojenosti
do dalších let, hlavně hodně síly a elánu pro
další život. Zároveň mu při této příležitosti
děkujeme za všechny jeho příkladné aktivity, které v životě měl.
MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

UPLYNULÉ AKCE

Vánoční besedování
Letošní předvánoční beseda proběhla
v naší obci 8. prosince 2012. V rámci programu vystoupily děti z mateřské školy a
předvedly nejen svým rodičům, co si pro
ně připravily - jejich vystoupení se setkalo s velmi pozitivním ohlasem. V další
části programu vystoupili: machovské
mažoretky, Lenka Zábojníková, Klárka
a Eliška Brázdilovy, Iva Velísková, Filip
Vítů, Margita Fryštacká, Dominikou
Máčalovou, Lukáš Menšík, Jiří Hanák
ml., Josef Mrlík a Jiří Hanák st.
Velmi hezky připravená byla i výstava perníčků, vánočních ozdob a betlémů.
Doufali jsme, že se více machovských
hospodyněk nebo občanů bude chtít

Machovské mažoretky

pochlubit svými výrobky, ale i přesto byla
výstavka velmi pěkná a hezky naaranžovaná. Samozřejmě, že k výstavce přispěla
i mateřská škola. Celou akci zorganizoval
kulturní výbor zastupitelstva obce, především je třeba poděkovat rodině Vladimíra Hradila, která se akce ujala s velkou
pečlivostí. Podíleli se i na organizování
samotného průběhu. Funkci moderátorky
celé akce se zhostila paní Helena Hlaváčková. Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do zdařilé akce, srdečně
děkujeme.
Zastupitelstvo obce Machová

Chaloupka z perníku

Margita Fryštacká s Dominikou Máčalovou

Pokračování ze str. 1
konečné veřejné projednání a v současné době nás čeká schvalování nového
územního plánu Magistrátem města
Zlína a Krajským úřadem ZK. Nový
územní plán by měl vytvořit základ pro
další budovatelské aktivity v naší obci
tak, aby nic nebránilo jejímu dalšímu
rozvoji. Chtěl jsem v tomto úvodníku
zpravodaje alespoň krátce vzpomenout
některé činnosti, které jsme řešili a
řešíme tak, aby občané měli co nejlépe
zabezpečené podmínky pro spokojený
život v Machové.
Malým bilancováním na závěr
letošního roku jsem chtěl připomenout
investiční činnost. Musíme hodnotit i
společenské aktivity, ať už zastupitelstva obce, anebo zájmových organizací,

protože bez těchto akcí by život v obci
zdaleka nebyl plnohodnotný. Vážíme
si činnosti všech organizací, které se
věnují mládeži, či jiným spolkovým
povinnostem, neboť v závěru vše toto
vytváří podmínky pro spokojený život
občanů.
Na závěr chci poděkovat všem
občanům, kteří se na těchto činnostech
jakýmkoliv způsobem podílí. Mám
radost z každé pěkné akce, která v obci
proběhne. A že jich není málo - jste
jistě i vy, jako jejich účastníci, zjistili.
V podstatě každý měsíc proběhnou dvě
veřejné společenské akce. Chci poděkovat vám všem machovským občanům, kteří se podílíte na úpravě obce,
na spokojeném životě všech občanů,

