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Vážení spoluobčané!
Každý konec roku a nástup nového je 
příležitosti k bilancování a zamýšlením 
se nad tím, co se nám v minulém roce 
povedlo, jaký ten minulý rok vlastně byl. 
Vyjádřeno jedním slovem „zvláštní“.
Covid-19 nás všechny zasáhl nejen eko-
nomicky, ale zejména i lidsky. Ztichlá 
obec, zrušené obecní akce. Pozitivně 
se ale opět projevil element nezištné 
pomoci druhým. Mnoho našich spolu-
občanů neváhalo a zapojilo se do šití 
roušek, rozvozu desinfekcí, nakupovali, 
nosili léky a starali se o nemocné. Všem 
je potřeba poděkovat, ale při děková-
ní nesmíme zapomenout na složky IZS  
a ostatní státní zaměstnance, kteří  
v době pandemie zajišťovali chod celé 
naší složité společnosti. Také provoz obce 
se ani v této složité době nezastavil.
I přes velká omezení, která postihla náš 
kulturní život, se v Machové alespoň 
podařilo uspořádat Dětský den, aneb  
S pohádkou za pokladem a mši svatou  
u příležitosti oslav svátku svatého Mi- 
chaela, kde bylo požehnáno požární vo-
zidlo Ford. Ostatní tradiční akce proběhly 
alespoň formou fotosoutěží.

V minulém roce se také podařilo usadit re-
pliku kříže v Potokách. Byla opravena část 
silnice k Mysločovicím, kterou provedla 
SÚS Zlín. Silnice je majetkem Zlínského 
kraje a původně měly být zafrézovány 
pouze nerovnosti. Podařilo se vyjednat 
alespoň rozšíření opravy na větší část. 
Dál budeme usilovat o opravu v celé její 
délce. V rámci této akce byla vyfrézova-
ný recyklát použit na prodloužení cest  
u sportovního areálu a u bývalého za-
hradnictví. Ve sportovním areálu vznikla 
nová travnatá plocha zabezpečená va-
lem, která bude sloužit občanům jako 
výletiště. Byly osety trávou polní cesty 
přes Padělky k Boří a mezi Záhumenicí  
a Korbelemi. V letošním roce, pokud zís-
káme dotace, budou tyto obnovené polní 
cesty osázeny ovocnými stromy. Dalším 
přínosem pro naše životní prostředí bylo 
sázení stromů na Příhoně a ve sportovním 
areálu. V rámci této akce bylo vysázeno  
14 stromů a 108 keřů. U bývalého zahrad-
nictví byl instalován nový sloup veřej-
ného osvětlení s LED lampou napájenou 
solární energií. Na kuželnu byl přiveden 
internet, který zajistí rychlejší hlášení 

výsledků, což je v dnešní době nezbytné. 
Pro jednotku SDH byla pořízena elektro-
centrála, která je nezbytnou součásti 
vybavení zásahové jednotky.

Plánované akce na letošní rok.
Intenzifikace kořenové čističky odpad-
ních vod (KČOV) a rekonstrukce topné 
soustavy MŠ. Na obě akce v současné době 
probíhá výběrové řízení. Na rekonstrukci 
kostkovice byla podaná žádost o dotaci  
z MMR a její realizace je závislá na získání 
dotace. Rekonstrukce obřadní místnosti  
v MŠ je také připravena k realizaci. Probí-
há výkup pozemků a příprava projektové 
dokumentace pro realizaci chodníku do 
Mysločovic. V kulturním domě bude pro-
vedena oprava parket.
Co si přát do nového roku? Snad hlavně 
to, aby se vše vrátilo do starých kolejí. 
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám 
popřál do nového roku pevné zdraví, štěs-
tí a spokojenost ve vašem životě.

S úctou
Josef Benek
starosta obce Machová
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Událo se…

Žehnání kříže v Potokách
Poslední víkend v měsíci srpnu byla vysvě-
cena P. Michalem Šálkem obnovená replika 
kříže v Potokách, který je s naší obcí spjat 
už od roku 1831. Historie tohoto kříže je 
již značně zastřena a pokud budeme pátrat  
v písemných pramenech o jeho přesné 
historii, budeme narážet na různé počty 
zemřelých, kteří jsou v blízkosti kříže 
pohřbeni. Proto vám zde uvedu historii  
a data, která uvádí naše obecní kronika. 
Jak již bylo výše napsáno, historie kříže 
sahá až do roku 1831, kdy naši obec postih-
la morová rána. Vzhledem k vysokému po-
čtu zemřelých byl hřbitov v Mysločovicích 
uzavřen pro občany ostatních obcí a každá 
obec si musela na svém katastru zřídit 
vlastní pohřebiště. U nás padla volba na 
část obce, které se říká „V Potokách“ nebo 
také „Na Močidlech“, jelikož se v těchto 
místech dříve močil len. Protože morová 
rána už ztrácela na síle, byli zde pohřbeni 
pouze dva machovští občané. Jejich jména 
se nám již nepodařilo dohledat. Na jejich 
památku zde byl postaven kamenný kříž, 
který nese právě letopočet 1831.
Dalším důležitým datem, které je velice 
úzce spjato s tímto křížem, je rok 1866. 
V tomto roce probíhala v českých zemích 

Prusko-rakouská válka. Po jedné z bitev, 
která se odehrála v červenci toho roku  
u Hradce Králové (mimochodem šlo o nej-
větší bitvu v dějinách na našem území, 
které se účastnilo okolo 430 000 vojáků), 
se pruští vojáci dostali i do naší vesnice a na 
zhruba 3 týdny se zde usídlili. Pro jejich ob-
živu se každý den poráželo 5 kusů hovězího 
dobytka. Nejenže vojáci značně drancovali 
obec, ale také s sebou donesli choleru. 
Na tuto tehdy smrtelnou nemoc zemřeli 
2 pruští vojáci a 34 místních obyvatel. 
Proto se i v tomto roce znovu pohřbívalo  
v blízkosti kříže. 
Následující roky kříž spíše chátral a podle 
výpovědi pamětníků byl někdy v polovi-
ně 20. století vlivem zemědělské činnosti 
zlomen a jeho osud se zdál být na věky 
zpečetěn. Zhruba před 3 lety mě na tehdejší 
existenci kříže upozornil badatel z Otroko-
vic pan Pavel Král. Začal jsem se o historii 
kříže zajímat a následně jsme na místě, kde 
měl kříž stát, provedli průzkum, ale našli 
jsme zde pouze jeho horní část. Spodní část 
kříže jsem nalezl až v Tlumačově u místního 
kameníka. Ráhno kříže je již asi nenávratně 
ztraceno. V následujících letech byl kříž 
zrekonstruován kameníkem, jeho původní 

místo bylo upraveno a kříž byl vrácen tam, 
kde historicky patří.
Dne 30. srpna 2020 jsme tak mohli tuto 
repliku kříže znovu oficiálně vysvětit. I když 
nám počasí nepřálo, celá akce proběhla 
velmi důstojně. Členové hasičského sboru ve 
slavnostních uniformách šli v čele průvodu 
ke kříži s českou a obecní zástavou. U kříže 
starosta obce Ing. Zdeněk Novák, Ph.D. pro-
nesl úvodní projev, zazpívala místní schola, 
následně zaznělo několik slov o historii 
místa a kříže a poté již mohl P. Michal Šálek 
posvětil toto místo i kříž. Na závěr zazpíval 
folklorní soubor Ječmínek. Po ukončení této 
malé slavnosti jsme se všichni přesunuli do 
místního kulturního domu, kde jsme mohli 
zhlédnout krátký film o Prusko-rakouské 
válce. Poté jsme u kávy nebo sklenky vína 
měli možnost diskutovat s občany.
Přál bych si, aby toto místo bylo pro všech-
ny machovské občany důstojným místem 
klidu a pokud ho na svých procházkách 
kolem obce navštívíte, mohli se zde zasta-
vit a vzpomenout, že i tady leží a navěky 
odpočívají naši machovští předci.

