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Slovo starosty
Drazí spoluobčané, 
nejprve mně dovolte, abych vám všem ješ-
tě jednou popřál mnoho zdraví, životních  
a pracovních úspěchů v novém roce 2023. 
Věřím, že přes všechny těžkosti, které nás 
všechny ve stávajícím roce čekají, bude 
tento rok úspěšný pro všechny z nás a na 
konci roku jej budeme hodnotit kladně.
Jelikož se naše obec krásně rozrůstá  
o další nové občany, (aktuálně máme 695 
občanů), dovolím si tvrdit, že ne všichni 
machovští občané mě znají. Proto pova-
žuji za slušnost, abych se vám na začátek 
mého prvního slova starosty představil. 
Mé jméno je Vladimír Velísek, je mi 42 let 
a s mou manželkou Ivou vychováváme tři 
děti. Jsem machovský rodák a od svých 26 
let jsem členem obecního zastupitelstva. 
Mezi roky 2014 a 2018 jsem zastával funkci 
místostarosty obce a po letošních komu-
nálních volbách jsem byl zvolen starostou 
naší malebné obce. 
Mojí zástupkyní byla do pozice místosta-
rostky obce zvolena Jitka Bartošková. 
Je to poprvé v historii naší obce, kdy do 
jedné z vedoucích pozic byla zvolena žena. 
Věřím, že ženský element bude přínosem 
v řízení obce a přispěje tak ke zkrášlení 
naší vesnice.
Rád bych vás všechny stručně seznámil 
s plány do budoucna, co bychom rádi 
v naší obci vybudovali a kam bychom naši 
obec rádi dovedli. Hned v prvních dnech 
po nástupu do funkce se nám podařilo 
domluvit s majiteli dnes již opuštěného 
domu č. p. 23 na návsi po paní Smékalo-

vé. Výsledkem této dohody je to, že obec 
získala do svého vlastnictví dům na návsi  
a můžeme tak konečně započít rekon-
strukci celé návsi. Výkupní cena domu 
a přilehlých pozemků byla stanovena 
na hodnotu 1 000 000 Kč. V současné 
chvíli jsou již kupní smlouvy podepsány 
a pracujeme na demoličním výměru. Poté 
bude následovat projekt, který nám ukáže 
novou podobu celé návsi. O její konečné 
podobě vás budeme informovat v někte-
rém z dalších zpravodajů.
Toto je jen jedna z mnoha investičních 
akcí, kterou máme naplánovanou na další 
čtyřleté volební období. Investiční akce, 
kterým se budeme dále věnovat, je do-
končení okruhu polních cest okolo Macho-
vé, nový chodník pro pěší do Mysločovic, 
oprava kulturního domu a spousta dalších.  
Samozřejmě všechno je to v první řadě  
o penězích. Bohužel i na obecní rozpočet 
dopadla energetická krize a tudíž účty za 
elektrickou energii a plyn zatíží obecní 
rozpočet mnohanásobně více než v přede-
šlém roce. V roce 2023 počítáme s příjmy 
do obecního rozpočtu okolo 14 000 000 Kč 
a výdaji okolo 17 000 000 Kč. Momentál-
ně disponujeme finanční rezervou okolo 
11 000 000 Kč. V listopadu loňského roku 
byla uhrazena poslední splátka dluhu  
a v současné chvíli jsme zcela bez dluhu.  
Na první pohled se zdá, že naše finanční 
stránka je růžová, nicméně i tak je nutné 
dobře vážit všechny investice tak, aby  
i nadále zůstaly finance zdravé.  

Nedílnou součástí aktivit v naší obci byly  
a budou kulturní akce. Předsedou kul-
turního výboru, který se bude starat  
o tuto dozajista nelehkou práci, byl zvolen 
Martin Stoklásek. Pod jeho vedením jsme 
již v roce 2022 uspořádali Dýňová straši-
dýlka, Předvánoční tvoření a Rozsvícení 
vánočního stromu. O podrobném průběhu 
těchto akcí se můžete dočíst v další části 
tohoto zpravodaje. Kromě těchto a dalších 
tradičních akcí plánujeme v příštím roce 
uspořádat pro děti třeba „Noc s Anderse-
nem“. Půjde o čtení Andersenových pohá-
dek pro děti v naší knihovně s následným 
přespáním dětí v knihovně. Dalším plánem 
je v létě uspořádat pro děti tzv. Indiánské 
léto, nebo pro dospělou část machovských 
občanů posezení u cimbálu. O přesných 
termínech těchto nově plánovaných akcí 
se včas dozvíte na obecních webových 
stránkách, nebo obecním facebooku. 
Drazí spoluobčané, závěrem mého slova 
bych vám všem rád slíbil, že svou funkci 
budu vykonávat čestně, poctivě a ke pro-
spěchu všech machovských občanů. V pří-
padě, že vás bude cokoliv trápit v obci, bu-
dete se chtít na něco zeptat, nebo budete 
mít nějaký nápad, co by se v naší obci dalo 
vylepšit, neváhejte mě kdykoliv kontakto-
vat a já vám pomohu, jak jen budu moci.  
S úctou a přáním pevného zdraví v novém 
roce 2023

Ing. Vladimír Velísek
starosta obce

Tříkrálová sbírka 2023
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Letošní Tříkrálová sbírka proběhla za velmi 
příznivého počasí; tak teplý den při kole-
dování snad za těch minulých 20 let naši 
bývalí koledníci nezažili. V sobotu 7. ledna 
2023 prošly Machovou 4 skupinky tří králů: 
Brázdil Vojta, Bocheza Josef, Velísek Jan 
(vedoucí Jiří Hradil),
Janík Filip, Janík Jakub, Klouček Šimon 
(vedoucí Brigita Němcová),
Černohousová Noemi a Ráchel, Juráková 
Eliška (vedoucí Libuše Zaoralová),
Možná Soňa, Němcová Alžběta, Vaculíková 
Eliška (vedoucí Zlatuše Němcová).
V naší obci bylo vybráno celkem 27620 Kč. 
Děti obdržely od našich hospodyněk hoj-
nost sladkostí, které si po ukončení ob-
chůzky spravedlivě rozdělily. Na závěr jsme 
se všichni sešli u zvonice, kde jsme se spo-

lečně vyfotili u Betlému. Velké poděkování 
patří koledníkům za jejich skvělé výkony  
a také jejich vedoucím. 
Letos bych chtěla zvláště poděkovat rodi-
čům menších dětí. Museli se  spolu s nimi 
dostavit na přípravnou schůzku a v před-
večer koledy na žehnání koledníků při mši 
svaté, v den koledy děti odvést k přiděle-
nému vedoucímu a po ukončení si je opět 
vyzvednout. Věřte, že si velmi ceníme této 
ochoty u všech rodičů letošních i dřívějších 
koledníků. Obecnímu úřadu děkujeme za 
poskytnutí zázemí a svačinky pro účastníky 
a rodině Hradilových za fotodokumentaci 
a za jejich obětavou spolupráci při veškeré 
organizaci každoroční Tříkrálové sbírky. 
Charita Zlín pořádá na poděkování za účast 
v Tříkrálové sbírce pro koledníky několik 

akcí, kterých se mohou zúčastnit (jako vstu-
penku si musí s sebou vzít tzv. placku - tj. 
odznáček s označením Jsem king 2023). 
Termíny pořádaných akcí zveřejňují postup-
ně na webu Charity Zlín - https://www.zlin.
charita.cz/trikralova-sbirka-na-zlinsku/ 
v oddílu Zprávičky pro krále, kde se upřes-
ňují termíny, tj. v únoru Královské bruslení 
v PSG Aréně a v červnu Zahradní slavnost 
v zahradě zlínského azylového domu.  
Během ledna probíhají soutěže ohledně 
fotografování anebo písemné zpracování 
„nejlepšího zážitku“ z průběhu sbírky.
Závěrem chci všem zúčastněným znovu 
poděkovat za jejich ochotu a všem dárcům 
za příspěvky do kasičky.    