děkuji zaměstnancům obecního úřadu, předsedům zájmových organizací a
jejich výborům za spolupodílení se na
životě v naší obci. Zároveň vám chci
upřímně popřát příjemné prožití svátků vánočních - nejkrásnějších svátků
v roce. Do dalšího roku vám přeji spokojený život v kruhu svých nejbližších
a mnoho osobních úspěchů. Buďme k
sobě ohleduplní a tak jako každoročně
říkám, dejme si dárek, který nás nic
nebude stát - buďme k sobě vzájemně
pozorní, milí a ohleduplní. Vám všem
- machovští občané - za spolupráci
upřímně děkuji.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová
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„ Zprávičky z naší školičky “
Ve školním roce 2012/2013 je v
naší dvoutřídní mateřské škole zapsáno 40 dětí, z toho je pouze 13 děvčátek
a 27 chlapců. Z tohoto složení logicky
vyplývá, že se jedná o velmi živou a
temperamentní skupinu dětí, kterou je
potřeba neustále motivovat a zaměstnávat zajímavými činnostmi a programem, který děti zaujme a pobaví.
V letošním školním roce proběhla již spousta akcí pro děti. Namátkou
vybíráme některé z nich:
divadelní pohádka:
„Jak si Vítek zasloužil princeznu “,
vystoupení:
„Kouzelník a klaun“,
loutková pohádka plná písniček:
„ O Bajajovi “.
Proběhlo také vánoční fotografování
dětí v mateřské škole. Krásné fotografie
zhotovil v rekordním čase tří dnů pan
fotograf Šrámek z Holešova.
Byl zahájen projekt, který je zaměřen na prevenci péče o dětské zoubky,
pod názvem: „Zdravý úsměv“. Do
mateřské školy přijíždí pravidelně zubní preventista pan Forejt, který děti učí
správné péči o chrup, vysvětluje, jak
zoubky čistit a jak o ně dále pečovat,
například zdravou stravou, pravidelnými prohlídkami u zubaře, atd.
Pokračujeme také v projektu: „Angličtina pro předškoláky“. Výuku provádí pan Kevin Smith.
V letošním školním roce se nám
podařilo zajistit pro naše děti klinického logopeda, který 1 - 2x do měsíce přijíždí do naší školy a věnuje se individuálně logopedické prevenci u dětí, které
tuto odbornou péči potřebují. Děti si
pana logopeda PhDr. Petra Kopečného
oblíbily a velmi dobře s ním spolupracují. Přispívá k tomu mimo jiné i domácí prostředí mateřské školy, ve kterém
se děti projevují mnohem bezprostředněji a s jistotou. Mnohým rodičům tak
odpadlo složité dojíždění za nápravou
řeči do okolních logopedických ambulancí.
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Logopedické říkanky a artikulační
cvičení pak se všemi dětmi procvičují v
každodenním programu i paní učitelky,
čímž se výrazně rozvíjí řečový projev
dětí.
Mezi další aktivity mateřské školy
patří také vystupování dětí na veřejnosti. Děti se učí kultivovanému řečovému projevu, slušnému chování a
umění udělat druhému radost. Mezi
takové vystoupení patří například účast
některých dětí na Besedě s důchodci,
Mikulášské besídce, Vánoční besídce s
výstavkou a jiných akcích. Na Vánoční
besídce vystoupili se svým programem
všichni „malí čertíci i čertice“. Děti
předvedly veselé pásmo plné vánočních
básniček, písniček a také prezentovaly své taneční a pohybové dovednosti.
Svým prvotním vystoupením se pochlubily také malé mažoretky ze školky.
Mnohé z nich začaly tyto dovednosti s
hůlkou trénovat pod vedením p. učitelky Martiny Hlaváčkové teprve v letošním školním roce. A přesto se ukázalo,
že i malí dokáží být šikovní a nebojí se
vystupovat před plným sálem lidí.
Výtvarně-rukodělnou tvořivost, která denně v mateřské škole probíhá, prezentují děti svými výrobky v každém
koutku mateřské školy. Pomáhají zdobit okna, třídy, chodby, dekorativní sítě
i šatnu dětí.
Dětem se velmi líbila například
podzimní tématika Dýně a strašidýlka.
Celý měsíc jsme vyráběly s dětmi strašidýlka, netopýry, pavouky, čarodějnice, černé kočky, svítící lampičky, které
jsme si pojmenovaly „ světlušky“ a jiné
dekorace, které nám pak posloužily k
dotvoření „naší strašidelné školky“.
Dalším inspirativním tématem se staly
Vánoce. Tvořivost a fantazie neznala
v té době hranic. Děti si vyzkoušely i
pečení perníčků. 5. 12. jsme uspořádaly v mateřské škole Mikulášský den
- děti předvedly, co se naučily, nebály
se vystoupit a dokonce se s Mikulášem
i vyfotografovaly.
V letošním školním roce byla pro
rodiče zavedena nová služba. Veškeré
fotografie a fotokoláže, které zpracujeme v rámci mateřské školy, jsou prů-
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běžně umísťovány na internetu, konkrétně jej rodiče najdou na stránkách
www.rajce.net
Přihlašovací údaje získají u ředitelky MŠ. Mají tak možnost si fotografie z
různých akcí nejen prohlížet, ale také si
je stáhnout do svého počítače, případně vytisknout. Jsou zde umístěny např.
fotokoláže z podzimní strašidelné školky, z vyřezávání dýní v MŠ, Mikulášské fotokoláže a další.
Snažíme se udělat pro spokojenost a
pohodu dětí i jejich rodičů vše, co je v
našich silách. Jednou z velkých radostí,
která se nám letos podařila, bylo získání
sponzorského daru pro naši mateřskou
školu a to ve výši 30 000 Kč. Děkujeme tímto Barumu Continental, spol. s r.
o. za tento dar, který nám moc pomůže.
Chceme využít tento finanční obnos na
částečnou modernizaci dětského nábytku v 1. třídě.
Dále děkujeme firmě Adima Brázdil
s. r. o. za nákup výtvarného materiálu,
který darovala mateřské škole.
Závěrem bych chtěla poděkovat
všem rodičům, kteří věnovali dětem
do mateřské školy jakýkoliv výtvarný
materiál. Jsme vděčni za jakoukoliv
pomoc a dar.
Také touto cestou děkuji všem rodičům za vstřícnou ochotu a spolupráci s
mateřskou školou.
Za všechny děti posílám přáníčko:
…Ježíšku, prosím Tě, přečti si mé
přání... Je krátké… Mám k Tobě jen
jedno přání:
Ať jsou všichni v celém roce takoví, jak na Vánoce! Ať jsou milí, míň se
mračí... Děkuji Ti. To mi stačí…
a za sebe a všechny zaměstnance
mateřské školy připojuji:
…Tím nejkrásnějším dárkem k
Vánocům není, co se zlatem třpytí. Je
to zdraví, úsměv, láska, pohlazení. Nad
takový dar žádný není! Krásné Vánoce
a hodně štěstí v novém roce přeje
Helena Hlaváčková
ředitelka MŠ Machová
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Kompostárna
Po velkém úsilí jsme dne 31. května
2012 mohli uvést do provozu kompostárnu. Byl tím završen dlouhodobý zájem
naší obce o samostatné řešení zpracování
biologického odpadu rostlinného původu. Přestože se nám až napodruhé podařilo získat dotace na budování této kompostárny, byla naše snaha korunována
úspěchem, dotace jsme získali a to ve výši
90 % způsobilých výdajů. Museli jsme
uzavřít smlouvu o partnerství s okolními
obcemi s tím, že budeme i pro ně řešit na
požádání zpracování těchto rostlinných
zbytků. Po půlročním provozu kompostárny můžeme velmi pozitivně hodnotit její
provoz a naše zkušenosti z tohoto období
jsou rovněž dobré. Machovští občané si
velmi rychle (v převážné většině) zvykli
vozit rostlinné odpady na kompostárnu.
Jsou sice ještě některé výjimky, že odpady odvezou do nejbližšího okolí svých
domů, mimo kompostárnu, ale převážná
většina skutečně respektuje zájem obce o
její čistotu, hlavně to, že nabízí komfortní řešení likvidace biologických odpadů.

Převoz kompostu

Plnění vaků

Pracovník obce pan Pavel Kolomazník
se velmi rychle naučil pracovat se všemi
stroji, které na kompostárně jsou a provoz je v podstatě bezporuchový. Může
nás těšit, že některé obce s podobnými
kompostárnami se jezdí informovat, jak
jsme se s provozem vyrovnali a nám je
trochu divné, že mají s kompostováním
nedobré zkušenosti. Je pro nás potěšitelné, že máme na kompostárně i sklad
strojů. Stroje jsou po celou dobu dobře
uloženy a zabezpečeny.
V jarních měsících budeme vytvořený
kompost prosévat a nabízet k odběru. Pro
odběr kompostu budou přes zimní období
zpracovány pokyny. Po prvním roce provozu budeme přistupovat ke kompostování s podstatně menšími obavami a věříme, že se nám tento záměr bude dařit i
nadále.
Slibovali jsme, že budeme mít snahu
řešit svoz biologického materiálu. Již v
roce 2011 jsme podali žádost o dotace na
pořízení nosiče kontejnerů a kontejnery avšak jsme neuspěli. V letošním roce jsme

obdobnou žádost podali opětovně. Vytýkané nedostatky, které se v této žádosti
objevily, jsme samozřejmě odstranili. Do
konce roku má být rozhodnuto o tom, zda
budeme mít možnost obdržet příspěvek
z dotací z Operačního programu Životní
prostředí. Musíme doufat, že v letošním
roce budeme úspěšnější a naše žádost
bude vyřízena. Plánujeme, že umístíme kontejnery na několik lokalit v obci,
aby občané nemuseli různým způsobem
biologický odpad dovážet až za obec. O
jejich umístění v případě poskytnutí dotací budou občané včas informováni. Jistě
by tato záležitost zabezpečovala větší
komfort a snazší manipulaci s odpady.
V současné době je připravena vyhláška,
která řeší nakládání s komunálními i biologickými odpady v obci, která nabude
účinnosti od 1. 1. 2013 a zveřejněna bude
v dalším čísle Machovského zpravodaje.