Ing. Vladimír Velísek
předseda kontrolního výboru

Slavnostní průvod ke kříži Účast byla velká

Společné foto Společné posezení v kulturním domě



strana 4

Obecní hody – svátek sv. Michaela archanděla

Budíček dechové hudby

Společné foto hasičů

Průvod hasičů ke zvonici Mše svatá u zvonice 
sv. Michaela archanděla

V neděli 4. října 2020 jsme oslavili svátek 
obecního patrona sv. Michaela archanděla, 
neboli obecní hody. Slavnostní den byl za-
hájen budíčkem dechové hudby pod vedením 
pana Vajdy, která prošla celou obcí. I když 
počasí pak zazlobilo několika přeháňkami, 
naštěstí se umoudřilo a na návsi u zvonice 
mohla proběhnout slavnostní mše svatá, 
kterou sloužil P. Michal Šálek z Mysločovic.
Účastnili se i členové SDH Machová, kteří 
tradičně přišli ke zvonici průvodem za dopro-
vodu dechové hudby, ve slavnostních unifor-
mách a přinesli s sebou obecní a hasičský 
prapor. Na závěr mše svaté P. Michal Šálek 
požehnal automobil Ford Custom, který byl 
pro hasiče pořízen v závěru roku 2019.
Další připravený společný program musel 
být z důvodu vládních nařízení zrušen.
Děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě 
obecních hodů ať už organizací, přípra-
vou, nebo úklidem a věřím, že v roce 2021 
oslavíme svátek obecního patrona zase tak, 
jak se patří.

Ing. Jan Haas
místostarosta

V měsíci říjnu byly osety polní cesty k Boří 
přes Padělky a mezi Korbelemi a Záhume-
nicí.  V letošním roce budou na jaře oseta 
případná nevzešlá místa a rádi bychom 
vysázeli ovocné stromy podél cest. 
Věřím, že tyto cesty budou využívány ma-
chovskými občany k procházkám v okolí 
naší obce.

Josef Benek
starosta

Výsadba 
polních cest

Příprava před výsadbou polní cesty Korbelemi a Záhumenicí



strana 5

Večer dýňových strašidýlek 
I v době koronavirové pandemie se po-
dařil, za velkého přispění spoluobčanů, 
uskutečnit večer dýňových strašidýlek. 
Zájemcům o vyřezávání byly v pondělí  
26. 10. 2020 rozdány dýně, které se vy-
pěstovaly za sportovním areálem. Počasí  
v létě jim přálo a sklidilo se jich doce-
la velké množství. Zájemců o vyřezávání  
z řad dětí, rodičů a prarodičů bylo hodně. 
Děti byly odměněny sladkým perníčkem. 
Protože nebylo možné, jak je zvykem, vy-
řezávat dýně hromadně, musel si každý vy-
branou dýni vyřezat doma a pak druhý den 
dopravit na náves ke zvonici. V podvečer  
27. 10. 2020 už zdobila dýňová strašidýlka 
okolí zvonice a po jejich rozsvícení si je 
mohl každý prohlédnout. Největší radost 
měli ti nejmenší, kteří se aktivně zapojili 
do vyřezávání. Proběhla také fotosou-
těž o podzimní výzdobu v okolí domů,  
do které se sešlo nemálo příspěvků. Každý 
z účastníků byl odměněn malou pozornos-
tí. Chtěl bych poděkovat za snahu a účast 
na této akci.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport

Výzdoba na návsi Výzdoba u Matulíků

Výzdoba u Rakovských Výzdoba Gabriely Benkové

Výzdoba u HrdinůVýzdoba Marie Kloučkové

Výzdoba BartoškoviVýzdoba Štefkovi
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Milí spoluobčané,
v měsíci listopadu jsme se připojili k cha-
ritativní akci, která byla vyhlášena Čes-
kým červeným křížem Zlín pod vedením  
p. Vařákové „Sběr PET víček pro Kristýnku“. 
Kristýna Petříková je mladá žena (20 let), 
která žije jen se svou maminkou ve Štípě u 
Zlína. Tato sbírka má už několik předešlých 
ročníků, které pomohly Kristýnce k zakou-
pení nového invalidního vozíku, k částeč-
né úhradě lázeňských výloh. Letošní sběr 
je určen na tolik potřebnou, pravidelnou 
rehabilitaci a výlohy s ní spojené.

Předvánoční sběr PET víček

Sázíme stromy

Díky vám, ZŠ Mysločovice a obci Sazovice, 
které se k nám po výzvě na obecním Face-
booku připojili, se nám podařilo sesbírat 
29 pytlů, které vážily dohromady 600 kg 
PET víček, a to je v přepočtu 3 600 Kč.
Předání se mimo p. Vařákové zúčastnil  
i dědeček zmíněné Kristýnky a všem, kteří 
se ke sbírce připojili, vzkazuje: "VELKÝ 
DÍK ZA KRISTÝNKU!“ Musím vám říci, že 
ta radost a vděk, kterou měl Kristýnčin 
dědeček v očích, když viděl tu spoustu 
pytlů pro ně, naplněné tolik potřebnou 

pomocí, mluvily za vše! Doufám, že i vás 
tato slova zahřejí u srdce, jako mě zahřál 
pohled a stisk ruky tohoto muže.

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám 
všem ještě jednou vyslovila velké DĚKUJI  
a popřála nám všem do nového začínající-
ho roku 2021 pevné zdraví, klid a pohodu 
v kruhu vašich nejbližších.

Libuše Pospíšilová
členka výboru pro školství a sociální oblast

V obci přibylo 14 stromů a 108 kusů keřů.  
A to díky organizaci Sázíme stromy, která 
za podpory firem zajišťuje sazenice stromů  
a keřů, které následně dobrovolníci vysazu-
jí v určených lokalitách. Takto se podařilo 
v sobotu 21. 11. 2020 vysázet 7 stromů  
a 63 keřů na hřišti Příhon a také 7 stromů 
a 45 keřů u sportovního areálu.
Za finanční podporu děkujeme firmě GLS, 
která díky programu Think Green finan-
covala nákup stromů a firmě Telekom za 

nákup keřů. Děkujeme také občanům,  
že pomohli s výsadbou v takovém hojném 
počtu, díky čemuž šlo sázení velmi rychle 
a od ruky, i když po ránu už mírně mrzlo.
V roce 2021 bychom rádi pokračovali s vý-
sadbou stromů v aleji podél polních cest, na 
které se budeme snažit získat další dotace.

Ing. Jan Haas
předseda výboru stavebního, pro dopravu 
a životní prostředíLogo „Sázíme stromy, z.ú.“

Děkujeme všem, kdo pomohli sázet Zapojili se i mladí

Výsadba na Příhoně Výsadba keřů Výsadba za sportovním areálem
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Mikuláš

Předvánoční a vánoční tradice v Machové

Zapojili se i mladí

Před večerem 5.  prosince se za humny 
spouští po zlaté pentli svatý Mikuláš  
s družinou andělů, aby se vydali ulicemi  
a navštívili všechny děti. U takové události 
nemůže chybět vládce pekel – Lucifer - se 
svými čerty, kteří za zvuků hromů a racho-
tu táhnou pekelný vůz. Na voze nechybí 
kotel pro zlobivé duše s pekelným ohněm. 
…. A protože naši zákonodárci překazili svý-
mi nařízeními návštěvy u dětí přímo doma, 
rozzuřilo to čerty tak, až se jejich běsnění 
neslo celou vesnicí jako temný mrak….
Skupina se zastavovala u domů, kde je 
od dveří vyhlíželi rodiče s dětmi. Svatý 
Mikuláš s anděly přečetl knihu hříchů, 
kde měl napsané nejen prohřešky, ale  
i dobrodiní, které děti činí. Za děti, které 
to měly nahnuté, se andělé přimlouvali 
a děti přislíbily polepšení. Holky a kluci 
obdarovali sv. Mikuláše písničkou, modlit-
bičkou, krátkou básničkou nebo obrázky, 
které sami pro sv. Mikuláše namalovali. Za 
odměnu děti dostaly nadílku. 
Nejhůře nesli nařízení o povinných roze-
stupech čerti, kteří se nemohli ke zlobivým 
dětem dostat a odnést je v pytli s sebou. 
Otázkou zůstává, jestli jsou vůbec v Ma-
chové nějaké zlobivé děti, nebo se za ně 
andělé tolik přimlouvají?  
Čerti vzkazují: „To, že jsme se nemohli 
dostat k dětem domů, neznamená, že ne-
přijdeme příští rok…“