Libuše Zaoralová
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Do zářijových komunálních voleb jsme 
vstupovali s jasným programem, který 
jsme našim spoluobčanům na veřejné 
předvolební schůzi předem představili. 
Nedílnou součástí programu byla samo-
zřejmě také kulturní činnost v naší obci. 
Zavázali jsme se k udržení osvědčených 
akcí a předsevzali si zavedení akcí nových.
Ihned po vyhlášení výsledků voleb nám 
bylo jasné, že před námi stojí hned první 
zatěžkávací zkouška v podobě Dýňových 
strašidýlek. Tato událost si postupem 
let získala velkou oblibu nejen u vás, 
machovských spoluobčanů, ale zároveň  
i u lidí přespolních. Bylo proto velkou 
výzvou, abychom během jednoho měsíce, 
který jsme měli pro přípravu k dispozici, 
připravili akci v minimálně stejné kvalitě, 
na jakou byli návštěvníci zvyklí v minulých 
ročnících.
Nejde jen o vymyšlení jednotlivých stano-
višť, neméně důležité je promluvit s dob-
rovolníky, kteří chod stanoviště obstara-
jí, dále sehnat osvětlení a ozvučení, což 
vyžaduje světla, prodlužovací kabely, ale 
hlavně zdroje elektrické energie. Taktéž 
závěr akce si žádá nějakou tečku s progra-
mem a občerstvením. Několik týdnů proto 
probíhalo upřesňování podoby a potřeb 
pro realizaci.
Díky obrovské ochotě a kreativitě kolegyň 
z kulturního výboru a všech ostatních lidí 
se toto vše podařilo a vy jste si mohli užít 
čarodějnice, babku kořenářku, Addamsovu 
rodinu a spoustu dalších strašidelných 
postav, stejně jako závěrečné chemické 
pokusy, kde největší úspěch měla prav-
děpodobně hořlavá pěna, jež plála stejně 
jako oči všech nedočkavých dětí, které si 
ji chtěly vyzkoušet. Pro celý náš realizační 
tým jsou proto pak největší pochvalou 

Činnost kulturního výboru

nadšené reakce všech zúčastněných, jak 
dospělých, tak dětí. Taktéž notně pozdní 
rozchod z areálu „u kuželny“ byl známkou 
toho, že lidé byli spokojeni a rádi se po 
delší době znovu setkali.
Blížil se adventní čas a to značí každo-
ročně přípravu Vánočního tvoření. Je to 
vždy příležitost využít svou představivost 
a zručnost a zkusit si vytvořit advent-
ní věnec, svícen či jednoduchou ozdobu 
z přichystaných materiálů.
Pro organizátory to znamená vytipování 
a nákup rozličných ozdůbek, drobností, 
látek a polotovarů, hledání a přípravu 
dřevěných špalíčků, větví a kmenů spolu 
se sběrem šišek a stříháním chvojí, vším, 
připraveným v míře více než hojné. Ale 
teprve až v rukou lidí, kteří odpoledne 
přijdou, se promění v nádherné symboly 
a připomínky vánočního období. Účast 
byla nad očekávání hojná a bylo velkou 
vzpruhou vidět zápal a soustředění všech 
dospělých a hlavně dětí, které se v tvoři-
vosti nenechaly zahanbit. Pro nejmen-
ší děti pak byly připraveny omalovánky  
a vděčné perníčky, které měly možnost 
nazdobit paletou barevných polev a sa-
mozřejmě sníst. Ani zde nechybělo drobné 
občerstvení v podobě kávy a čaje.
Poslední akcí roku 2022, kterou obec or-
ganizovala, bylo Rozsvícení vánočního 
stromu. Nejdůležitější je v první řadě vy-
brat onen strom. V tomto ohledu nám 
tentokrát vyšli vstříc majitelé domu č. 
p. 23, za což jim posíláme velké díky. Ale 
samozřejmě nejde jen o rozsvícení samot-
ného stromu, ale opět o společné setkání 
lidí, kteří si spolu chtějí užít předvánoční 
atmosféru. Toto setkání jsme se spoluob-
čanům rozhodli zpříjemnit jednak živou 
hudbou v podání hostišovské skupiny 

Hostband, kteří představili vánoční re-
pertoár a také prvním ročníkem předvá-
nočního jarmarku.
Na něm si měli všichni přítomní možnost 
zakoupit výrobky a něco na zub z produkce 
Mateřské školy Machová, k tomu v dalších 
stáncích voněly domácí perníčky, výborné 
frgály a neskutečný svařák v sousedství 
voňavých a křupavých klobás. Nesmím 
zapomenout ani na nově instalovanou 
zvoničku, u které si každý mohl se zazvo-
něním v duchu říci tajné přání, které se mu 
jistě splní. Malé děti měly zase možnost 
své přání za pomoci maminek a tatínků na-
psat na papír a s nafouknutým balonkem 
poslat nahoru přímo Ježíškovi.
To byly první tři akce, které pro vás při-
pravil nový kulturní výbor obce Machová. 
Jak jsem již dříve předeslal, nebylo by to 
možné bez pomoci členů zastupitelstva, 
jejich manželek, manželů, partnerů, dětí  
a všech našich kamarádů a přátel. Všem 
bych touto cestou chtěl moc a moc poděko-
vat za jejich čas, nápady a pomoc. Bylo vi-
dět, že toto úsilí má smysl a budeme doufat, 
že vám vaše ochota podílet se na zpestření 
obyčejného života vydrží i do budoucna. 
Určitě bude potřeba, protože na rok 2023 
plánujeme další aktivity. Jako první nás 
čeká Velikonoční tvoření a krátce poté Rej 
čarodějnic. V létě dále připravujeme Indi-
ánský den plný soutěží, tradiční letní kino, 
pohádkové čtení v machovské knihovně  
a mnoho dalšího, nechejte se překvapit.
Přeji  vám, ať je tento rok konečně ales-
poň o něco lepší než ty tři předcházející, 
minimálně co se zdraví týče a budu se za 
celý kulturní výbor těšit na setkání s vámi.

Martin Stoklásek
předseda kulturního výboru
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Zápisník z mateřské školy
Vážení rodiče a přátelé mateřské školy,

jsem velmi rád, že vás mohu přivítat v no-
vém roce 2023. Poslední roky byly pro 
mnohé z nás náročné a každý asi pocítil, 
že dnešní doba není jednoduchá. Mož-
ná právě proto jsem rád, že se můžeme 
opět setkávat nejen v prostředí mateřské 
školy, ale i na různých akcích pro rodiče  
a také veřejnost, a tím vnášet do mnoh-
dy chmurných dnů trochu štěstí, radosti  
a naděje, prostřednictvím našich nejmen-
ších. Pojďme se nyní podívat, jaké akce 
jsme společně prožili v první polovině 
školního roku. 
V září jsme přivítali celkem 13 nových 
kamarádů, a protože nám první školní den 
počasí přálo, využili jsme jej především 
ke hrám na školní zahradě. Děti využívají 
nejvíce pískoviště, kde rozvíjí svou před-
stavivost a fantazii a také jemnou či hru-
bou motoriku. Především nově příchozím 
dětem se líbil velký prostor školní zahrady, 

kde se lépe adaptují na školní prostředí, 
navazují kontakty s vrstevníky a utváří 
nová přátelství. V průběhu měsíce se poča-
sí sice pokazilo, ale i tak nás to neodradilo 
a využívali jsme každého nedeštivého dne. 
Jsme moc rádi, že jsme letos opět mohli 
navštívit výstavu zahrádkářů. Je vidět, že 
místní pěstitelé se svému koníčku věnují 
naplno a s chutí, neboť jejich úroda se 
nám zdá rok od roku krásnější a nablýska-
nější. Také nesmíme opomenout sladkou 
a šťavnatou chuť úrody, kterou můžeme 
degustovat při svačinkách ve školce. Tímto 
velmi děkujeme svazu zahrádkářů za tento 
poskytnutý dar.
Protože podporujeme rozvoj dětí po všech 
stránkách osobnosti, navštívili jsme 
v podzimních měsících několikrát i míst-
ní sportovní areál, kde rozvíjíme hrubou 
motoriku a obratnost dětí. Pohybu na 
čerstvém vzduchu není nikdy dost, a tak 
se snažíme dopřát dětem co možná nejvíce 
zdravého a přirozeného pohybu. 