Zastupitelstvo obce Machová

Plnění vaku

Naplněné vaky

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Sdružení - MaS Moštěnka ( My a svět )
Místní akční skupina Moštěnka je
sdružení obcí, které se soustřeďují do
skupin pro řešení některých problémů
v obcích s tím, že plánují investiční i
společenské akce souběžně pro oblasti,
ve kterých tyto obce sídlí.
MaS Moštěnka je na rozhraní Olomouckého a Zlínského kraje. Členy
tohoto sdružení jsou např. Moštěnice,
Bochoř, Kyselovice, Dřevohostice, Prusinovice, Kostelec u Holešova, Holešov, Zahnašovice, Ludslavice, Hostišová, Sazovice, Tečovice, Mysločovice a
další. Mezi obcemi, které jsou v tomto
sdružení, je aktivní i naše obec Machová. Informační tabule mohli občané
zhlédnout při okresní výstavě ovoce
a zeleniny už v říjnu loňského roku a
také na oslavě výročí založení školy.
Na oslavě výročí 100 let školy jsme
využívali zázemí, které nabízí MaS pro
pořádání různých akcí v obcích, jako
např. stan, skákací hrad a další.
Aktivitami tohoto sdružení jsou
příspěvky na různé investiční akce v
jednotlivých vesnicích, na které se velmi složitě získávají dotace, jako např.
opravy sportovišť, opravy kulturních
památek, příspěvky na opravy hřbitovů,
ale také příspěvky pro rozvoj živností. Rovněž MaS Moštěnka přispívá na
kulturní akce. Naše obec na tyto akce
dostala příspěvek 10 tis. Kč na pořádání okresní výstavy ovoce a zeleniny.
Zapůjčování zázemí pro kulturní akce
je za velmi nízké ceny a tím je dostupné
pro všechny obce. V této době končí, tak
jak i u ostatních programů, plánovací
období a příští rok je posledním rokem

7letého údobí, kdy byly schváleny jednotlivé typy možností získávání dotací.
Nyní i MaS Moštěnka zpracovává podklady pro další 7leté plánovací období,
ze kterých bude možné čerpat dotace.
Naše obec se velmi aktivně zapojuje
do přípravy 7letého období, aby se pak
daly získat zdroje i pro budoucí akce.

Starosta naší obce je členem přípravného výboru a při jednáních výboru
zajišťuje, aby byly akce aktuální pro
vesnice našeho typu.
V minulém plánovacím období byla
největší část ponechána v regionálních
operačních programech, o jejichž přidělování rozhodoval výbor složený ze
zástupců z krajských úřadů - Olomouckého a Zlínského kraje. V dalším plánovacím období má být podstatně zvýšena
právě částka, o které budou rozhodovat
místní akční skupiny (jako např. MaS
Moštěnka) a to přímo jejich výbory
(tj. programovací výbor a výbor místní akční skupiny). Žádosti jednotlivých
uchazečů posuzuje výběrová komise,
která předloží návrhy oběma výborům,
ty následně doporučí akce a pak jsou
společně schváleny. Výběrová komise

je složena ze zástupců obecních úřadů,
živnostníků, spolků a zájmových organizací, které sestavují návrh pořadníku
pro rozdělení dotací.
Je naším zájmem, aby programy
byly aktuální a také naše obec mohla na
některých záměrech participovat. Místní akční skupina Moštěnka je hodnocena mezi nejlepšími akčními skupinami,
které vyhodnocuje v celostátní soutěži
Ministerstvo zemědělství ČR. Kladně
jsou zejména hodnoceny přístupy ke
splnění podmínek pro doložení veškerých písemných dokumentů na jednotlivé subvence. Namátkou můžeme uvést
- příspěvky na opravy a údržby, např.:
na kostel v Zahnašovicích, na tvrz v
Kurovicích, na kostel v Pravčicích,
na zámek v Dřevohosticích, na různé
sportovní areály a objekty, které mají
sloužit pro využití volného času. Věříme, že se i naše aktivity budou možné
zařadit v následující době mezi akce
spolufinancované na základě rozhodnutí MaS Moštěnka z programů Ministerstva zemědělství a z Ministerstva pro
místní rozvoj.
Výběrová řízení na rozdělení dotací
v rámci MaS Moštěnka pro jednotlivé
obce jsou veřejná a po jejich ukončení schvaluje přidělení prostředků ještě
programovací výbor a výbor MaS. Jsme
přesvědčeni, že místní akční skupiny
budou v následujícím období velmi
vlivným partnerem pro rozvoj investičních záměrů i společenského života
v obcích.
Zastupitelstvo obce Machová

Odměna za Zelenou stuhu
S tím, že jsme obdrželi Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2012 ve Zlínském kraji, byla spojena také odměna.
Od ZK jsme obdrželi částku 200 tis. Kč
a od MMR máme schválenou odměnu
400 tis. Kč, kterou obdržíme v příštím
roce.
Mohli jste být svědky toho, že jsme
v podzimních měsících rušili společné
vytápění kulturního domu ze školky.
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Tento tepelný přívod jsme zlikvidovali,
neboť při společném vytápění vznikaly
vysoké ztráty. Byla provedena instalace
samostatného plynového kotle přímo
v kulturním domě. Z mateřské školy se bude přivádět pouze plyn a kulturní dům se bude vytápět a regulovat
samostatně. Jsme rádi, že tato akce byla
ukončena, včetně opravy cesty. Již první náznaky za měsíc provozu ukazují,

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

že úspory plynu budou značné. Mimoto za odměnu od Zlínského kraje mohl
být rozšířen i místní rozhlas do nového
stavebního obvodu Díly pod Hájem,
který již naši noví spoluobčané delší
dobu postrádali.

Zastupitelstvo obce Machová
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Vesnice roku 2012
Vraťme se k letošní soutěži Vesnice roku 2012 ve Zlínském kraji. Jak
jsme vás informovali, naše obec v této
soutěži získala Zelenou stuhu za péči o
životní prostředí a úpravu obce, včetně veřejné zeleně. Získání Zelené stuhy nás zároveň posunulo v této oblasti
do celostátního kola, kam postupovaly obce ze všech krajů, které získaly
Zelenou stuhu. Toto kolo organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR,
Ministerstvo pro životní prostředí ČR,
Spolek pro obnovu venkova, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
a Svaz měst a obcí ČR.
Celostátní komise navštívila naši
obec v prvních zářijových dnech, aby
posoudila, co v této oblasti obec dělá,
jaké dosahuje výsledky. Organizátoři soutěže nám předložili řadu otázek,
které budou v rámci hodnocení obcí
posuzovány. Naše obec vytvořila publikaci, ve které mohla pozitivně odpovědět na všechny dotazy, týkající se
hodnocení. V publikaci jsme popsali
a kladně hodnotili kořenovou čistírnu
odpadních vod. Rovněž byly dotazy na
to, zda máme realizovaná protizáplavová opatření. Provedené akce v tomto
směru hodnotila komise velmi dobře,
ať už se jednalo o hráz od Míškovic,
o ochranu sportovního areálu u koupaliště od Boří, anebo opatření od lesíka
Sýkorník, či opatření na polní cestě od
Letné směrem ke koupališti, tak i vybudovanou hráz proti záplavě u čistírny
odpadních vod. Dalším otázkou, kte-