Jitka Bartošková
členka výboru pro školství a sociální oblast Čerti řádili, že letos nemohli za dětmi

Svatý Mikuláš se svou družinou

Již po několik let se v Machové rozsvěcuje 
na třetí adventní neděli obecní vánoční 
strom. Letos tento strom darovala obci 
rodina Jiřího Menšíka. Vzhledem ke všem 
známé situaci proběhlo letos rozsvícení 
v tichosti a bez přítomnosti lidí. Pro vy-
světlení, proč se v Machové nerozsvěcuje 
vánoční strom na 1. adventní neděli, jak 
je to zvykem v jiných obcích a městech, 
tak vězte, že je to z důvodů zachování 
tradic. Advent pochází z latinského slo-
va „Adventus“, což znamená „příchod“. 
Je to příchod narození Ježíše Krista,  
a proto k adventu patří adventní věnec se 
4 svícemi, které postupným rozsvícením 
znázorňují to, že přichází jeden z nej-
krásnějších časů v roce a to Vánoce, čas 
narození Ježíše Krista. Vánoční strom 
patří tedy až k vánoční době, která začíná 

až 25. prosince. Rozsvícený vánoční strom 
si užijeme až do svátku Hromnic, tedy do 
2. února.      
Zároveň s rozsvíceným vánočním stromem 
jsou v prostorách zvonice sv. Michaela 
umístěny postavy Marie a Josefa znázor-
ňující tzv. Betlém, který pro nás před  
4 lety nakreslila paní Jana Jurášková z My-
sločovic. Ti z vás, kteří se ve vánoční době 
chodíváte na tento betlém do naší zvonice 
podívat, se občas ptáte, proč drží malého 
Ježíška sv. Josef namísto Panny Marie, jak 
je zvykem. Odpověď je velmi jednoduchá 
a skrývá v sobě velkou symboliku. Paní 
Jurášková tím chtěla potrhnout nezastu-
pitelnou a v dnešních dobách poněkud 
podceňovanou roli otce ve všech rodinách.    
V minulých letech měli machovští občané 
při rozsvícení vánočního stromu možnost 

odnést si do svých příbytků Betlémské 
světlo. Je to plamínek, který je zažehnut 
v místě narození Ježíše Krista v Betlémě, 
následně letecky převezen do Vídně a od-
tud ho čeští skauti vlaky rozváží do celé 
naší vlasti. I když letos oficiální rozsví-
cení vánočního stromu neproběhlo, měli 
všichni machovští občané možnost si toto 
Betlémské světlo vyzvednout u zvonice sv. 
Michaela v sobotu 19. prosince a ve středu 
23. prosince v odpoledních hodinách od 
16.00 do 17.30 hod. Věřím, že Betlémské 
světlo přineslo do příbytků občanů klid  
a pohodu při prožívání Vánoc a naději  
do budoucna v těchto složitých časech.  

Ing. Vladimír Velísek
předseda kontrolního výboru
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Vánoční strom darovala paní B. Mrlíková 
a rodina Menšíkova. Samotná výzdoba 
stromu proběhla ve středu 8. 12. 2020, 
které se zúčastnili členové obecního za-
stupitelstva za velké pomoci pana Jiřího 
Matulíka, který předváděl místy až kaska-
dérské kousky.  I přes malé technické kom-
plikace se výzdoba vydařila. Rozsvícení 
stromu, které proběhlo v sobotu 12. 12. 

Rozsvícení vánočního stromu

< Vánoční strom u zvonice sv. Michaela

2020 v 17.00 hod., se muselo kvůli vládním 
opatřením uskutečnit bez doprovodných 
akcí. Proto všichni, kteří měli zájem, mohli 
si vánoční strom prohlédnout při večerní 
procházce obcí.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport

Tříkrálová sbírka se v letošním roce musela 
konat jinak, než jak jsme zvyklí. Vzhledem 
k mimořádným opatřením byla tradič-
ní forma, kdy koledníci obchází dům od 
domu, zrušena. A i když paní Zaoralová 
jako vždy, poctivě a obětavě domluvila 
vedoucí skupinek, jednotlivé koledníky, 
rozdala koledníkům kostýmy a do poslední 
chvíle věřila, jako celá Charita a mnozí  

Tříkrálová sbírka
z nás, že i bez písně „My tři králové jdeme 
k vám“ vyrazí tříkráloví koledníci k našim 
domovům.
Tak byla alespoň kasička pro příspěvky 
umístěna v místní prodejně potravin. Tím-
to děkujeme paní Radce Řezníčkové a Evě 
Hanákové za ochotu a vstřícnost.
Sbírka bude probíhat do 24. 1. 2021, což 
je až po uzávěrce tohoto zpravodaje, proto 

vás budeme o celkové vybrané částce in-
formovat rozhlasem, na obecních webo-
vých a facebookových stránkách.

Děkujeme všem dárcům!

Ing. Jan Haas
místostarosta

Jak se máme ve školce

Září se vždy u nás ve školce nese v duchu 
něčeho nového a krásného. Něco končí  
a nová cesta do neznáma se otevírá. Děti 
prožívají nová setkání a rozloučení s rodi-
či, kteří jim doposud byli vždy na blízku. 
Jejich průvodci se stávají noví kamarádi  
a paní učitelka.

 V tomto měsíci se děti vždy velmi těší na 
výstavu zahrádkářů a návštěvu moštár-
ny, tentokrát však bylo vše trochu jinak.  
Povídaní o ovoci a zelenině si děti užily jen 
s paní učitelkou v mateřské škole.

V měsíci říjnu nás trochu potrápila nemoc  
a karanténa, ale vše dobře dopadlo a škol-
ka se zase brzy otevřela. Stihli jsme tak 
uspat přírodu na školní zahradě a poděko-
vat našemu ořešáku za oříšky, které nám 
dal. To je vždy velká sláva, na kterou moc 
rádi pozveme i rodiče a společně vyrábíme 
lucerničky. Letos tomu však bylo jinak.

Od listopadu jsme se začali připravovat 
na vánoční čas. Mikuláše jsme sice neza-
hlédli, ale školku ovládlo pekelné rejdění 
a hry na čertovskou školu. Paní učitelky 
pomohly dětem vyrobit tašky na mikuláš-
skou nadílku. Děti si připravily čertovské 
převleky a jako malí čertíci roztančili celou 
školku. Mikuláš na nás ale nezapomněl, 
nechal nám ve školce dopis a Knihu hříchů,  
ve které se každý malý nezbedník tak tro-
chu našel. A také do vyrobených tašek při-

byla sladká nadílka. V jednom adventním 
týdnu se naše školka proměnila v dílničku, 
děti vyrobily krásná vánoční přáníčka, 
dečku a pečený čaj pro své rodiče.

Ještě než nás naplno pohltila vánoční 
nálada, navštívila nás vzácná návštěva  
v podobě české školní inspekce. Mateřská 
škola tak byla pochválena za vzorné vedení 
po stránce pedagogické i provozní.

Vánoční stromeček jsme si společně roz-
svítili jen ve školce a na vánoční jarmark 
jsme si jen zahráli. Děti zpívaly koledy, 
nalévaly si voňavý čaj a než odešly domů 
na svátky, čekalo je ještě velké překvapení 
od Ježíška. Holčičky potěšili koníci se stájí, 
kluky autodráha a všechny společně nové 
míče, fotbalové branky a nářadí na cvičení. 
Tímto Ježíškovi a všem co mu pomáhají, 
moc děkujeme.
          
Závěrem bychom vám chtěli popřát v první 
řadě zdraví a spoustu štěstí v novém roce.