Vzhledem k už snad lepší covidové situaci 
nás opět mohlo navštívit divadlo. Jsme 
moc rádi, že i při nižším počtu dětí k nám 
divadelní představení zavítají a děti si mo-
hou dopřát kulturní zážitek v jim známém 
prostředí. Pohádka o zajíčku Ušáčkovi 
se líbila jak malým, tak velkým divákům  
a budeme se těšit na další představení. 
Tradiční akcí ,,Uspávání zahrady“ jsme 
uspali nejen přírodu, ale i zimní živočichy, 
vzdali hold přírodě a poděkovali stromům 
za jejich stín a úrodu. Příjemnou atmosfé-
ru umocnilo připravené občerstvení. Po 
delší odmlce jsme obnovili předvánoční 
tvoření s rodiči, kdy si rodiče mohli spolu 
s dětmi vytvořit Mikulášskou tašku. Tvo-
ření bylo průběžné během celého týdne. 
Další novinkou byla Mikulášská besídka 
s rodiči, kdy si děti připravily pro rodi-
če krátké pásmo a pak jsme již společně 
očekávali příchod svatého Mikuláše. Ten 
děti pochválil za jejich píli a odměnil dob-
rotami. Mikuláši moc děkujeme za jeho 
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návštěvu a budeme věřit, že nás v prosinci 
opět navštíví.
Předvánoční čas jsme zahájili v mateřské 
škole zpěvem, tvořením, chystáním se 
na pro mnohé nejkrásnější svátky v roce. 
Společně jsme si také zazpívali u roz-
svícení vánočního stromečku. Z celého 
srdce děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě vánočního jarmarku a přispěli jak 
výrobkem, tak finančním příspěvkem. Cel-
kem byla vybrána nádherná částka 10 317 
Kč. Za tuto částku budou průběžně na-
koupeny výtvarné potřeby, didaktické hry  
a materiály. Ještě jednou velmi děkujeme.
Závěrem to nejdůležitější poděkování. 
Patří všem zaměstnancům mateřské školy, 
kteří se svou péčí podílí na rozvoji našich 
dětí, poděkování zaměstnancům obce, 
neboť i díky nim se může celá mateřská 
škola rozvíjet a růst. Řada obcí a měst 
nám může jen závidět, jak kvalitní zázemí 
máme, jak dobrou máme vybavenost a jak 
dobře je školka finančně podporována ze 
strany obce, díky čemuž můžeme dětem 
dopřát příjemné prostředí v době, kdy jsou 
bez rodičů a mohou tak lépe zapomenout 
na dětská trápení.
Poděkování i rodičům, že nám důvěřují  
a svěřují své děti, za spolupráci a vstříc-
nost s jakou k nám přistupují. A především 
poděkování dětem za to, jak vnáší do na-
šich životů radost a štěstí.

Všem zaměstnancům školy i obce, obča-
nům a dětem přejeme poklidný rok 2023 
prozářený štěstím, zdravím a láskou.

Za celý kolektiv MŠ
Mgr. Vít Mlčoch 
ředitel MŠ Machová

1. září na školní zahradě Divadelní představení
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Návštěva výstavy

Sportujeme, cvičíme a závodíme Sv. Martin na bílém koni v MŠ

Zimní časy v mateřské škole

Řízená činnost předškoláků
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Dne 27. září 2022 jsme po delší době uspořáda-
li Den otevřených dveří. Návštěvníky vítali žáci 
8. a 9. ročníku, kteří je seznámili s připrave-
ným programem. Hosté si mohli prohlédnout 
všechny prostory školy včetně nových učeben 
a venkovního areálu. V jednotlivých třídách 
byly pro ně přichystány soutěže a kvízy, herní 
koutek, skládání origami, výstava pomůcek 
s názornými ukázkami, první pomoc, tisk na 
3D tiskárně, cvičení v tělocvičně, prezentace 
některých předmětů atd. Na nádvoří probí-
hala ukázka dopravní výchovy. Pohodovou 
atmosféru dokreslily kavárničky s drobným 
občerstvením, v nichž si mohli návštěvníci 
posedět a zavzpomínat na svá školní léta. 
Během odpoledne dvakrát vystoupili žáci školy 
s hudebním, tanečním a recitačním pásmem. 
Děkuji všem kolegům za přípravu a realizaci 
Dne otevřených dveří. Všechny nás potěšila 
vysoká návštěvnost a pozitivní ohlasy. Také 
děkuji všem, kteří tuto akci podpořili finanč-
ně či materiálně a přispěli tak k příjemnému 
odpoledni.

Mgr. Pavla Gregorovičová
ředitelka školy

Den otevřených dveří ZŠ Mysločovice

Posezení s bývalými pedagogy

Pomůcky v přírodopisu Vystoupení žáků školy
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Spolky v obci

TJ Sokol Machová
19.– 27. srpna jsme pořádali turnaj v ku-
želkách (Memoriál bratrů Zatloukalových). 
Na turnaji se představili i někteří nejlepší 
ligoví hráči ČR v kuželkářském sportu. 
Turnaje se zúčastnilo celkem 71 hráčů. 
Z toho 56 mužů a 15 žen z Machové a okolí, 
např. Otrokovic, Zlína, Vsetína, Olomou-
ce, Troubelic, Valašského Meziříčí, Prahy, 
Opavy, Verneřic, Ratíškovic, Rýmařova, 
Ivanovic na Hané, Hluku a Kroměříže. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to muži, 
ženy na 100 hodů sdružených a nejlepší 
dorážka. Na turnaji startovali registro-
vaní i neregistrovaní hráči a hráčky. Ceny 
a poháry do turnaje sponzorovali obec 
Machová, TJ Sokol Machová, Elins Radek 
Husek, Autoservis Husek, pohostinství 
Hana Zatloukalová a Milan Vlček. V kate-
gorii ženy se na 5. místě umístila Eliška 
Hrančíková – TJ Sokol Machová výkonem 
431, na 4. místě Martina Nováková – TJ 
Sokol Machová výkonem 441, na 3. místě 
Kateřina Fryštacká – SK Baník Ratíškovice 
výkonem 444, na 2. místě Hana Stehlíková 
– SK Baník Ratíškovice výkonem 483 a na 
1. místě Tereza Divílková Jiskra Otrokovice 
výkonem 495. V kategorii muži se na 5. 
místě umístil Tomáš Kejík – KK Kroměříž 
výkonem 503, na 4. místě Vlastimil Brázdil 
– TJ Sokol Machová výkonem 505, na 3. 
místě Jiří Mrlík – TJ Sokol Machová výko-
nem 505, na 2. místě Radim Metelka – TJ 
Valašské Meziříčí výkonem 515 a vítězem 
turnaje se stal Michal Koubek – Slavoj Pra-
ha výkonem 520. Nejlepší dorážka: na 3. 
místě Tereza Divílková – Jiskra Otrokovice 
178, na 2. místě Tomáš Kejík - KK Kromě-
říž 184 a 1. místo Michal Koubek - Slavoj 
Praha 194.
V podzimním a zimním období se kuželkáři 
pravidelně účastnili pěti soutěží. Jsou 
to družstva: žáci, dorost, A, B, a C. Žáci 
a dorost hrají formou 8 turnajů na čtyř 
dráhových kuželnách ve Zlíně, Otrokovi-
cích, Vsetíně a Valašském Meziříčí.  V této 
soutěži máme 2 dorostenky, 2 dorostence, 
1 žáka a 1 žákyni. Hráči: Václav Vlček, 
Karolína Zifčáková, Šimon Bartoška, Ja-
kub Pavlištík, Gabriela Benková a Ema 
Bartošková. Tito mladí kuželkáři chodí 
pravidelně trénovat. Tréninky máme ka-
ždé úterý. Vedoucí družstva a trenér byl 
Bohuslav Husek.
Machová „C“ v krajské soutěži se po pod-
zimní části umístila na 8. místě. Nejlepším 