rou jsme v naší zprávě hodnotili, bylo
vytvoření květnatých luk, aby se do
krajiny vrátily původní kvetoucí louky
a tím i původní luční květy. Tuto činnost zhodnotili i při obhlídce katastrálního území obce velmi kladně. Pozitivně byl brán také faktor řešení budoucí
úpravy polních cest a alejí, o které se
stará obec samotná, ale i zahrádkáři a
také machovští občané, kteří se zaměřují především na výsadbu švestek.
Samozřejmě, že pozitivně byla také
hodnocena výsadba biokoridorů na 9
sekcích v rozsahu 7 ha, které přispěly k
diverzifikaci (tj. rozšíření druhů) stromů a keřů v krajině. Rozšířily zeleň v
katastrálním území, ale zlepšily i možnost obživy ptactva různými bobulemi
a jinými plody. Příjemná je procházka kolem vysazených dřevin, které již
časně zjara vykvétají v biokoridorech,
ať už jsou to vrby, jívy, dříny, kaliny,
jeřáby, olše, polní hrušně, svídy a mnoho dalších. Byli jsme překvapeni, jaké
máme vysazeny například krásné květy
kalin v biokoridoru.
Pozitivně komise hodnotila (jak u
květnatých luk i u biokoridorů) početní
i druhové rozšíření ptactva, komplexní
parkové úpravy v obci a jejich trvalou
úpravu, ale i květinové truhlíky a předzahrádky. Členové komise při procházce obcí často konstatovali, že v takovéto obci se zaručeně dobře bydlí a velmi
dobře se vyjádřili k zapojení občanů do
úpravy obce, do soutěže o nejhezčí květinové výzdoby a předzahrádky. Komise

byla také překvapena, že obec provozuje kompostárnu, organizuje pravidelně okresní výstavy ovoce a zeleniny a
pořádá pro občany odborné přednášky
a školení. Také nové dětské hřiště u MŠ
bylo kladně hodnoceno.
Mezi další otázky, které komise měla, byla péče o sakrální stavby.
Samozřejmě, že jsme se mohli pochlubit zvonicí, kříži v obci, ale i nově opravenou sochou P. Marie.
Ohodnoceny byly také nově zateplené obecní budovy v návaznosti na
úspory energií, ale i celá řada dalších
odpovědí a podrobných výkladů a rozborů obce, včetně plánů na další péči o
životní prostředí a úpravu obce.
Dne 24. září 2012 byla v Senátu ČR
tato soutěž vyhodnocena a naše obec se
umístila v rámci celé ČR na 2. místě.
Hodnocení, které jsme si vysloužili,
bylo skutečně velmi pozitivní. Musíme
konstatovat, že to není jenom hodnocení obecního úřadu, ale také přístupu našich občanů k péči o své domy a
okolí.
Rádi i občanům blahopřejeme a
děkujeme jim za spolupráci a těšíme se,
že se i nadále budeme společně snažit
o hezkou úpravu naší obce. Může nás
skutečně těšit, že i okolní obce a návštěvníci ze širokého okolí konstatují,
že obec Machová patří celoročně mezi
velmi hezky upravené vesnice.
Zastupitelstvo obce Machová

Dětské hřiště pod obecním úřadem
Ministerstvo pro místní rozvoj
vypsalo i pro rok 2013 možnost podávat žádosti o dotace na dětská hřiště s
tím, že maximální způsobilé výdaje
mohou být nanejvýš 400 tis. Kč, tj. na
malá dětská hřiště. Dotace se poskytuje
maximálně do výše 70 %. Maminkám
jsme slíbili, že budeme v roce 2013 usilovat, abychom pro jejich ratolesti mohli
zmodernizovat právě toto hřiště. Zastu-

pitelstvo na svém zasedání projednávalo i celkovou problematiku zabezpečení
takovýchto hřišť. Vzhledem k tomu, že
se často vyskytuje, že je zařízení likvidováno tím, že ho využívají podstatně
starší děti, než pro které je určeno, byla
diskutována možnost, jak tyto atrakce
zabezpečit. Podle zkušeností z některých obcí jsou tato hřiště oplocena a
maminky si na obecním úřadu mohou

nechat přidělit klíček od vstupu a při
odchodu z hřiště uzamknou. Chtěli bychom slyšet i váš názor na tento způsob
řešení bezpečnosti dětí i pořádku na
hřišti v návaznosti na ochranu vybavení hřiště.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Snížení prašnosti v obci
Před 2 lety byla vypsána výzva na
řešení prašnosti v obcích a městech a
bylo možno ve zdůvodnitelných případech požádat o dotaci z Operačního
programu Životní prostředí na pořízení zametacího stroje. V letošním roce
byly tyto žádosti vyhodnocovány a
naše obec se umístila mezi těmi, kteří
mají možnost získat dotaci na zametací
stroj Výsledky výběrového řízení byly
zveřejněny na internetových stránkách
Ministerstva životního prostředí ČR.
Poté vypsala obec Machová výběrové
řízení na dodávku zametacího stroje a v
rámci tohoto řízení byla vybrána firma
Unikont Group, s. r. o. (se sídlem v Praze). Ve výběrovém řízení byl vybrán
komunální stroj Hako-CM 1250 v celkové hodnotě cca 1,9 mil. Kč. Dotace
na stroj se předpokládají ve výši 90 %
způsobilých výdajů. Obec má na nákup
dojednán z ČSOB překlenovací úvěr,
který bude po přijetí dotace ihned vrácen. V rámci výběrového řízení bylo
také schváleno, že můžeme stroj objednat s tím, že ho převezmeme až po podpisu rozhodnutí ministrem. Připraven k
odběru bude od 51. týdne tohoto roku.
Samozřejmě, že naše obec samostatně
dokoupí i zametací kartáč na sníh, aby
bylo možné zajistit zimní údržbu chodníků a tím ještě více stroj využít. Zame-

Zametací stroj HAKO CM-1250

tací kartáč na sníh k tomuto stroji je v
hodnotě cca 75 000 Kč. Do budoucna
bude možné stroj vybavit zařízením na
event. solení vozovek nebo chodníků a
na další různé činnosti. Mimo jiné může
stroj čistit kanalizační šachty. Věříme,
že se celá záležitost podaří dotáhnout
do zdárného konce a naše obec tak bude
vybavena další pokrokovou a vyspělou

Výzva pro majitele psů
Chápeme, že mnoho občanů má
doma své psí miláčky a chodí s nimi
na procházky. Někteří občané je volně
pouští bez dozoru po obci, či v ostatním katastrálním území obce. K této
výzvě přistupujeme proto, že se na nás
obrací maminky dětí i ostatní občané,
že psi znečišťují veškeré veřejné plochy v obci a okolí. Opakovaně jsme se
obraceli na chovatele psů se žádostí či
prosbou, aby po svých miláčcích uklízeli exkrementy, aby si na procházky
vzali sáčky a nenechávali je volně ležet
na veřejných plochách. Zvláště musíme požádat, aby nepouštěli volně psy
na trávníky před školkou, kde si děti
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nejvíce hrají, anebo je nepouštěli na
návsi u zvonice, nebo na různá hřiště,
apod. Jeden z největších problémů je v
prostoru u mateřské školy, kde děti z
MŠ mají možnost volného pohybu a
i zde se setkávají s psími exkrementy.
Prosíme majitele psů, aby si uvědomili,
že by rovněž s tímto byli nespokojeni,
kdyby se to týkalo jejich dětí. Snažme
se být k sobě ohleduplní a neztrpčujme
si vzájemně život. Již mnohokrát jsme
vás žádali o to, že i v okolí obce je nutné mít psy na vodítku, aby nerušili život
v přírodě a neohrožovali osoby na procházkách. Na tuto skutečnost si občané
rovněž velmi často stěžují, že prochází