Kolektiv MŠ Machová
Radost z nových kamarádů – spolužáků 
ve školce
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Ani sníh nám nevadí

Dárky od Ježíška udělaly ve školce radostTak jsme si ovoce alespoň namalovali

Dovádění na školní zahradě

A také v domečku

Pekelné rejdění a čertovská školka

Dárky je potřeba hned vyzkoušet
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Spolky v obci

Dne 21. - 29. srpna proběhl v kuželně Me-
moriál bratrů Zatloukalových. Zúčastnilo 
se ho celkem 76 hráčů. 63 mužů a 13 žen 
z Machové a okolí, např. Otrokovic, Zlína, 
Olomouce, Troubelic, Valašského Meziříčí, 
Kelče, Vsetína, Ivanovic na Hané, Rýma-
řova, Luhačovic, Halenkovic, Hluku a Kro-
měříže. Soutěžilo se ve dvou kategoriích 
a to muži, ženy na 100 hodů sdružených 
a nejlepší dorážka. Na turnaji startovali 
registrovaní i neregistrovaní hráči a hráč-
ky. Ceny a poháry do turnaje sponzorovali 
– MAS Moštěnka, obec Machová, TJ Sokol 
Machová, Elins Radek Husek, Kairo Rosťa 
Kolomazník, Autoservis Husek, Pohos-
tinství Hana Zatloukalová a Milan Vlček.  
V kategorii ženy se na 5. místě umístila 
Hana Jonášková – Jiskra Otrokovice vý-
konem 421, na 4. místě Lenka Kotrlová – 
Zbrojovka Vsetín výkonem 439, na 3. místě 
Věra Skoumalová – KC Zlín výkonem 443, 
na 2. místě Kateřina Fryštacká – Jiskra 
Otrokovice výkonem 445 a na 1. místě 
Lenka Menšíková – KC Zlín výkonem 450. 
V kategorii muži se na 6. místě umístil Jiří 
Mrlík TJ Sokol Machová výkonem 489, na 
5. místě Petr Polepil KC Zlín výkonem 490, 
na 4. místě se umístil David Matlach –  
TJ Sokol Luhačovice výkonem 490, 3. mís-
to obsadil Tomáš Molek – TJ Sokol Luhačo-
vice výkonem 490, na 2. místě se umístil 
Jiří Gach Jiskra - Otrokovice výkonem 494 
a vítězem memoriálu se stal Rostislav Go-
recký TJ Sokol Luhačovice výkonem 499. 
Nejlepší dorážka: na 3. místě Jiří Ocetek 

TJ Sokol Machová

TJ Sokol Machová – Martina Nováková, Radek Husek, bratři Grebeníčkovi

TJ Sokol Machová - Petr a Václav Vlčkovi

– Sigma MŽ Olomouc 170, na 2. místě 
Rostislav Gorecký – TJ Sokol Luhačovice 
175 a na 1. místě Tomáš Molek - TJ Sokol 
Luhačovice 176. 
V podzimním a zimním období se kužel-
káři pravidelně účastní pěti soutěží. Jsou 
to družstva: žáci, dorost, A, B, a C. Žáci  
a dorost hrají formou 8 turnajů na čtyř 
dráhových kuželnách ve Zlíně, Otrokovi-
cích, Vsetíně a Valašském Meziříčí. V letoš-
ní sezóně, která se měla hrát v měsících 
říjen, listopad, prosinec, leden, únor, bře-
zen a duben se neodehrálo žádné utkání. 
Jestli se soutěže, kterých se pravidelně 
účastníme rozběhnou, zatím nikdo neví.

Machová „C“: v krajské soutěži odehrála 
pouze 2 kola. Poslední utkání se hrálo 
v sobotu v Hluku 3. 10. 2020, kde jsme 
prohráli 4:2. V následujícím týdnu byla 
soutěž přerušena kvůli covidu-19. Hráči 
tohoto družstva: Šárka Drahotuská, Jana 
Dvořáková, Adam Grebeníček, Tomáš Gre-
beníček, Jiří Hanák, Jan Hastík, Miroslav 
Ševeček, Roman Škrabal a Oldřich Žák. 
Vedoucí družstva je Miroslav Ševeček.

Machová „B“ v krajském přeboru odehrála 
4 kola. Poslední utkání se hrálo v domácí 
kuželně s SC Bylnice v pátek 2. 10. 2020. 
Naši hráči předvedli kvalitní výkon a zvítě-
zili 7:1. V následujícím týdnu byla soutěž 
přerušena kvůli covid-19. Hráči: Bohumil 
Fryštacký, Jiří Fryštacký, Leoš Hamrlíček, 
Eliška Hrančíková, Radek Husek, Lukáš 
Michalík, Jiří Michalík, a Martina Nováko-
vá. Vedoucí družstva je Zdeňka Fryštacká.
Machová „A“ v III. kuželkářské lize ode-
hrála 4 kola. Poslední utkání jsme hráli 
v domácí kuželně v Otrokovicích v sobotu 
dne 26. 9. 2020 s TJ Lokomotiva České 
Budějovice. Utkání jsme opět nezvládli  
a prohráli vysoko 1:7. V dalších týdnech 
byla naše soutěž přerušena kvůli covi-
du-19. Hráči tohoto družstva jsou: Josef 
Benek ml., Vlastimil Brázdil, Milan Dovrtěl, 
Roman Hrančík, Bohuslav Husek a Michal 
Laga. Vedoucí družstva je Bohuslav Husek.
Dne 26. prosince 2020 měl proběhnout 
v kuželně tradiční Vánoční turnaj, již 36. 
ročník. Hrát se mělo na 100 hodů sdru-
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žených ve třech kategoriích: muži, ženy, 
neregistrovaní a nejlepší dorážka. Turnaj 
byl zrušen.
Dne 29. prosince jsme chtěli pořádat tu-
ristický pochod okolo Machové. Aktuál-
ní situace nám opět nedovolila pochod 
uskutečnit.
Dne 10. ledna 2021 jsme plánovali výroční 
členskou schůzi, která se také neusku-
tečnila.
Na den 6. února 2021 náš spolek připra-
voval tradiční Sokolský ples, na kterém 
měla hrát kapela Tady a Teď. Bohužel i tato 
důležitá akce pro příjem do našeho roz-
počtu bude zrušena. Nezbývá než doufat, 
že se situace zlepší a opět budeme pořádat 
akce, tak jako dříve.
Podrobnější informace o našem spolku 
najdete na webových stránkách: www.
tjsokolmachova.cz, kde je možné se po-

Hráči KC Zlín

Výhled z Goduly

Javorový vrch

dívat na aktuální výsledky našich hráčů 
v jednotlivých soutěžích, provést rezer-
vaci kuželny a dozvědět se o pořádaných 
akcích.

Rád bych všem popřál hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2021.
Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol Machová

Ve dnech 26. 8. - 29. 8. 2020 jsme se 
opět po roce dočkali dalšího plánovaného 
zájezdu, tentokrát do nádherných Morav-
skoslezských Beskyd.
Turistikou jsme byli nadšení již od prvního 
dne, kdy prvním zastavením ve Štram-
berku jsme navštívili hradní věž zvanou 
Štramberská Trúba, kde se na nás otevřely 
krásné výhledy do okolí. Ihned poté jsme 
se vydali na další rozhlednu Bílá hora  
a přes skalní útvar Váňův kámen do Kopřiv-
nice. Tady někteří z nás navštívili Muzeum 
Fojtství (expozice historie města, kočárů 
a bryček).
Další zastavení bylo v Hukvaldech. Zde 
jsme si prošli celý objekt s nádherným ven-
kovním podhradím opravdu velmi rozleh-
lého hradu. Poté příjemnou procházkou 
přes Hukvaldskou oboru, buky, Památník 
lišky Bystroušky a Památník Leoše Janáčka 
zpět k autobusu a vyrazili k ubytování, kte-
ré bylo v Komorní Lhotce v Penzionu Zátiší.

Druhý den jsme po snídani vyrazili do Ol-
dřichovic. Všichni jsme jednosedačkovou 
lanovkou vyjeli na kopec pod Javorový 
vrch. Odtud asi 1 km vystoupali na Javo-
rový vrch. 

Skvělé občerstvení a hlavně studené vy-
chlazené pivečko nám všem přišlo vhod. 
Okolí tohoto vrchu lákalo k pořízení krás-
ných snímků a opět jsme vyrazili turistikou 
dále. Tentokrát byl plán pro turisty jasný. 
„Sejdeme se všichni v Řece v restauraci 
„Grunt“. 