hráčem tohoto družstva byl Miroslav Še-
veček. Další hráči tohoto družstva: Jana 
Dvořáková, Karolína Zifčáková, Gabrie-
la Benková, Jan Hastík, Jakub Pavlištík  
a Václav Vlček. Vedoucím družstva byl 
Miroslav Ševeček.
Machová „B“ v krajské soutěži se po pod-
zimní části umístila na 1. místě. Nejlepším 
hráčem tohoto družstva byl Jiří Fryštac-
ký. Další hráči tohoto družstva: Bohumil 
Fryštacký, Lukáš Michalík, Jiří Michalík, 
Šárka Drahotuská a Martina Nováková. Ve-
doucím tohoto družstva byl Jiří Fryštacký.
Machová „A“ v Krajském přeboru se po 
podzimní části umístila na 7. místě. Nej-
lepším hráčem po podzimní části byl Ro-
man Hrančík. Dalšími hráči tohoto druž-
stva: Josef Benek, Milan Dovrtěl, Bohuslav 
Husek, Vlastimil Brázdil a Roman Škrabal. 

Vedoucí družstva byl Bohuslav Husek.
Dne 19. listopadu 2022 v utkání Macho-
vá – Bojkovice padl v naší kuželně nový 
rekord kuželny na 100 hodů sdružených. 
Postaral se o to hráč TJ Sokol Machová 
Roman Hrančík výkonem 537.
Dne 26. prosince 2022 proběhl v kuželně 
tradiční Vánoční turnaj, již 37. ročník. 
Hrálo se na 100 hodů sdružených ve třech 
kategoriích: muži, ženy a neregistrova-
ní. Turnaje se zúčastnilo 23 mužů a žen. 
V kategorii neregistrovaní se na 3. místě 
umístil Radim Husek výkonem 348, na 2. 
místě se umístil Radek Stoklásek výkonem 
380, na 1. místě se umístil Martin Ludvík 
výkonem 394. V kategorii ženy se na 3. 
místě umístila Jana Dvořáková výkonem 
360, na 2. místě Margita Fryštacká výko-
nem 374 a na 1. místě Eliška Hrančíková 
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výkonem 411. V nejpočetnější kategorii 
muži se na 5. místě umístil Josef Benek 
výkonem 440, na 4. místě Jiří Michalík 
výkonem 457, na 3. místě Roman Hrančík 
výkonem 459, na 2. místě Vlastimil Brázdil 
výkonem 489 a vítězem Vánočního turnaje 
se stal Jiří Mrlík výkonem 499. Nejlepší 
dorážka Vlastimil Brázdil 176.

Dne 29. prosince 2022 jsme pořádali 
Turistický pochod okolo Machové. Jed-

nalo se o poslední akci TJ Sokol v roce 
2022. Sraz všech účastníků pochodu byl 
u kuželny. Trasa pochodu: vyšli jsme po 
cestě směr Mysločovice, za obcí na polní 
cestu přes Korbele k Boří. Dále jsme po-
kračovali směr Křemenná. Na nejvyšším 
bodu našeho pochodu u Křemenné jsme 
udělali kratší přestávku odkud byl pěkný 
výhled na zdejší krajinu a také Kroměříž 
a okolí. Po celou dobu pochodu panova-
lo spíše velikonoční než vánoční počasí. 

Dále jsme pokračovali po nové cestě směr 
Tlumačov. Před dálnicí u Tlumačova jsme 
přešli na cestu a vrátili se do Machové. 
Závěr pochodu proběhl před kuželnou, kde 
byla možnost opékání špekáčků a drob-
ného občerstvení. Pochodu se zúčastnilo  
28 dospělých a 4 děti.
Více informací o našem spolku se můžete 
dozvědět na našich webových stránkách.
  
Bohuslav Husek

Vánoční turnaj

Tak jako každý rok jsme vyrazili na zájezd, 
který se konal 31.  8. 2022 – 4.  9. 2022.
Tentokrát byla zvolena lokalita krásné 
Šumavy.
Ubytování - již nám známý a oblíbený 
penzion „U Luhanů“ v Petrovicích u Sušic.

Je 6.00 hodin a my jsme se konečně do-
čkali. Postupně přibíráme další natěšené 
turisty a nakonec zjišťujeme, že je nás 
přesně 41 nadšenců.
Cesta byla daleká 400 km, ale my jsme se 
těšili na plánované zastavení, kdy jed-
no z míst zastávek byla návštěva města 
Písku. Zde jsme se občerstvili, prohlédli 
město, navštívili nejstarší Kamenný most 
a ve velké blízkosti mostu zhlédli krásné 
pískové sochy.
Další zastávka v Javorníku již byla v du-
chu turistiky. Odtud jsme se vydali na 

35. TURISTICKÝ ZÁJEZD – ŠUMAVA
4,5 km túru, Klostermannovu rozhlednu, 
zajímavý Královský kámen a do Nicova, 
kde čekal autobus, který nás odvezl na 
ubytování. Po ubytování a večeři jsme se 
pobavili, zazpívali a samozřejmě nezapo-
mněli naplánovat harmonogram na další 
turistický den.

Tak, jak je zvykem, i tentokrát jsme se 
rozdělili na skupinky. 
Skupinka A – se vydala na náročnější a del-
ší turistiku, kdy za cíl zvolila horu Ostrý. 7 
km stálého stoupání bylo nekonečné, ale 
pohled do krásného okolí a výhled ze skály 
Ostrého stál za to. 
Po odpočinku pokračovali na vodopád 
Bílá strž, Černé jezero a Špičácké sedlo. 
Celkem 19 km. 
Skupinka B – se prošla k rozcestníku Pod 
statečkem, Bílý potok a Lukášovy vodopá-

dy. Autobus je nabral v Zadních Hamrech. 
Trasa dlouhá 7 km. Poté odjeli do obce 
Hojsova stráž, prohlédli velmi pěkný orloj 
v této vesnici a popojeli do Špičáckého 
sedla. Tato skupinka si den zpříjemnila 
velmi pěknou projížďkou vláčkem, který 
je odvezl na Černé jezero. Zde jsme se 
všichni setkali. Udělali pár fotek. Skupina 
A – vyrazila pěšky dál. Spokojení „vláč-
kaři“, kterým se úsměv rozléval na tváři, 
odjeli zpět do Špičáckého sedla, kde byl 
plánovaný cíl. Pro všechny to byl velmi 
příjemný den.

Třetí den byl volným dnem. 
Většina se rozhodla hned po snídani odjet 
do obce Dobrá voda. Zde se nachází kostel, 
který je známý svým proskleným oltářem. 
Prohlídka tohoto kostela proběhla i s vel-
mi zajímavým výkladem. 
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Skupina A – se rozhodla pro turistiku 
v blízkém okolí. Vydali se do Sušice na 
vyhlídkové místo Stará vodárna na roz-
hlednu Svatobor, tvrz Svojšice a zpět 
k ubytování. Trasa byla dlouhá 19 km.
Někteří se po příjezdu z kostela rozhodli 
pro procházku do blízké Sušice. Někteří si 
naplánovali odpočinek, či navštívili místní 
restaurace. 
Večer jsme se všichni sešli. Muzikanti nám 
zahráli na kytaru a basu a my jsme si moh-
li společně zazpívat a pobavit se vtipy 
vypravěčů. Opět plánování dalšího dne  
a hurá na kutě.