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

technikou pro údržbu obce. Jsme přesvědčeni, že dojde skutečně i k velkému
snížení prašnosti. Budeme moci zamést
vozovky po zimní údržbě, po žních a
dalších obdobích, která znamenají pro
nás všechny zvýšené množství polétavého prachu v ovzduší.
Zastupitelstvo obce Machová

některým územím a znenadání se proti
nim vyřítí pes. Není to příjemné, každý
se lekne, ale je to i nebezpečné, přestože majitelé tvrdí, že pes je hodný a
nikomu neublíží.
Jedním z dalších důvodů, proč žádáme o úklid exkrementů, je i skutečnost,
že pokud pravidelně kosíme trávníky,
musíme řešit problematiku úklidu těchto exkrementů v trávě za majitele psů.
V mnoha městech se právě z uvedených důvodů podstatně zvyšují místní
poplatky za psy.

Zastupitelstvo obce Machová

OBECNÍ INFORMACE

Pořádek v obci a okolí
Převážná většina machovských občanů se sama stará, aby okolí jejich domů,
event. i okolí obce, bylo skutečně uklizené a abychom žili v takovém prostředí,
které je nejen krásné, ale i nás všechny
vychovává k udržování vlastního životního prostředí, ve kterém se cítíme spokojeni. Přesto, ač neradi, musíme konstatovat, že se setkáváme s negativními
jevy, že někteří občané tajně vyvezou
odpadky, např. na okraj lesa, k rybníku,
anebo na některé polní komunikace, či
meze. Je pro nás nepochopitelné, že se
jak obecní úřad, tak i převážná většina
občanů, snaží starat a vytvářet podmínky pro pořádek. Přesto někteří tuto snahu nejen bojkotují, ale navíc vyvezou na
tato místa hromady komunálního odpadu, ba dokonce i nebezpečného odpadu,
namísto řádné likvidace. Obecní úřad pak
musí zajišťovat likvidaci těchto odpadů.
V posledním období bylo např. vyvezeno
velké množství komunálního odpadu na

cestě od Letné směrem k Hrabůvce. Jsme
rádi (vítáme), že občané nejsou lhostejní
a odpad, který sami nevytvořili, dokázali
sami a bez vyzvání uklidit. Musím ocenit manžele Martincovy, kteří odpadem
naplnili větší počet pytlů a nechali ho
odvézt do kontejneru.
Obec bude v jarních měsících organizovat sběr odhozeného komunálního
odpadu v okolí obce, ale i tak se setkáváme s tím, že se tohoto úklidu zúčastní jen
pár pravidelných účastníků této úklidové
akce. Pro příští rok bude mít obec k dispozici vyžínač břehů a rotační lištu pro
kosení i polních komunikací a může tak
vytvářet příjemné prostředí pro vycházky do přírody. Přece všichni rádi jdeme
po uklizené komunikaci, kolem které je
tráva a luční květy a ne agresívní plevely, které začaly nahrazovat typickou flóru. Věřme, že se nám společnými silami
podaří udržovat naši vesnici i její okolí v
takovém stavu, který se nám bude líbit.

Mor včelího plodu
V rámci Zlínského kraje se vyskytla
nebezpečná včelí nákaza (mor včelího
plodu) a to na území obce Kvasice, v
jejímž okolí 5 km se území považuje za ohnisko nákazy a je vymezeno
ochranné pásmo, do kterého spadá i
naše obec. Podrobnosti jsou uváděny v
nařízení Státní veterinární správy, která
vydala mimořádné veterinární opatření k zamezení šíření této nebezpečné

nákazy v části území Zlínského kraje.
Výskyt této nebezpečné nákazy není
ojedinělý a v rámci Jihomoravského
kraje se vyskytuje i v obci Blatnička,
okres Hodonín. Tato nákaza se nesmí
léčit a bylo to publikováno i v televizi, že pokud se vyskytne, musí být celé
ohnisko chovu včel spáleno. V rámci
ochranného pásma nesmí docházet k
přesunům včelstev, ani k prodeji medu

Na závěr chceme požádat občany,
abychom pokračovali jako doposud v třídění odpadů. Do budoucna ještě zřídíme
třetí hnízdo pro tříděný odpad (u nového
stavebního obvodu). Již dnes s přístupem
občanů k třídění odpadů můžeme být
spokojeni. Občané počítají s tím, že tento
odpad pravidelně ukládají do připravených kontejnerů.
Nemůžeme však v tomto směru polevit a musíme se snažit i nadále využívat
třídění odpadů. Žádáme občany, aby
tento odpad neukládali do odpadových
nádob u rodinných domů, což jako směsný odpad musí obec draze platit, zvláště
jeho odvoz a uložení na skládku. Následně se to projevuje v nepopulárním opatření, tj. zvyšuje se sazba místního poplatku
za nakládání s komunálními odpady.

Zastupitelstvo obce Machová

mimo ochranné pásmo a med může být
prodáván pouze po předchozím veterinárním vyšetření. Podrobné informace
jsou v nařízení veterinární správy, zveřejněné na úředních deskách vedle OÚ
Machová i na web-stránkách obce.

Zastupitelstvo obce Machová

Oslavy posledního dne v roce
Pro převážnou většinu z nás je oslava
posledního dne v roce příjemnou zábavou. Většinou strávíme hezký večer
a těšíme se na Nový rok. Po „Silvestru“ jsem psal do zpravodaje, že jsem
záměrně v noci prošel vesnicí a bylo
pro mne v podstatě nepochopitelným
zjištěním, jak se baví naše mládež, co
považuje za nejvhodnější způsob oslavy. Počátkem letošního roku jsem psal,
že slovník užívaný v tuto noc mládeží

byl až hrozný a jsem přesvědčen, aniž
jsem to kontroloval, že alkohol, který
mládež konzumovala, nebyl k příjemné
zábavě, ale spíše prostě za účelem se
opít. Nemohu ani vyvrátit, že alkohol
nepoužily i osoby mladší 18 let. Slavme, radujme se, ale skoro se chce říci
s rozumem a v mezích slušnosti. Obracím se na mládež s tím, aby se v tento
den dobře pobavila, aby měli příjemné
zážitky, ale ty se dají prožít i bez alko-

holu, anebo s jeho minimem. Vím, že
tato výzva moc nepomůže, ale přesto
bych byl rád, kdyby si alespoň někteří
mladí uvědomili, že oslava posledního dne v roce není pouze důvodem pro
zvýšenou konzumaci alkoholu.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová
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TJ Sokol Machová