33. Turistický zájezd – Moravskoslezské Beskydy
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Společné foto u Penzionu Zátiší

Na Lysé hoře

Postupně jsme se zde také scházeli a po 
chvíli nejrychlejší skupinka vyrazila dále 
po svých, naplánováno měli dojít přímo 
k ubytování. Turistika tohoto dne byla 
dlouhá příjemných 14 km.

Třetí den byl nazván „volným dnem“.
Bylo zde hodně možností, co dělat a kde 
vyrazit. Bazén, solná jeskyně, procházka 
po lese, turistikou na blízký Toleranční pa-
mátník, hotel Ondráš, kopec Godula, atd. 
Hodně z nás navštívilo místo Rezidence 
Ropička. Odtud na chatu Kotař a nádherné 
místo chata Prašivá a opět k ubytová-
ní. Tato turistika byla docela náročná,  
ale krásných výhledů do okolí jsme si užili 
opravdu mnoho. Nejdelší turistika tohoto 
dne byla 19 km.

Poslední den takzvaný top tohoto výletu. 
Navštívení královny Beskyd – Lysé hory.
Po zastavení v Malenovicích u penzionu 
Rajská bouda jsme se všichni vydali na vo-
dopády Satiny. Kdo chtěl, mohl pokračo-
vat k Veličkům a pak dále na již zmíněnou 

Lysou horu. Opět se vytvořila skupinka, 
která si cíl Lysé hory chtěla splnit, a vydali 
se na výstup. 
Dalším společným místem byl Beskydský 
pivovárek, kde jsme se občerstvili, nakoupili 
pivečka domů rodinám a vyrazili k domovu. 
Celým zájezdem nás provázela velmi dobrá 
nálada. Večery jsme trávili pospolu, vyklá-
dali si vždy zážitky, vtipy, plánovali další den 
a zazpívali si s muzikanty pěkně zvesela.
Zájezdu se účastnilo 45 turistů. 
Jsme rádi, že vše klaplo tak, jak mělo. 
Pěkné počasí nám také tento zájezd zpří-
jemnilo.
Navštívili jsme zase jiná, krásná místa.

Velké poděkování si od nás, účastníků, 
zaslouží Jaromír Měřil, který vše důkladně 
naplánoval a zařídil. 
Už teď se všichni těšíme na další turistický 
zájezd.
Tak co myslíte??? Kam to bude tento-
krát??? 
 
Fryštacká Zdeňka

Činnost SDH Machová byla v loňském roce 
omezena pandemií koronaviru. Po uvolně-
ní opatření začátkem léta započaly nácvi-
ky družstev starších žáků a dorostenek. 
V kategorii starších žáků byla z důvodů 
pandemie zrušena Zlínská liga mladých 
hasičů i Středomoravský pohár mládeže. 
Z tohoto důvodu se družstvo starších žáků 
zúčastnilo jen čtyř soutěží, které byly 

Zpráva o činnosti SDH Machová za rok 2020
pořádány v našem okolí. Nejlépe se dařilo 
pátým místem v Tečovicích a druhým mís-
tem doma v Machové. Za tým starších žáků 
cvičili Jakub Pavlištík, Nikola Řezníčková, 
Gabriela Benková, Karolína Menšíková, 
Jakub Janoštík, Adéla Koutková, Karolína 
Zifčáková a Denisa Fryštacká.
Lépe na tom bylo družstvo dorostenek, 
které se zúčastnilo Zlínské ligy požárního 

sportu. Závodilo na sedmi z osmi soutěží 
tohoto seriálu. Nejlepší výsledky dosáhla 
děvčata třetím místem ve Lhotě u Male-
novic, druhými místy doma v Machové,   
v Sazovicích, Loukách a v Nedašově. Cel-
kově tak obsadila velmi pěkné třetí místo  
v celkovém hodnocení Zlínské ligy požárního 
sportu v kategorii dorostenek. Za družstvo 
dorostenek soutěžily Adéla Řezníčková, 
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Monika Vrobelová, Nikola Řezníčková, 
Lucie Štefková, Adéla Koutková, Karolína 
Zifčáková, Sabina Matochová a Alexandra 
Zavadilová.
12. září 2020 jsme uspořádali soutěž 
mladých hasičů O pohár obce Machová. 
I přesto, že nebyla zařazena do žádného 
seriálu soutěží, přijelo k nám jedenáct 
družstev mladších žáků a deset družstev 
žáků starších. Naši starší žáci vybojovali 
hezké druhé místo.                                                           
Členové zásahové jednotky měli jediný vý-
jezd. A to když v červenci umývali a čistili 
obslužnou komunikaci u obecní ČOV od 
nánosů bláta po přívalovém dešti. Před zá-
věrem roku 5. prosince 2020 naši členové 
ve spolupráci s dalšími občany uspořádali 
pochůzku „svatého Mikuláše“ v naší obci.

Jaromír Brázdil
velitel sboru Přípravy družstva starších žáků

Sběr starého železa

Čištění cesty u ČOV od bláta 
po přívalovém dešti

Naši hasiči v akci Soutěž o Pohár obce Machová

Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři!

V čase povánočním se většinou umíme 
zastavit a ohlédnout se za uplynulým ro-
kem. Bilancujeme, jaký byl, klademe si 
otázky, kde jsme udělali chybu, z čeho se 
poučit a jak se nám celkově dařilo. Tak se 
většinou děje i ve společenských složkách 
či organizacích naší obce.
Činnost ZO ČZS Machová byla z pohledu 
veřejných aktivit do určité míry během 
uplynulého roku také omezovaná pande-
mií COVID – 19.
V současné době máme 68 členů, z toho 
je 21 žen. 
Na začátku roku 2020 se nám dařilo velmi 
dobře.
18. 1. 2020 jsme uspořádali odbornou 
přednášku. Téma bylo zaměřeno na škůdce 
ovocných stromů, kompostování a květ-
naté louky. Zájem o přednášku nás po-
těšil. Na prezenční listině bylo zapsáno 

ČZS Machová
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33 přespolních zahrádkářů a výrazně se 
polepšili zahrádkáři místní v počtu 23. 
Přednášejícím byl tradičně okresní odbor-
ný instruktor MVDr. F. Václavík. Závěrečná 
diskuse má vysokou hodnotu v podobě rad 
a výměny zkušeností.
23. 1. 2020 se konala 1. výborová schůze 
za účelem organizace zahrádkářského ple-
su a výroční výborové schůze.
15. 2. 2020 Zahrádkářský ples, skupina 
AZ BAND.
16. 2. 2020 výroční členská schůze  
za účasti hostů ze ZO ČZS Tlumačov a Míš-
kovic.
Během měsíců ledna až března vypracoval 
MVDr. F. Václavík projekt osazení polní 
cesty v katastru obce, ve kterém doporučil 
vhodné stromy a ovocné stromky.

Sklizeň úrody švestek

Příprava na chutná povidla

Jarní činnost na zahrádkách probíhala 
většinou standardně. V podstatě se hlavně 
čekalo na otevření obchodů nebo marketů 
se zahrádkářskými potřebami, výsadbou 
a jiným, pro nás důležitým zbožím, které 
byly vládními opatřeními uzavřeny.  Prv-
ním významným omezením pro nás bylo 
neuspořádání květnové členské schůze, 
která je pro nás i společenskou akcí spoje-
nou s účastí rodinných příslušníků ke Dni 
matek. Během května jsme informační tok 
vylepšili zkušebním provozem webových 
stránek naší ZO.
2. 6. 2020 členky ZO a členky výboru 
provedly úklid v klubovně a hospodářské 
místnosti.
7. 6. 2020 2 členky naší ZO podpořily Dět-
ský den.