Čtvrtý den se skupina A – rozhodla pro 
turistiku, která byla dlouhá 23 km.
Pro některé TOP tohoto zájezdu. 
Místo, na které se spousta z nás těšila. 
Cíl - rozhledna Poledník.
Na Poledník jsme se vydali z Prášil. První 
zastavení bylo u krásného jezera. Pohled 
na Prášilské jezero nás vyloženě donutil 
k lehké relaxaci. Udělali jsme společnou 
fotografii a pokračovali dál. Za krásného 
slunného počasí jsme došli na rozhlednu 
Poledník. Objevil se i jedinec, který čekal 

na čas 12.00 hod., aby došel na Poledník 
přesně v poledne. Strávili jsme zde hodinu 
odpočinku. Z rozhledny jsme se nabažili 
krásnými výhledy a pokračovali dále přes 
Plavební kanál na další zajímavé místo 
Hauswaldskou kapli. Nakonec jsme ještě 
zhlédli Klostermannovu chalupu a šli do 
Srní, kde jsme se opět všichni sešli.
Skupina B – vyrazila na 6 km túru z Vel-
kého Boru, Nové studnice, Pod Jezerním 
hřbetem až do Mechova. Protože měli více 
času, zašli se podívat na krásnou Modravu 
a navštívili Vlčí výběh v Srní. V Srní jsme se 
všichni sešli a odjeli na ubytování. Tento 
den byl opravdu plně nabitý krásnými, 
slunečnými výhledy.
 

A přišel den odjezdu.
Po snídani jsme se všichni z našich zabyd-
lených pokojů museli smutně odstěhovat 
do autobusu. Proběhly úsměvy na společ-
nou fotografii, a to je známka, že nás čeká 
cesta domů.
I tentokrát jsme měli cestou připravený 
plán, kde se zastavíme a navštívíme pěkné 
místo. 

Skupinka A – se vydala z Albrechtic na roz-
hlednu Na Sedle, hrad Kašperk, někteří na 
Pustý hrádek a konečným bodem našeho 
společného putování Žlíbek - restaurace 
Rychta na Račánku. Celkem 7 km.
Skupinka B  –  se zašla podívat na hrad 
Kašperk a zpět, kde počkali na ostatní. 
Všichni jsme se občerstvili a poté vyrazili 
k domovu.

Zájezd byl opravdu plně nabitý. Každý si 
přišel na své. Muzikanti hráli, my zpívali, 
vtipkaři vtipkovali a hlavně se všichni 
bavili. Zvolená lokalita krásné Šumavy 
nás opravdu překvapila nádherným, slu-
nečným počasím, kdy se nám nabízely 
krásné výhledy. V lese houby, proto si na 
své přišli i houbaři.

Budeme se tedy všichni těšit na lokalitu, 
kterou nám organizátor pan Jaromír Měřil 
vybere příští, již 36. ročník.
Tímto mu za všechny spokojené turisty 
děkuji za zprostředkování a organizaci 
tohoto zájezdu.                                                                                                                                      

Zdeňka Fryštacká                                                                                                                                    

Královský kámen Černé jezero

Vláčkem k Černému jezeru Cestou na Svatobor
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Tam na Svatobor

Prášilské jezero

Výhled z Poledníku

Společná – odjezdová

Svatobor

Poledník

Hauswaldská kaple

Kašperk
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Odborná přednáška Výstava – hlavní sál

 Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři.   
Jsme na prahu roku 2023 s novými plány  
a věřím, že po vánočním odpočinku i s čer-
stvým elánem do pracovních, ale i jiných, 
příjemnějších aktivit.
Nastal čas bilancování nebo hodnocení 
plnění stanovených cílů ve firmách, v ob-
cích, ale i v jednotlivých spolkových či 
jiných složkách. Naši práci vyhodnocuje-
me i my, členové ZO ČZS Machová. Plnění 
Plánu činnosti pro rok 2022 bylo do jisté 
míry ještě ovlivněno covidovou pandemií. 
Z těchto důvodů jsme museli zrušit ples. 
Nyní připomenu významnější akce, které 
se podařilo úspěšně realizovat.
Odbornou přednášku jsme uspořádali 
v náhradním termínu, z důvodů výše uve-
dených, 19.3. 2022.
Okresní instruktor MVDr. F. Václavík si 
připravil prezentaci na téma Současná 
problematika ochrany rostlin a nových 
odrůd s minimalizací použití pesticidů. 
S účastí místních zahrádkářů, ale i zahrád-
kářů z okolí, vás občanů, ale i hostů, jsme 
byli spokojeni. Celkový počet posluchačů 
byl 36. Dovolím si doporučit osobní účast 
na těchto přednáškách a nespoléhat jen 
na formu domácích stažených interneto-
vých informací, protože přednášená té-
mata jsou během průběžných diskusí vždy 
obohacena o praktické letité zkušenosti  
a poznatky přítomných zahrádkářů. Podle 
mého názoru se jedná o nenahraditelné 
know-how, které zásadně zvyšuje přida-
nou hodnotu této akce. I letos budete 
v kulturním domě na přednášce srdečně 
vítáni a to 4. 3. 2023 od 14 hodin. Přijďte 

ČZS Machová

se podělit o své pěstitelské zkušenosti. 
Tématem budou: Osvědčené, ale i nové od-
růdy ovocných stromků vhodné do našich 
oblastí a ochrana proti současným cho-
robám a škůdcům. Výbor pro posluchače 
každoročně připravuje kávu, čaj a nealko 
nápoj zdarma.
Výroční členská schůze byla tentokrát 
součástí slavnostní schůze s rodinnými 
příslušníky, kterou spojujeme se Dnem 
matek. Naplánovali jsme ji na 7. května 
2022. Po oficiálním programu jsme pokra-
čovali ve společenském večeru u pohárku 
vína s hudebním doprovodem.
V červnu se nám podařilo zorganizovat 
zdařilý zahrádkářský zájezd do skanzenu 
ve Strážnici. Na zpáteční cestě bylo další 
zastavení v Buchlovicích. V zámecké za-
hradě se konala výstava krásných fuchsií, 
která byla předmětem zahrádkářské téma-
tiky spolu s prohlídkou zahrady. 
Naší nejvýznamnější akcí roku je v měsíci 
září uspořádání Okresní výstavy ovoce  
a zeleniny, kterou pořádáme pod záštitou 
Územního sdružení ČZS Zlín. Tato výstava 
se tradičně stává veřejnou prezentací pes-
trého sortimentu úrody ovoce a zeleniny 
zahrádkářů, ale i vás občanů z Machové, 

zahrádkářů z Míškovic, Malenovic, Tluma-
čova a dalších pěstitelů z okolí.
Je výsledkem zahrádkářského pěstitel-
ského fortelu a zúročení již zmíněných 
zkušeností.
V posledních letech se můžeme taktéž 
pochlubit vzrůstající kvalitou vkusných 
dekorací výstavních prostor, které celkový 
dojem, ale i zážitek návštěvníků významně 
obohacují a umocňují.
 Využívám této příležitosti k opětovnému 
poděkování vám všem, kteří se výstavy 
aktivně zúčastňujete a podporujete ji. 
Považuji za důležité poděkovat i všem ná-
vštěvníkům a hostům, kteří se na výstavu 
přišli podívat. Vysoká návštěvnost nás 
motivuje k další činnosti a je pro nás sym-
bolem ohodnocení organizačního úsilí. 
Děkuji sponzorům. Většina z vás vystavo-
vatelů dokazujete svoji velkorysost i tím, 
že své vzorky ovoce a zeleniny darujete 
dětem do místní mateřské školy. I za to 
vyslovuji velké díky.
Naše práce je hmatatelná i v provozování 
hospodářské budovy za účelem proměny 
ovoce ve 100 % mošty. Obsluhující per-
sonál si postupně vybudoval klientelu 
spokojených zákazníků.