T J

S O K O L

Ve dnech 30. 8. - 2. 9. 2012 se uskutečnil tradiční turistický zájezd. Letos
již 25. ročník. Navštívili jsme oblast
Kokořínsko - Máchovo jezero. První den
proběhla návštěva městečka Chlumec
nad Cidlinou a následně ve městě Nymburk prohlídka zdejšího pivovaru, kde se
vyrábí Postřižinské pivo. Ubytování bylo
zajištěno ve Starých Splavech u Máchova
jezera v hotelu Borný. Druhý den následovala vycházka k Vrátenské rozhledně,
kde bohužel díky špatnému počasí nebyl
žádný výhled. Velmi zajímavá byla prohlídka soukromého hradu Houska. Říká
se o něm, že je nejtajuplnějším hradem
v Česku. Další zvláštností je skála, která
prostupuje celým hradem. Třetí den proběhla návštěva hradu Kokořín a naučná
stezka kolem krásných skalních útvarů,
nazývaných Pokličky. Poslední den jsme
navštívili Skalní hrad Sloup a poslední prohlídka proběhla na hradě Bezděz.
Dále následoval návrat domů. Zájezdu se
celkem zúčastnilo 48 osob. I přes nepříznivé počasí se zájezd všem líbil. Navštívili jsme velmi zajímavá místa v České
republice.

M A C H O V Á

Účastníci turistického zájezdu

Ve dnech 3. 9. - 11. 9. 2012 proběhl na kuželně již IV. ročník Memoriálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se ho celkem 66 hráčů
z Machové a širokého okolí (Otrokovice, Zlín, Kroměříž, Olomouc, Kelč, Vracov, Bylnice). Soutěžilo se ve dvou kategoriích a
to muži a ženy na 100 hodů sdružených. Ceny a poháry do turnaje sponzorovali – obec Machová, Elins Radek Husek, Autoservis
Husek, Pohostinství Zatloukalová Hana, Měřil Jaromír a Vlček Milan.

Výsledky:
Pořadí muži – 100 HS
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno
Martinů Jiří
Konečný Jiří
Mrlík Jiři
Míšek Miroslav
Hrančík Roman

Družstvo
Luhačovice
Luhačovice
Machová
Machová
Otrokovice

Plné
314
301
323
313
318

Družstvo
Zlín
Zlín
Zlín
Otrokovice
Otrokovice

Plné
303
288
284
274
308

Dorážka
160
169
143
148
143

Chyby
3
7
3
4
4

Celkem
474
470
466
461
461

Pořadí ženy – 100 HS
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
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Jméno
Zimáková Martina
Pitronová Iva
Kubáčková Eliška
Petříková Františka
Divílková Barbora

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Dorážka
143
157
152
158
119

Chyby
5
4
5
4
4

Celkem
446
445
436
432
427

TJ Sokol Machová
Nejlepší dorážka
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno

Konečný Jiří
Martinů Jiří
Petříková Františka
Husek Radek
Pitronová Iva

Družstvo
Luhačovice

Celkem
169

Luhačovice

160

Otrokovice

158

Machová

157

Zlín

157

V podzimním období se TJ Sokol zúčastní tří kuželkářských soutěží. Dorost je momentálně na 8. místě v dorostenecké lize a
hraje v novém složení: Jan Hastík, Roman Škrabal, Margita Fryštacká, Lukáš Michalík a Kateřina Fryštacká. Machová „B“, hrající
v krajském přeboru, je na posledním 14. místě. U tohoto družstva v nadcházejících měsících očekáváme zlepšení.
Machová „A“ hraje Jihomoravskou divizi a je momentálně na 2. místě. Družstvo podává stabilní výkony. Toto družstvo reprezentují Vlastimil Brázdil, Ján Gala, Milan Dovrtěl, Bohuslav Husek, Radek Stoklásek a Miroslav Míšek. Viz tabulka.
1.
2.
3.

KK Slovan Rosice B
TJ Sokol Machová
SKK Dubňany B

11
11
11

7
7
7

1
1
0

3
3
4

53,0:35,0
52,0:36,0
54,0:34,0

138,5:125,5
138,5:125,5
147,0:117,0

15
15
14

4.
5.
6.
7.
8.
9.

TJ Podlužan Prušánky
KK Jiskra Čejkovice
TJ Lokomotiva Valtice
KC Zlín
KK Moravská Slávia Brno C
TJ Sokol Luhačovice B

11
11
11
11
11
11

7
7
5
6
5
5

0
0
2
0
1
0

4
4
4
5
5
6

49,0:39,0
47,5:40,5
47,0:41,0
44,0:44,0
41,5:46,5
42,5:45,5

129,0:135,0
151,0:113,0
134,0:130,0
120,0:144,0
130,0:134,0
127,5:136,5

14
14
12
12
11
10

10.
11.
12.
13.
14.

TJ Zbrojovka Vsetín
TJ Sokol Brno IV
KK Vyškov B
SK Baník Ratíškovice B
KK Orel Telnice

11
11
11
11
11

5
4
3
3
1

0
1
2
1
1

6
6
6
7
9

42,0:46,0
40,0:48,0
38,5:49,5
39,0:49,0
26,0:62,0

135,5:128,5
132,5:131,5
127,0:137,0
125,0:139,0
112,5:151,5

10
9
8
7
3

V podzimních měsících se každý
čtvrtek od 17.00 h hraje stolní tenis pod
dohledem Josefa Benka a Jiřího Menšíka.
Kdo má zájem o tuto hru, ať neváhá a
přijde si zahrát!
Dne 28. října 2012 jsme uspořádali
jednodenní zájezd do termálních lázní
Györ v Maďarsku, kterého se zúčastnilo
45 osob. V termálních lázních Györ je
venkovní a vnitřní bazénový areál. Dále
jsou zde bazény s léčebnou vodou a také
se zábavnými prvky. Voda v nich je vhodná pro léčení zánětů kloubů a svalů a to
hlavně díky jódové vodě s obsahem křemíku.
Dne 17. listopadu 2012 uspořádal
TJ Sokol Machová Rockotéku pro děti i
dospělé. Program byl zpestřen pouštěním
létajících lampiónů a ohňostrojem. Zábavu pro děti připravil Radek Husek. K tanci a poslechu hrál DJ Šmakin.

Děti na Rockotéce

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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SDH MACHOVÁ
Akce připravované TJ Sokol Machová
Turistický pochod

Sokolský ples

Vánoční turnaj
Bude uspořádán dne 25. prosince
2012 na kuželně v Machové. Zájemci se
mohou přihlásit u pana Jaromíra Měřila,
startovné je 150 Kč.

Turnaj ve stolním tenise

Dne 12. ledna 2013 se koná tradiční
Sokolský ples, k tanci a poslechu hraje skupina Labyrint, dále zde vystoupí
taneční skupina BABYBOYS z Ivanovic
na Hané.