10. 7. 2020 se uskutečnila 2. výborová 
schůze.
25. 8. 2020 třetí výborová schůze za úče-
lem organizace Okresní výstavy ovoce  
a zeleniny, která se měla konat ve dnech 
26. – 27. 9. 2020. Stále jsme věřili, že se 
výstava uskuteční.
28. 8. 2020 sběr starého železa.
11. 9. 2020 jsme na 4. výborové schůzi 
rozhodli, že výstavu pořádat nebudeme  
a to v souvislosti s nepříznivým vzrůsta-
jícím trendem pandemie a s ohledem na 
naše členy, vás občany Machové a další 
hosty. Všichni v obci víme, že pořádání 
Okresní výstavy ovoce a zeleniny je pro 
naši organizaci nejvýznamnější, prestižní, 
ale i srdeční událostí roku, kdy zahrádkáři 
a občané Machové, zahrádkáři z Maleno-
vic, Tlumačova, Míškovic, ale i ti ochotní 
jednotlivci z dalších obcí získávají prostor 
pro prezentování své úrody v krásném 
doplňkovém aranžmá přísálí a sálu kultur-
ního domu. Pocítili jsme druhé významné 
omezení v naší činnosti, se kterým jsme 
se museli s pokorou smířit.
S dozráváním úrod ovoce pan Jaromír 
Juřena zahájil činnost v hospodářské míst-
nosti. V polovině září zahrádkáři sklidili 
úrodu švestek z přilehlé zahrady, které 
následně vyloupali od pecek a uvařili po-
vidla. Vše za dodržení bezpečných hygie-
nických proticovidových pravidel.
Rok 2020 byl pro nás jiným než ty přede-
šlé. Naučili jsme se pracovat a přemýšlet 
trochu jinak, přizpůsobit se a přijat ome-
zující pravidla. Za těchto podmínek jsme 
naplňovali plán činnosti zahrádkářů pro 
rok 2020 a tento jsme téměř splnili. Podle 
mého názoru se nemáme za co stydět a je 
až obdivuhodné, co všechno se povedlo 
udělat. A proto velmi rád děkuji všem 
zahrádkářům, členkám a členům výboru 
za podporu a odvedenou práci. Obzvláště 
děkuji příteli Jaromíru Juřenovi, který 
opět v hospodářské místnosti odvedl kus 
práce při zpracování ovoce, která mu hod-
ně bere z jeho volného času. 

Do roku 2021 vám všem přeji hlavně pevné 
zdraví, kus pověstného štěstí, toleranci, 
optimismus, nadhled a vzájemné poro-
zumění.

S úctou

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová 
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Zprávy z výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Jak jste již byli v předešlých vydáních 
Machovského zpravodaje informováni  
o změnách v oblasti odpadů, na konci loň-
ského roku vyšel dlouho očekávaný zákon  
o odpadech (z. č. 541/2020 Sb.). Nový 
zákon o odpadech je zaměřen hlavně na 
třídění a snížení množství odpadů uklá-
daných na skládky, kdy v roce 2030 má být 
zákaz skládkování odpadů. 
Jak jsme vás již informovali, bude se 
navyšovat skládkovací poplatek. Zákon 
zavádí k podpoře třídění v obcích tzv. 
třídící slevu. Třídící sleva bude vztažena  
k množství odpadů uložených na skládky za 
rok a obyvatele. Pro rok 2021 to znamená, 
že stávající cena skládkovacího poplatku 
500 Kč/tunu bude pro množství 200 kg/
rok odpadů na obyvatele. To znamená, že 
přesáhneme-li produkci komunálního od-
padu včetně velkoobjemového za letošní 
rok ve výši cca 131,2 tun, budeme muset 

Odpady a jejich třídění III

Vodné a stočné v roce 2021

Tabulka: Množství odpadů: vývoj za 2016 -2020

Rok
papír

(tuny)

plasty + 
kartony* 

(tuny)

sklo
(tuny)

odměna 
za třídění 

EKO-KOM (Kč)

komunální 
odpad
(tuny)

poplatek 
za odpady

(Kč)

2016 3,660 10,566 8,594 92 535 104,544 540

2017 6,048 9,091 9,320 84 807 106,755 540

2018 6,528 8,648 10,475 86 038 104,262 515

2019 7,873 8,447 10,852 88 838 109,904 480

2020 11,693 8,758 11,933 info v 03/21 131,097 520

* od r.  2019

už místo 500 Kč za tunu platit skládkova-
cí poplatek 800 Kč/tunu. Z dosavadních 
vyprodukovaných množství odpadů to 
vypadá, že bychom se mohli pohybovat 
někde kolem této hranice. Dále naše svo-
zová firma TSO Otrokovice navýšila cenu u 
svozu a odstranění odpadu + 20 Kč/tunu 

(+ 1,6 %), cenu jízdného navýšila + 3 %, 
vývoz jedné komodity (papír, plast, sklo, 
karton) se zvedl o 4 %. Průměrná míra in-
flace za 2020 se pohybovala kolem 3,2 %. 
Poplatek za odpady toto vše musel reflek-
tovat a došlo k jeho navýšení o cca 4 % na 
540 Kč za občana.

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

Vodné 2016 2017 2018 2019 01-04/2020 od 05/2020 2021

Kč 43,77 43,90 43,40 44,40 45,87 43,88 45,62

I když je ještě brzo, ale až se budete chys-
tat napouštět bazén, je tu pár informací 
od našeho provozovatele vodovodu, jak 
správně postupovat. 
Napouštění větších bazénů nad 20 m3 z vo-
dovodní přípojky je nutné předem oznámit 
na dispečinku společnosti prostřednictvím 
našich zákaznických linek 840 668 668  
a 601 276 276.
Napouštějte pomalu a mimo špičku, nej-
lépe v noci. Při rychlém a prudkém napouš-
tění bazénů dochází k nárazovým změnám 
hydraulických poměrů ve vodovodní síti. To 
způsobuje uvolňování usazenin z vnitřních 

stěn vodovodního potrubí a dochází k zaka-
lení vody. Vodovodní kohoutky tedy otevřete 
pouze „napůl“. Kromě zakalení vody může 
dojít i k poklesu tlaku v síti a tyto problémy 
se mohou současně projevit i u jiných odbě-
ratelů. Majitel bazénu si tak silným proudem 
vody může nejen napustit zakalenou vodu 
přímo do bazénu, ale navíc může způsobit 
zakalení vody i svým sousedům.

Cena i výpočet ceny stočného zůstala i přes 
vydání očekávaného metodického pokynu 
Ministerstva zemědělství pro letošek stejná 
(500 Kč za osobu). Zase a opět se chystá  

v letošním roce legislativní změna vyhlášky, 
která by měla přinést nové požadavky na 
vlastníky a provozovatele kanalizací a ČOV, 
na kterou budeme muset reagovat. Také by 
se letos měla rekonstruovat naše kořenová 
ČOV a stavět část kanalizace v části komu-
nikace kostkovice od dětského hřiště pod 
OÚ po č. p. 24 (součást projektu, na který 
jsme od Zlínského kraje obdrželi 50 % dotaci  
z uznatelných nákladů). Toto vše bude mít 
vliv na podobu stočného pro příští rok, na 
čemž budeme spolupracovat s naší odbor-
nou zástupkyní pro provozování kanalizace 
a ČOV pro veřejnou potřebu Ing. Kašparovou.

Novým autobusovým dopravcem pro naši 
oblast je společnost ARRIVA MORAVA. Bo-
hužel stále nejsou k dispozici čipové karty 
ZETKA, takže min. v lednu se bude muset 
v autobusech platit hotově, kartou, nebo 
mobilem. Společnost HOUSACAR na zá-
kladě žádosti a čipové karty vrací na účet 
výši nabité elektronické peněženky. Dále 

Změny v Integrované dopravě ZK
se při přestupech do 30 min. při předlo-
žení jízdenky z předchozího spoje nebude 
muset platit nástupní sazba 9 Kč (dále je 
sazba 1 Kč/1 km – tzv. kilometrický tarif). 
Slevy na jízdné by měly zůstat stejné, pro 
školáky a studenty, osoby starší 65 let  
ve výši 75 %. Zdarma jezdí až 2 děti ve věku 
do 6 let, držitelé ZTP/P. Detailní informace 

jak získat samotnou kartu ZETKA a další 
informace najdete na www.idzk.cz. Infor-
mační kancelář společnosti ARRIVA Morava 
je na vlakovém nádraží ve Zlíně.