Výsledky soutěže o nejlepší jablko obce Machová 2022:

Pořadí Č. vzorku Počet hlasů Pěstitel Odrůda

1. 3 80 Pospíšil Štěpán Rubín

2. 12 56 manželé Vítkovi Rubinola

3. 10 41 Matulíková Ludmila Bohemia
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Součástí znaku a vlajky obce Machová 
je žlutá osmicípá hvězda v modrém poli. 
Patřila k erbu rodu Šternberků a připomí-
ná historický vznik obce, přesně řečeno, 
stav při první oficiální zmínce v dobových 
záznamech. 
V literatuře se zmiňuje, že obec, tehdy 
nazývaná Machowalhota, byla nejprve 
součástí  panství Količín, proto jsem za-
měřil své bádání tímto směrem.
Hlavním oficiálním zdrojem informací 
o obci jsou zápisy do Moravských desek 
zemských, které se na rozdíl od českých 
dochovaly v kompletní podobě. V součas-
nosti jsou uloženy v Moravském zemském 
archivu v Brně, od roku 1988 jsou prohlá-
šeny národní kulturní památkou. Velká část 
jejich obsahu je již digitalizována, tedy 
přístupná i laické badatelské veřejnosti, 
desky se vedly souběžně v Brně a Olomouci. 
První zápisy jsou vedeny latinsky, později 
se již mohlo zapisovat i česky, a v dobách, 
kdy jsme byli součástí Habsburské monar-
chie, se používal jazyk německý. 
Količínským panstvím se zabývají dva 
latinsky psané zápisy v Moravských des-
kách zemských, v prvním z počátku roku 
1348 je uveden majitel panství Laurencius 
(Vavřinec) z Količína, který převádí obce 
Loukov, Hlinsko, Krásno a další na svého 
zetě Ulrico (Oldřich). Jméno dcery pana 
Vavřince se v dokumentu nezmiňuje.
V druhém zápisu z konce téhož roku je 
popsán prodej količínského panství včetně 
statku a tvrze Količín panu Štěpánu ze 
Šternberka. Podrobnější popis předáva-
ného majetku a případných přidružených 
obcí chybí. 

Od té doby bylo količínské panství součástí 
majetku mocného a bohatého rodu Štern-
berků, konkrétně jejich moravské větve. 

Za loňský podzim pan J. Juřena a pan J. 
Rosík vyprodukovali rekordní objem moš-
tových šťáv. Borci, díky za váš pracovní 
přístup a váš čas. Úsilí zahrádkářů bylo 
v roce 2022 zaměřeno i na brigádnickou 
činnost, ale také na spolupráci s obecním 
úřadem s účastí některých našich členů/
členek na akcích, které obec pořádala.

Akce, které plánujeme s konkrétním 
termínem v roce 2023:
• 25. 2. Zahrádkářský ples – hudba AZ 

BAND
• 4. 3. Odborná přednáška

• 13. 5. Výroční členská schůze s návaz-
ností na Den matek

• 23. – 24. 9. Okresní výstava ovoce  
a zeleniny

Předpokládám, že tento základní seznam 
bude ještě doplněn.

Vážené členky a členové výboru naší ZO 
ČZS v Machové,
děkuji vám za pozitivní a osobní přístup 
k práci ve výboru a v organizaci jako takové.
Vážím si vašeho osobního času, který vě-
nujete zahrádkářským akcím. Účast na vý-
borových schůzích máte téměř 100 % a to 

je též vypovídající. Snažíme se dále držet 
dobrou pověst o práci zahrádkářů z Macho-
vé a to v dnešní době také něco znamená.

Do roku 2023 přeji zahrádkářům, obča-
nům obce, ale i členům ostatních složek, 
kterými jsou SDH, TJ Sokol a Myslivecké 
sdružení Háj pevné zdraví, hodně optimi-
smu, osobních úspěchů a kus pověstného 
lidského štěstí.
Mějte se krásně přátelé...

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová                                                                                                                                         

Proč je ve znaku obce hvězda
Obec Machowalhota však ještě 
zmíněna není.
Štěpán ze Šternberka držel mo-
ravské rodové majetky, přede-
vším na Moravě (sídlo a město 
Šternberk, majetky kolem měs-
ta Veselí nad Moravou) a také 
panství Bechyně, tyto své držby rozšířil 
koupí Količínského panství.  Štěpán ze-
mřel v roce 1357, majetky převzal jeho syn 
Zdeněk, který však zemřel tři roky po něm. 
Statky i ostatní majetky pak převzal Ště-
pánův vnuk Petr ze Šternberka, který je 
spravoval spolu se svým strýcem Albrech-
tem ze Šternberka (biskup ve Zvěříně, 
Litomyšli a arcibiskup Magdeburský). Ten 
zemřel roku 1380 a Petr se stal jediným 
majitelem spravovaných statků, včetně 
Količínského panství.
Zde už je pro naši obec zajímavý, protože 
první zápis v Moravských knihách zem-
ských, kde je Machowalhota konkrétně 
jmenována, pochází od jeho zadání. 
V roce 1383 vešel mimo jiných ve spolek 
s Petrem z Kravař a Plumlova pro případ, 
že by zemřel bez mužských dědiců, a sku-
tečně po jeho smrti tento dosti zadlužený  
a přesto rozsáhlý majetek na Petra z Kra-
vař přešel.
Se souhlasem Petra z Kravař však krátce 
před svou smrtí v roce 1397 převedl ně-
které statky a majetky svým synovcům 
z Lukovské větve a v tomto zápise je také 
první písemná zmínka o naší obci. Záznam 
je vložený do Moravských desek zemských 
v Olomoucké cůdě (krajský soud) v latině, 
kniha se dochovala a je uložena v Brněn-
ském zemském archivu.
Na bratry Zdeňka a Ješka ze Šternberka 
byl převeden majetek, jmenovitě panství 
Količín s tamním městem a allodiálním 
soudem, dále vesnice Nyezskovicze (Míš-

kovice), Machowalhota, Myslo-
cowicze, Sazowyce, Hosstysso-
walhota, Lechotycze, Markowa, 
Mezyrzyeczie, Syrotczie, Zyra-
nowicze a Blazycze s lidmi, poli, 
lesy, loukami, rybníky, mlýny, 
pastvinami a právní pravomocí 

(patronátem) nad nimi. 
Bratři mezi sebou uzavřeli dohodu o vzá-
jemném spolku, aby ten zůstal i pro bu-
doucnost majetkem rodu, ale na svých 
podílech hospodařili samostatně. Protože 
v tu dobu jim už patřilo i město Holešov, 
je možné, že se obec Machová dostala 
pod holešovskou správu, zvláště když ko-
ličínské panství měnilo majitele, nebo 
bylo dáno do zástavy. Nejpozději však 
v roce 1480 byla již Machová i s okolními 
vesnicemi součástí panství holešovské-
ho. V držení panství se střídali jednotliví 
členové rodu podle dědické posloupnosti, 
často však měnili majetky. Mezi poslední-
mi držel Holešov Jan mladší ze Šternberka 
a Holešova, zemřel v roce 1544 a byl také 
v Holešově pohřbený. Jeho syn Jindřich 
zemřel roku 1574 bez potomků, majetek 
odkázal svým sestrám a přes ně přešel do 
rukou jiným rodům. Tím vymřela po meči 
moravská větev Šternberků. 