Cvičení aerobiku

Uskuteční se dne 29. prosince 2012,
začátek pochodu v 9.00 h od kuželny,
trasa: Machová - Rozhledna Hostišová
– Sazovice - Machová (přibližná délka pochodu je 15 km), více informací
k tomuto pochodu poskytne Vratislav
Dovrtěl.

Koná se dne 30. prosince 2012, doplňující informace k tomuto turnaji upřesníme.

Každé úterý probíhá v kulturním domě
cvičení aerobiku od 18.30 do 19.30 h.

Mikulášská nadílka

SDH Machová

Naši jubilanti:

Dne 3. 9. 2012 proběhla soutěž v
požárním útoku mladých hasičů O pohár
starosty obce Machová. Zúčastnilo se jí
30 družstev. Mladší žáci se umístili na 9.
místě ze 13 družstev, starší žáci obsadili
8. místo z 18 družstev.

Listopad:

Celkové umístění mladých
hasičů z Machové

Prosinec:

Také v letošním roce se mikulášské
nadílky v obci ujal již tradičně sbor dobrovolných hasičů a vzhledem k velkému
počtu dětí zorganizovali 2-3 skupinky,
které navštěvovaly domácnosti a roznášely dětem dárky. Jsme rádi, že tato nadílka
probíhá v obci v podvečer Mikuláše, jak
si rodiče dětí přejí a pro samotné děti je
to jistě velmi příjemný a osobní zážitek
v rodinném kruhu. Mikulášská nadílka
proběhla i v mateřské škole během dopoledne, kde děti předvedly, co se naučily a
tento jejich program byl předveden i při
Vánočním besedování ostatní veřejnosti.
Všechny děti od Mikuláše obdržely balíček a celé dopoledne bylo ve znamení
dětské radosti.

Zlínská liga:
mladší žáci 9. místo – 33 bodů,
starší žáci 7. místo – 49 bodů.
Středomoravský pohár:
mladší žáci 13. místo – 24 bodů,
starší žáci 11. místo – 24 bodů.

Petra Drahotuská
SDH Machová

SDH Machová

Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol

Vladimír Konečný 70 let
Božena Dvořáková 87 let
Ladislav Zelina 90 let

Josef Pančocha 88 let
Ludmila Václavíková 92 let
Marie Pastyříková 80 let
Marie Motáňová 75 let
Všem našim oslavencům blahopřejeme k
jejich významnému životnímu jubileu a
přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do
dalších let.

Zimní údržba vozovek
Obec má velký zájem, aby všechny
vozovky a chodníky byly dobře udržované i v zimním období. Přestože dosud
nemáme k dispozici zametací stroj pro
údržbu silnic, o kterém jsme informovali, můžeme využívat traktor, který
máme trvale k dispozici. Vozovky jsou
udržovány podle potřeby. Chodníky
zatím udržujeme s pomocí malotraktoru s čelní radlicí, což je velmi obtížné a
náročné, ale přesto se snažíme pravidelně provádět pluhování, aby komunikace byly sjízdné a schůdné. Velkým problémem však zůstává parkování aut na
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obecních vozovkách. Pokud jsou osobní vozidla zaparkována u obrubníků na
vozovkách, nemůže mnohdy traktor
projet a vozovka zůstane neupravená.
Pokud se týká parkování vozidel do 3,5
t (dodávek), obec nikomu nedala souhlas, aby parkoval na obecních komunikacích a už vůbec ne v zimě, aby to
bránilo v údržbě komunikací. Někde se
dá objet po trávě, ale někde není možný průjezd vůbec. Upozorňujeme proto občany, že pokud nebude upravena
vozovka směrem u jejich domů, tak je
to pouze z výše uvedených důvodů.

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Žádáme občany, kteří nemají upravené komunikace, aby to řešili s těmi,
kdo nedodržují zákaz parkování na
vozovkách, protože není možné projet s
technikou pro odklízení sněhu. Občané
musí požadovat úklid sněhu na majitelích zaparkovaných vozidel. V žádném případě neparkujte v době, kdy na
komunikacích musí být provedena zimní údržba.

Zastupitelstvo obce Machová

Sociální výbor

Vítání machovských občánků v roce 2012
V letošním roce bylo v obřadní síni
uvítáno 8 machovských občánků. Jsou
to: Barbora Měřilová, Jakub Velísek,
Jakub Voltner, Marián Vaňhara, Jakub
Škutek, Sofie Kopečková, Vojtěch Brázdil, Vít Rakovský a Josef Bocheza.
Poděkování při přípravě vítání
občánků patří: starostovi MVDr. Františkovi Václavíkovi, místostarostovi Františkovi Klementovi, paní Evě
Rakovské a dětem, které vítají nové
občánky: Magdalénce Brázdilové,
Matyáškovi Minaříkovi, Karolínce
Menšíkové a Anetce Pospíšilové. Velké poděkování patří i jejich rodičům a
všem, kteří s naším výborem spolupracovali a pomáhají nám v jeho činnosti.
Bc. Irma Brázdilová
předsedkyně sociálního výboru

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ
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Obecní informace

DOTACE - schválené na rok 2012
1. Dotace posky tované ze státního rozpočtu spolufinancované z fondů
Evropské unie
Kompostárna:
poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR a Fond soudržnosti EU
Státní fond životního prostředí ČR ......................... 416.468,65 Kč, tj. 5%
Fondu soudržnosti Evropské unie…........................ 7.079.967,05 Kč, tj. 85 %
vlastní prostředky .................................................... 832.937,30 Kč, tj. 10 %
celkové způsobilé výdaje.......................................... 8.329.373,00 Kč

2. Dotace posky tované od Zlínské kraje schválené Zastupitelst vem ZK
a) Socha P. Marie
poskytovatel: Zlínský kraj
poskytnuté dotace..............................30.000,- Kč, tj. 43 %
vlastní prostředky z rozpočtu obce....39.600,- Kč, tj. 57 %
celkové způsobilé výdaje...................69.600,- Kč

b) Projekt na hřiště ve sportovním areálu
poskytovatel: Zlínský kraj
výše poskytnuté dotace......................115.000,- Kč, tj. 70 %
vlastní prostředky z rozpočtu obce.... 50.000,- Kč, tj. 30 %

celkové způsobilé výdaje.................. 165.000,- Kč
c) Zpracování nového územního plánu
poskytovatel: Zlínský kraj
výše poskytnuté dotace...................... 52.000,- Kč, tj. 28 %
vlastní prostředky z rozpočtu obce....134.960,- Kč, tj. 72 %
celkové způsobilé výdaje...................186.960,- Kč
d) za Zelenou stuhu v soutěži Vesnice roku 2012 ve Zlínském
kraji
poskytovatel: Zlínský kraj
dotace byla použita na:
- úpravu plynového vytápění v kulturním domě... 130.000,-Kč
- na rozšíření místního rozhlasu...............................70.000,- Kč
výše poskytnuté dotace......................................... 200.000,- Kč

Vyhodnocení soutěže o květinovou
výzdobu v obci

Komise (ve složení Hlaváčková Helena a Menšíková Lenka) sledovala po celý rok úroveň předzahrádek a okenních truhlíků.
Jako nejlepší vyhodnotila následující výzdobu:

Soutěž o nejhezčí květinové truhlíky

Soutěž o nejhezčí předzahrádku

1. místo (1500,-Kč) rodina Tomčalova, čp.191,
2. místo (1000,-Kč) p.Brázdilová Miroslava, čp.5,
3. místo (500,-Kč) obě rodiny Brázdilovy, čp. 43 a čp.47.