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

Zpráva finančního výboru

Informace výboru pro školství a sociální oblast

Tradiční kontrola kontrolního výboru pro-
běhla dne 20. října 2020 v budově obecní-
ho úřadu ve složení: Ing. Vladimír Velísek, 
předseda kontrolního výboru, Jiří Menšík 
a Lukáš Brázdil jako členové kontrolního 
výboru za přítomnosti místostarosty Jo-
sefa Benka. Předmětem kontroly byly při-
jaté faktury, doklady týkající se pokladny  

Činnost finančního výboru v roce 2020
2. 1. 2020  – rozbor běžného účtu a stavu 
finančních prostředků a daňových příjmů 
za r. 2019
31. 1. 2020 - dokladová inventura majet-
ku, závazků a pohledávek v rámci účetní 
uzávěrky roku 2019

V letošním roce oslaví svá životní výročí 
následující občané (70, 75 let a 80 a více, 
seřazeno v měsíci abecedně):
Leden Václavíková Renáta
Únor Brázdil Břetislav
 Michalíková Růžena
 Mrlíková Božena
 Slavík Jaroslav
 Velísek Miroslav
Březen Doleželová Marie
 Hlaváčová Božena
 Kopčilová Marie
 Štefek Jiří
 Václavík Josef
Duben Matocha Jaroslav
 Velísek František
Květen Brázdilová Pavla
 Daňková Božena
 Konečná Božena
 Malošíková Marie
 Matulík Bohumil
 Žáková Marie

a plnění usnesení zastupitelstva. Všech-
ny příchozí faktury a pokladní doklady 
byly překontrolovány Lukášem Brázdilem  
s konstatováním, že všechny jsou hrazeny 
včas a oprávněně. Všechny pokladní do-
klady jsou vedeny v pořádku. Plnění všech 
dosavadních usnesení Zastupitelstva obce 
Machová byla překontrolována Ing. Vladi-

mírem Velískem a Jiřím Menšíkem s kon-
statováním, že tato jsou plněna řádně  
a včas. V rámci kontroly nebyla shledána 
pochybení, tedy nebylo potřeba přijímat 
žádná nápravná opatření.

Ing. Vladimír Velísek
předseda kontrolního výboru

21. 5. 2020 
- kontrola návrhu závěrečného účtu obce 
Machová za r. 2019

Červenec 2020
- kontrola hospodaření v MŠ Machová za 
I. pololetí 2020

Listopad 2020 
- fyzické inventury majetku na útvarech
- kontrola hospodaření v MŠ Machová – 
před roční uzávěrkou

Jaromír Brázdil
předseda finančního výboru

Vítání občánků v roce 2020
V roce 2020 se v Machové narodilo 8 no-
vých občánků. Jsou to Veronika Velísková, 
Aneta Zrníková, Viktorie Závodníková, 

Jubilanti Vzpomínáme  
Červen Brázdilová Miroslava
 Macková Danuše
 Malošík František
Červenec Hamrlíček Vladimír
 Ševčíková Marie
Srpen Brázdilová Marie
 Chytilová Marie
 Kane Milada
Září Zatloukalová Marie
Říjen Dovrtěl Josef
 Haasová Vlasta
 Janíková Ladislava
 Matulíková Drahomíra
Listopad Divoká Ludmila
 Řiháková Anežka
Prosinec Motáňová Marie
 Pastyříková Marie
 Václavíková Jana
 Vlčková Vojtěška
 Zavadilová Ludmila
 Závodná Ludmila

V roce 2020 jsme se naposledy rozloučili 
s machovskými spoluobčany panem Vladi-
mírem Konečným, paní Růženou Michalí-
kovou a našimi bývalými občany panem 
Josefem Pacíkem a Stanislavem Janíkem.

Čest jejich památce!

Svatopluk Januška
předseda výboru pro školství 
a sociální oblast

Timotej Mikšaník, Nela Faldíková, Ond-
řej Polách, Vojtěch Jakeš, Jiří Fryštacký.
Slavnostní vítání občánků proběhlo u 5 

dětí (fotografie naleznete na zadní straně 
obálky), ostatní budou přivítáni, jakmile 
to umožní vládní opatření PES.
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Poplatky v roce 2021

Úkony a informace obecního úřadu

Vážení spoluobčané, 
činnost našeho výboru v loňském roce byla 
poznamenaná pandemií koronaviru. Nej-
více nás mrzí, že jsme nemohli, jako každý 
rok, navštívit naše nejstarší spoluobčany 
při příležitosti jejich životního jubilea. 
Gratulace proběhla doslova na prahu jejich 

domova. Také tradiční beseda s důchodci  
s bohatým programem musela být zrušena. 
I když obřadní místnost byla v důsledku re-
konstrukce uzavřena, vítání našich nových 
nejmenších občánků proběhlo na návsi  
u zvonice a v zasedací místnosti obecního 
úřadu. Přivítali jsme pět narozených dětí.

Touto cestou bych chtěl poděkovat člen-
kám výboru Libuši Pospíšilové a Jitce Bar-
toškové a všem dalším, kteří se na činnosti 
výboru podíleli.

Závěrem bych chtěl vyslovit přání, aby-
chom se v roce 2021 mohli opět setkávat…

Místní poplatky za komunální odpady v roce 2021

Stočné Poplatek za psy

Zastupitelstvo obce Machová na svém 
zasedání dne 14. prosince 2020 schváli-
lo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních 
odpadů v obci Machová, který byl stano-
ven na rok 2021 ve výši 540 Kč na 1 osobu  
a rok. Sazba byla navýšena z důvodu výpo-
čtu předpokládaných výdajů na hospoda-
ření s odpady. Vládní představitelé zvyšují 

Na rok 2021 bylo stočné stanoveno ve 
stejné výši jako v roce 2019 a v roce 2020, 
tj. 13,89 Kč/m3 při stanovené produkci 
odpadních vod 36 m3 na 1 osobu za rok 
(tzn. 500 Kč na osobu a rok). Stočné je 
hrazeno na příslušný kalendářní rok se 
splatností do 30. 9. 2021. 
Stočné hradí majitel nemovitosti za všech-
ny osoby v domě. Připomínáme ohlašovací 

U místního poplatku za psy zůstává popla-
tek ve stejné výši jako v roce 2020, tj. 200 Kč 
za každého psa. Upozorňujeme majitele psů 
na jejich ohlašovací povinnost (tzn. do 15 
dnů nahlásit držení psa staršího 3 měsíců, 
případně ohlásit další změny ve stavu psů 
v domácnosti). Místní poplatek za psy je 
splatný každoročně do 31. října.
Obec Machová

v odpadovém hospodářství poplatky za 
ukládání odpadů na skládku a současně 
se navyšuje se i minimální mzda a tím  
i inflace. 
Připomínáme občanům, že mají možnost 
požádat si o úlevy na místním poplat-
ku. Podle nových předpisů je nutné kaž-
doročně podat žádost o úlevu (např. na 
studenty a ostatní obyvatele pobývající 
mimo obec Machová buď celoročně, anebo 
déle než 6 měsíců). Připomínáme studen-

povinnost poplatníků, kteří jsou povinni 
nahlásit změny, mající vliv na výpočet 
stočného za nemovitost. Předem děkuje-
me za spolupráci. 

Během roku 2021 se předpokládá plynulý 
přechod na nový způsob výběru stočného, 
tzn. podle odebrané pitné vody. Podle 
potřeby vás budeme informovat.

tům, že v září je potřeba doložit potvrzení  
o pokračování studia na středních a vyso-
kých školách v následujícím školním roce 
2021/2022. Sleva u komunálních odpa-
dů je podmíněna doložením skutečnosti,  
že pobyt mimo obec Machová je delší než 
6 měsíců. Pokud nebudou pokračovat  
ve studiu, je třeba doplatit poplatek  
do základní sazby, tj. 540 Kč/rok. Po-
platek za komunální odpady je splatný  
do 31. 3. 2021.