Šternberská hvězda umístěná ve znaku 
a na vlajce obce tak připomíná počát-
ky obecní historie a vzpomínku na první 
šlechtický rod, který měl tehdy naši vesnici 
v držení.
Současná podoba obecního znaku a vlajky 
byla schválena 8. 6. 2004 na doporučení 
Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mlá-
dež a tělovýchovu České republiky.

Antonín Motáň
kronikář obce Machová
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V neděli 4. prosince 2022 se naši hasi-
či vydali obdarovat děti z Dětského do-
mova ve Vizovicích. Jedná se o tradiční 
akci, kterou zaštiťuje firma Elins. Děti 
z domova měly po mikulášské nadílce 
možnost prohlédnout si hasičské auto. 

I ve druhé polovině loňského roku probí-
hala Zlínská liga požárního sportu, která 
se skládala celkově ze 14 soutěží. Druž-
stvo dorostenek získalo 7 třetích míst,  
6 druhých míst a celkově obsadilo 2. místo.
Družstvu žen se nejlépe dařilo 6. místem 
ve Velkém Ořechově a 5. místem v Sazo-
vicích. Celkově ve své kategorii obsadilo 
11. místo.
Tým mužů nad 35 let se zúčastnil 6 soutěží 
Zlínské ligy. Nejlépe se umístili na 3. místě 
v Sazovicích a doma v Machové a na 2. mís-
tě v Rackové a Lukově. Celkově to vyneslo 
3. místo v této kategorii.
10. září jsme pořádali soutěž mladých 
hasičů O pohár obce Machová. Soutěž byla 
zařazena do Zlínské ligy mladých hasičů  
a Středomoravského poháru mládeže. 

Mikuláš

Vánoční turnaj ve stolním tenisu 2022

Tato akce se shledala s velkým úspěchem.
 V pondělí se vydala mikulášská družina 
na obchůzku po naší obci. Všechny děti 
rodičů, kteří si Mikuláše pozvali, byly plné 
očekávání, ale i strachu, jestli budou ob-
darovány, nebo půjdou do pekla. Nakonec 

vše dobře dopadlo, všechny děti zůstaly 
u svých rodičů. Hasiči se o tuto krásnou 
tradici starají v naší obci již více než 20 let.

Josef Benek
 jednatel SDH

SDH Machová

V pátek 30. 12. 2022 uspořádali hasiči tra-
diční pingpongový turnaj v Machové. 
Účast byla trochu menší nežli v ročnících 
před covidem, ale sportovní výkony to ne-
ovlivnilo. Soutěžilo se v kategoriích muži  
a ženy. V ženské kategorii se na prvním místě 
umístila Nikola Řezníčková, druhá skončila 

Radka Řezníčková a na třetím místě Adéla Řez-
níčková. Rodina Řezníčkových tedy ovládla 
celou ženskou kategorii. V mužské kategorii 
zvítězil Jakub Pavlištík, na druhém místě byl 
Martin Benek a bronzovou medaili vybojoval 
Kristián Jurák. V tomto článku musím vyzdvih-
nout účast manželů Měřilových st. jako nejstar-

ších hráčů turnaje. Turnaj proběhl v přátelské 
atmosféře, po vyhlášení výsledků a malém ob-
čerstvení se ještě pokračovalo ve hře. Doufám, 
že v ročníku 2023 bude účast soutěžících větší.

Josef Benek
jednatel SDH
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Zúčastnilo se 23 družstev mladších žáků, 
26 družstev starších žáků a 3 družstva 
přípravek. Celkem tedy pro nás doposud 
rekordní účast 52 družstev.
2. října jsme se zúčastnili oslav sv. Micha-
ela, patrona naší obce. V doprovodu hudby 
jsme prošli průvodem obcí a zúčastnili se 
mše svaté u zvonice na návsi.

7. a 10. října naši členové uskutečnili bri-
gádu na obecní čističce odpadních vod na 
odstranění náletů z filtračních polí.

5. prosince jsme uskutečnili pochůzku 
mikulášské družiny v rodinách, které o 
ni měly zájem a v dětském domově ve 
Vizovicích.

30. prosince jsme uspořádali turnaj ve 
stolním tenisu v kulturním domě.
K počátku roku 2023 má SDH Machová 
109 členů, z toho je 57 mužů, 19 žen a 33 
mladých hasičů.

Jaromír Brázdil
velitel SDH Machová

• Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
dle OZV č. 2/2022, částka: 650 Kč/osoba/rok   
splatnost: do 31. 3. 2023     
variabilní symbol bezhotovostní platby: 2200xxx přičemž xxx je 
číslo poplatníka (na dotaz)
Štítky na popelnice 2022 platí do 31.3.2023. Po úhradě poplatku 
na rok 2023 budou nové štítky na popelnice hromadně dodány 
občanům do poštovních schránek koncem března.
Platnost štítku 2023 je od 1.4.2023. Neoznačené popelnice 
nebudou po tomto datu vyvezeny.

• Stočné      
dle uzavřených Smluv o odvádění odpadních vod
částka: 650 Kč/osoba/rok, splatnost: do 30. 9. 2023  
variabilní symbol bezhotovostní platby: 2111xxx přičemž xxx je 
číslo popisné nemovitosti poplatníka (například pokud hradíte 
poplatek za osoby bydlící na č. p. 51, pak VS je 2111051) 

• Poplatek za psa     
dle OZV č. 1/2022, částka: 200 Kč/pes/rok
splatnost: do 31. 10. 2023   
variabilní symbol bezhotovostní platby: číslo známky psa

• Nájem obecních pozemků    
dle uzavřených Pachtovních smluv
částka: dle smlouvy, splatnost: do 31. 10. 2023  
variabilní symbol bezhotovostní platby: dle smlouvy

Přehled poplatků a plateb v roce 2023

Informace pro občany

Platby je možno hradit:     
• bezhotovostním převodem na účet obce: 183297926/0300 s uve-
dením příslušného variabilního symbolu (preferovaný způsob) 
• v hotovosti – v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách 

Pokud máte zájem o zasílání podkladů pro platby emailem, vyplň-
te prosím formulář, který je k dispozici na obecních stránkách:
http://www.obecmachova.cz/obecni-urad/formulare/
a zašlete elektronicky na adresu: ucetni@obecmachova.cz nebo 
doručte na obecní úřad. Platby je možno hradit: Předpis plateb 
vám pak může být zaslán na vyžádání elektronicky. 

Úklid psích exkrementů v obci 
a na veřejných prostranstvích  
Žádáme všechny majitele psů, aby si uklízeli po svých mazlíčcích. 
V průběhu roku je velice nepříjemné na 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 pořádek. Děkujeme za spolupráci. 
Obec Machová
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Měsíc Vývoz popelnic Vývoz velkokapacitního kontejneru Vývoz  nebezpečného odpadu

čtvrtek pátek-sobota čtvrtek

Leden
12. 1.  19. ledna 

   od 14.30 - 16.30 hod.26. 1.

Únor
9. 2.  

23. 2.

Březen

9.  3. 3.  března - 4. března    
24. března - 25. března

Pá - od 15.00 - 17.00 hod.                  
So - od 9.00 - 11.00 hod.    

23. 3.

Duben
6. 4. 21. dubna - 22. dubna 

Pá - od 15.00 - 17.00 hod.
So - od 9.00 - 11.00 hod.

6. dubna 
od 15.00 - 17.00 hod.       20. 4.

Květen
4. 5. 19. května - 20. května   

    Pá - od 16.00 - 18.00 hod.
         So - od 9.00 - 11.00 hod.

 

18. 5.

Červen

1. 6.
16. června - 17. června                        

 Pá - od 16.00 - 18.00 hod.                        
 So - od 9.00 - 11.00 hod.