1. místo (1500,- Kč) rodina Hradilova, čp.67,
2. místo (1000,-Kč) rodina Pavlíčkova, čp.136,
3. místo (500,-Kč) rodina Pospíšilova, čp.163.

Počátkem příštího roku budou jmenovaní pozváni na zasedání zastupitelstva
a budou jim předány finanční odměny.
V těchto soutěžích budeme pokračovat
i v příštích letech, protože máme zájem,
aby občané věnovali květinové výzdobě
velkou pozornost a tak zlepšovali a zpříjemňovali vzhled naší vesnice. Současně
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oceňujeme i snahu ostatních - bývá vždy
těžké vybrat ty nejlepší. Ze soutěže byla
pořízena i fotodokumentace, která bude
zveřejněna na web-stránkách obce i při
dalších příležitostech.
Machovští občané každoročně zdobí
své domy i vánoční výzdobou, různými světélky, adventními věnci, či jiný-

MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

mi ozdobami. Je příjemné procházet
ve vánočním období vyzdobenou obcí.
Obracíme se proto tradičně na naše občany s prosbou, aby k výzdobě přispěli.
Obec si zpříjemňujeme hlavně pro sebe.

Zastupitelstvo obce Machová

Obecní informace

Kulturní a společenské akce v roce 2013
5.ledna Výroční schůze.........SDH Machová

24.února přednáška..............ČZS Machová

12.ledna Sokolský ples............TJ Sokol Machová

2.března Košt vína................ČZS Machová

2.února Farní ples..................Farnost Mysločovice

9.března Dětský karneval.....obecní zastupitelstvo

9.února Vodění medvěda.......SDH Machová

16.března Košt klobásek.........SDH Machová

6.února Zahrádkářský ples...ČZS Machová

24.března Výtvarné odpoledne s pletením tatarů....
.....obecní zastupitelstvo

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2013
TERMÍN
Březen
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad

DNY
15.3. - 16. 3.
29.3. - 30.3.
26.4. - 27.4.
24.5. - 25.5.
28.6 - 29.6.
26.7 - 27.7.
30.8. - 31.8.
20.9 - 21.9.
25.10. - 26.10.
22.11. - 23.11.

NEBEZPEČNÝ ODPAD

18.4

12.9

Výpis z evidence obyvatel s trvalým pobytem v obci Machová k 13. 12. 2012
Věk

Muži

Ženy

Celkem

0

6

2

8

1 - 10
11- 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
71 - 80
81 - 90
91 - 100
celkem
průměrný věk

41
30
36
69
33
43
26
12
4
0
300
36,10

38
24
37
55
32
41
40
18
8
1
296
40,16

79
54
73
124
65
84
66
30
12
1
596
38,12
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Zábava

Vtipy - vánoce
Rodiče mají dvě děti - jednoho pesimistu
a druhého velkého optimistu. Na Vánoce
chtějí rodiče děti vyzkoušet. Pesimistovi
vykoupí obchod s hračkami a optimistovi
dovezou do pokoje kopu koňského hnoje.
Zazvoní na zvonec a děti běží do pokoje
podívat se na dárky. Z pokoje pesimisty
se ozývá pláč. „Tolik dárků,všichni mi
budou závidět, hračky se budou kazit
a tolik baterek do nich.“ Z pokoje optimisty se ozývá smích. Když přijdou do
pokoje, optimista se přehrabuje v hnoji a
říká: „Tolik hnoje, to tu musí být někde
koník!“.
***
Soudce: „Můžete mi vysvětlit, proč jste
se během noci vloupal pětkrát do stejného obchodního domu?”
„To je jednoduché - chtěl jsem dát manželce na vánoce pod stromeček šaty.”
„To bych pochopil, ale ta ostatní vloupání?”
„To mě je potom čtyřikrát poslala vyměnit, protože se jí nikdy nelíbila látka!”
***
Jaký největší dárek by televize daly
mužské části publika?
Kdyby se sportovní přenosy přestaly
křížit s telenovelami!

„Pane šéf, můžete mi dát zítra volno?” ptá
se v práci pan Urbánek. „Manželka chce,
abych jí pomohl s vánočním úklidem.”
„Z takového důvodu vám přece nebudu
dávat volno!” rezolutně to odmítne ředitel.
„Děkuji,” oddechne si zaměstnanec.
„Věděl jsem, že je na vás spolehnutí.”
***
„Můj táta je kutil,” chlubí se kamarádům
Jenda. „Když nám o Vánocích nesvítily
svíčky na stromečku, začal je opravovat. A nakonec to dopadlo tak, že když
je zapojil do zásuvky, svíčky nic a začal
nám svítit taťka!”
***
Maminka se udiveně vyptává syna Jendy: „Proč chceš od Ježíška dvě soupravy
elektrických vláčků?”
„Chci si taky hrát, když je táta doma!”
odpovídá Jenda.
***
Na Vánoce křičí malý Filípek přes celý
byt na maminku u sporáku: „Mamí,
mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí ho matka.
Chlapeček za chvíli zase začne křičet:
„Mamí, mamí, záclony už také svítí!”

SUDOKU
9

2

Pravidla SUDOKU
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Malý, sedmiletý chlapeček se ptá maminky: „Mami, mami, co dostanu letos na
Vánoce?”
„No, to máš tak,” odvětí matka, „zlobil
jsi a nedostaneš vůbec nic. Leda že bys
napsal Ježíškovi, že budeš celý příští rok
hodný.”
Chlapeček se zavře do pokoje a začne
psát: „Milý Ježíšku, slibuji ti, že budu
celý příští rok hodný...”
Chvíli na to kouká, pak to roztrhá a začne
znovu: „Milý Ježíšku, slibuji ti, že budu
celý příští měsíc hodný...”
Zase to roztrhá a takhle pokračuje ke dni,
půldni, hodině, až nakonec rezignuje.
V neděli jde s maminkou do kostela a
tam ukradne sošku Panny Marie. Přijde
domů, položí před sebe sošku a začne
psát: „Ježíši, jestli chceš ještě někdy vidět
svou matku...”
***
Chlápek vybírá dárek k Vánocům: „Máte
něco levného, užitečného a hezkého?”
„Třeba tady kapesníčky,” ukazuje ochotně prodavačka, „A pro koho to máte?”
„Pro manželku.”
„Tak to bude určitě překvapená.”
„To jo,” souhlasí ženáč, „ona myslí, že
dostane pod stromeček kožich!”

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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