Zastupitelstvo obce Machová

Josef Benek – starosta
Ing. Jan Haas – místostarosta; předseda 
výboru stavebního, pro dopravu a životní 
prostředí
Jitka Bartošková – členka školského  
a sociálního výboru
Jaromír Brázdil – předseda finančního 
výboru
Bc. Denisa Frantíková – členka finanč-
ního výboru
Jiří Fryštacký – člen výboru pro kulturu 
a sport
Jiří Hradil – člen výboru stavebního, pro 
dopravu a životní prostředí

Bohuslav Husek – člen výboru pro kulturu 
a sport
Svatopluk Januška – předseda školského 
a sociálního výboru; člen výboru stavební-
ho, pro dopravu a životní prostředí
Jiří Menšík – předseda výboru pro kulturu 
a sport; člen kontrolního výboru
Libuše Pospíšilová – členka školského  
a sociálního výboru
Ing. Vladimír Velísek – předseda kontrol-
ního výboru; člen výboru stavebního, pro 
dopravu a životní prostředí
Ing. Táňa Vítková, Ph.D. – členka výboru 
stavebního, pro dopravu a životní prostředí
Libuše Zaoralová
účetní

Přehled o změnách v počtu osob 
s trvalým pobytem v obci Machová

Počáteční stav 1. 1. 2020 666
Narození 8
Úmrtí -2
Odhlášení -12
Přihlášení 13
Změna trvalého pobytu 
v rámci obce

+2/-2

Konečný stav 31. 12. 2020 673

Uzavírání manželství

Uzavřená manželství 3
Rozvody manželství 0
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9. 1. 2021 Tříkrálová sbírka

10. 1. 2021 Výroční členská schůze TJ Sokol

16. 1. 2021 Výroční schůze SDH Machová

23. 1. 2021 Přednáška ČZS Machová

6. 2. 2021 Sokolský ples

13. 2. 2021 Vodění medvěda

27. 2. 2021 Zahrádkářský ples

28. 2. 2021 Výroční schůze ČZS Machová

13. 3. 2021 Košt klobás SDH Machová

27. 3. 2021 „Ukliďme Česko, ukliďme svět“

28. 3. 2021 Výtvarné odpoledne s pletením tatarů

24. 4. 2021 Rej čarodějnic

květen Jednodenní turistický pochod

8. 5. 2021 Den matek ČZS Machová

5. 6. 2021 Den dětí

26. 6. 2021 Turnaj v malé kopané

červenec-srpen Letní kino

10. 7. 2021 SDH - soutěž mužů a žen

Přehled plánovaných akcí na rok 2021

Úklid psích exkrementů v obci a na veřejných prostranstvích

Plán investic na rok 2021

Žádáme všechny majitele psů, aby si uklí-
zeli po svých mazlíčcích. Mezi vánočními 
svátky a obecně v průběhu roku je velice 

nepříjemné na svých procházkách obcí 
vidět spoustu neuklizených psích výkalů. 
Všude po obci jsou umístěny zásobníky 

sáčků a odpadkové koše – jedná se pouze 
o ochotu vrátit se na místo a zajistit po-
řádek. Děkujeme za spolupráci.
Obec Machová

V roce 2021 budou v obci probíhat níže uve-
dené investiční akce, se kterými je počítáno 
v rozpočtu obce, případně jejich realizace 
je závislá na poskytnutí dotací.

Intenzifikace KČOV a vybudování kanali-
zace větev „C“– bude poskytnuta dotace  
z fondu Zlínského kraje do max. výše 2,653 
mil. Kč, tj. 49,98 % celkových způsobilých 
nákladů. Předpoklad zahájení realizace  
v jarních měsících 2021.

Oprava parket KD – kompletní přebroušení 
parket, vytmelení spár a povrchová úprava 
lakem. Cena cca 80 tisíc Kč.

Výměna kotle a rozvodů tepla v MŠ – pro-
bíhá výběr zhotovitele. Uvažované nákla-
dy 910 tisíc Kč. Předpokládá se realizace  
v letních měsících.

Dotace a investice

Vizualizace obřadní síně

Rekonstrukce obřadní síně – uvažované 
náklady podle projektové dokumentace 
jsou cca 800 tisíc Kč.

Obnova kostkovice – na konci roku 2020 
byla znovu podána žádost o dotaci z fondu 
Ministerstva pro místní rozvoj, kdy byly 
doplněny nedostatky z poslední žádosti. 
Výše příspěvku dotace je až 80 %.

Výsadba stromů a keřů kolem polních cest 
– společně s ČZS Machová byl zpracován plán 
výsadby. Předpokládané náklady jsou cca 
400 tisíc. Budou podány žádosti o dotace.

Chodník do Mysločovic – příprava projek-
tové dokumentace a výkup pozemků.

Pasport kanalizace – žádost o dotaci společně 
s obcemi sdruženými v Mikroregionu Žídelná.

Oprava dlažby u zvonice – předláždění 
prostoru kolem zvonice.

Ing. Jan Haas
místostarosta

20.-28. 8. 2021
Soutěž v kuželkách 
(Memoriál bratrů Zatloukalových)

25.-29. 8. 2021 Turistický zájezd

11. 9. 2021 Ukončení Středomoravského poháru + ZL

25.-26. 9. 2021 Okresní výstava ČZS Machová

3. 10.2021 Svátek sv. Michaela

říjen-listopad Drakiáda

27. 10. 2021 Dýňová strašidýlka

13. 11. 2021 Beseda s důchodci

27. 11. 2021 Zimní tvoření

11. 12. 2021 Rozsvícení vánočního stromu

27. 12. 2021 Vánoční turnaj v kuželkách

29. 12. 2021 Turistický pochod TJ Sokol Machová z.s.

30. 12. 2021 Turnaj ve stolním tenisu

31. 12. 2021 Silvestr

Změna termínů vyhrazena. Realizace je závislá na budoucích 
vládních opatřeních PES.
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Zábava

Spojovačka

Sudoku

Vývoz 
popelnic

Vývoz
velkokapacitního 

kontejneru

Vývoz 
nebezpečného 

odpadu

Leden
2. 1.  

16. 1.

Únor
11. 2.  

25. 2.

Březen
11.  3. 5. 3. - 6. 3.

25. 3. 26. 3. - 27. 3.

Duben
8. 4. 

23. 4. - 24. 4.  8. 4.
22. 4.

Květen
6. 5.

20. 5. - 21. 5.
 

20. 5.

Červen
3. 6.

18. 6. - 19. 6.
17. 6.

Červenec

1. 7.  

15. 7. 16. 7. - 17. 7.

29. 7.

Srpen
12. 8.

20. 8. - 21. 8.
26. 8.

Září
9. 9.

17. 9. - 18. 9 9. 9.
23. 9.

Říjen
7. 10.

15. 10. - 16. 10.
21. 10.

Listopad
4. 11.

19. 11. - 20. 11.
18. 11.

Prosinec

2. 12.

16. 12.

30. 12.
   
Poznámka:

 termín vývozu popelnic se žlutým i zeleným štítkem 

 termín vývozu popelnice pouze se žlutým štítkem

Ing. Jan Haas
místostarosta

Plán vývozů odpadů 
v roce 2021
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Ochrana osobních údajů
Informujeme občany, že na základě Zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a Nařízení EU GDPR 2016/679, resp. Zákona 110/2019 Sb. o ochraně osobních 
údajů je přípustné, jestliže jsou ve společenských rubrikách, např. „Blahopřejeme jubilantům naší obce“ nebo „Vítáme nové občánky naší obce“ 
v určitém měsíci i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů. Pokud se obec pouze pro tuto formu ocenění 
významné životní události rozhodne, mělo by jít v případě blahopřání seniorům o významná životní jubilea, nikoli o každoroční zveřejňování jmen 
a příjmení v měsíci narození bez souhlasu jejich nositelů. K zveřejňování dalších údajů, např. věku, data narození, části obce, je však nutné, aby 
obec disponovala souhlasem subjektu údajů či zákonného zástupce. V případě, že si občané nepřejí zveřejnění jejich základních osobních údajů, 
žádáme je (případně zástupce dětí do 16 let), aby to oznámili nejpozději do konce prvního týdne kalendářního roku na obecním úřadu. Děkujeme!

Vítání občánků v roce 2020