15. 6.

29. 6.

Červenec
13. 7. 14. července - 15. července               

Pá - od 16.00 - 18.00 hod.                         
So - od 9.00 - 11.00 hod.

13. července 
od 15.00 - 17.00 hod.27. 7.

Srpen
10. 8. 18. srpna - 19. srpna                              

Pá - od 16.00 - 18.00 hod.                        
So - od 9.00 - 11.00 hod.24. 8.

Září
7. 9. 15. září - 16. září                                     

 Pá - od 16.00 - 18.00 hod.                        
  So - od 9.00 - 11.00 hod.

7. září 
od 15.00 - 17.00 hod.21. 9.

Říjen
5. 10. 13. října - 14. října                                  

Pá - od 15.00 - 17.00 hod.                         
So - od 9.00 - 11.00 hod. 19. 10.

Listopad

2. 11.
17. listopadu - 18. listopadu              

Pá - od 14.30 - 16.30 hod.                        
So - od 9.00 - 11.00 hod. 

16. 11.

30. 11.

Prosinec
14. 12.

28. 12.
   
Poznámka:

 termín vývozu popelnic se žlutým i zeleným štítkem 

 termín vývozu popelnice pouze se žlutým štítkem

TERMÍNY VÝVOZU ODPADŮ V ROCE 2023
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PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ PRO ROK 2023
Datum Název akce Pořadatel

7. 1. Tříkrálová sbírka Obec Machová

8. 1. Výroční členská schůze TJ Sokol Machová

14. 1. Valná hromada SDH Machová SDH Machová

4. 2. Sokolský ples TJ Sokol Machová

11. 2. Valentýnský pochod SDH Machová

18. 2. Vodění medvěda SDH Machová

25. 2. Zahrádkářský ples ČZS Machová

4. 3. Přednáška ČZS ČZS Machová

11. 3. Košt klobás SDH Machová

18. 3. Setkání s občany Obec Machová

25. 3. Karneval MŠ Machová + OM

1. 4. Ukliďme Česko, ukliďme svět Obec Machová

2. 4.
Výtvarné odpoledne 
- pletení tatarů

Obec Machová

15. 4. Beseda s důchodci Obec Machová

29. 4. Rej čarodějnic Obec Machová

květen Jednodenní turistický zájezd TJ Sokol Machová

27. 5. Oslava 70 let TJ Sokol Machová TJ Sokol Machová

3. 6. Dětský den Obec Machová

24. 6.
Turnaj v malé kopané, 
taneční zábava

TJ Sokol Machová

červenec
srpen

Letní kino Obec Machová

Soutěž SDH mužů a žen SDH Machová

                    Výbor ZO ČZS V MACHOVÉ VÁS ZVE NA    

                Z A H R Á D K Á Ř S K Ý   P L E S,                           

který se koná 25. února 2023 od 20.00 hod. 
v kulturním domě v Machové.                                                                   

K tanci a poslechu hraje AZ band 

Občerstvení zajištěno 

Srdečně zvou zahrádkáři    

                                                                                         

Rozloučení s prázdninami SDH Machová

18. - 
26. 8.

Turnaj v kuželkách 
- Memoriál bratrů Zatloukalových

TJ Sokol Machová

Sokolský zájezd TJ Sokol Machová

Soutěž SDH žáků SDH Machová

23. 9. -
24. 9. 

Okresní výstava ovoce a zeleniny ČZS Machová

1. 10. Svátek sv. Michaela archanděla Obec Machová

7. 10. Drakiáda MŠ Machová + OM

28. 10. Dýňová strašidýlka Obec Machová

25. 11. Zimní tvoření Obec Machová

2. 12. Rozsvícení vánočního stromu Obec Machová

26. 12. Vánoční turnaj v kuželkách TJ Sokol Machová

29. 12. Turistický pochod okolo Machové TJ Sokol Machová

30. 12. Turnaj ve stolním tenisu SDH Machová

31. 12. Silvestr SDH Machová

Další možné akce 2023

                       Noc s Andersenem

                       Strašidelné čtení

                       Divadlo v Machové

                       Večer u cimbálu

                       Country večer

                       Indiánský den

                       Martin na bílém koni
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Ukliďme
Machovou a okolí

1. dubna 2023
Sejdeme se v 9 hodin 

u obecního úřadu
Pytle a rukavice zajištěny, 

nezapomeňte na pevnou obuv!

771 123 425

Vzpomínáme
… a když mě budeš potřebovat, prostě si 
jen v srdci zašeptej mé jméno. Budu tam.

V roce 2022 jsme se naposledy rozloučili 
se šesti machovskými spoluobčany. 

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají celý 
svět…
V letošním roce 2023 oslaví svá kulatá 
životní jubilea občané obce 
70 let – 10 spoluobčanů,
75 let – 3 spoluobčané,
80 let – 3 spoluobčané,
85 let – 2 spoluobčané,
90 let – 1 spoluobčan.
Nejstarší občan Machové oslaví v tomto 
roce krásných 97 let. 

Přejeme, jak to zvykem bývá, aby se vám 
splnilo, co vaše srdce skrývá.

Věk není to, v čem se pozná stáří, když 
vaše oči mládím září a když srdce se umí 
pousmát, tak ten věk není znát.

Stav obyvatel
v obci Machová
Počáteční stav 1. 1. 2022 682
Narození  14
Úmrtí 6
Přihlášení  21
Odhlášení  16
Konečný stav 31. 12. 2022 695

1. kolo prezidentských voleb 
V obci Machová se účastnilo prezident-
ských voleb 390 voličů. Z toho bylo 387 
platných hlasů. Volební účast v obci 
Machová je 74,57 %. Nejvíce hlasů 
získal kandidát č. 7 Andrej Babiš 143 
hlasů, kandidát č. 4 Petr Pavel 100 hla-
sů, kandidátka č. 6 Danuše Nerudová 
52 hlasů, kandidát č. 1 Pavel Fišer 46 
hlasů, kandidát č. 2 Jaroslav Bašta 25 
hlasů, kandidát č. 9 Marek Hilšer 16 
hlasů, kandidát č. 8 Karel Diviš 4 hlasy, 
kandidát č. 5 Tomáš Zima 1 hlas. 

2. kolo prezidentských voleb  
Druhého kola prezidentských voleb se 
účastnilo celkem 383 voličů. Bylo ode-
vzdáno 382 platných hlasů, což činí vo-
lební účast 73,51 %. Kandidát Petr Pavel 
získal 206 platných hlasů a kandidát 
Andrej Babiš získal 176 platných hlasů. 

Jubilanti

Volby

Jitka Bartošková



Machovský zpravodaj 
Periodický tisk územního samosprávného celku. Ev. číslo: MK ČR E 23670.  Obecní zpravodaj. Vydává Obec Machová, Machová 120, 763 01 
Mysločovice, IČ: 00568651, email: podatelna@obecmachova.cz, tel.: +420 577 121 032. Vychází 2 x ročně, náklad: 280 ks, šířeno bezplatně. 
Redakční rada: PhDr. Božena Martincová, Ing. Vladimír Velísek, Jitka Bartošková, Bc. Eliška Brázdilová, Ing. Lucie Kolářová. Tisk: TYPOservis 
Holešov, Masarykova 650, 769 01 Holešov, e-mail: typoservis@typoservis.cz.

1. číslo. Datum vydání: 17. 02. 2023. Příspěvky do dalšího čísla je možné odevzdat na obecním úřadě.

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!

SDH MACHOVÁ POŘÁDÁ 

MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK ULICEMI MACHOVÉ 

 

 

 

SRAZ MASEK JE OD 8:00 HODIN V 

KULTURNÍM DOMĚ 

KAŽDÁ MASKA DO PRŮVODU VÍTÁNA!!! 

 


