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Milí spoluobčané,
naše společnost se pomalu vrací k životu, 
který jsme znali před covidem. Mnoho 
akcí bylo kvůli tomu bohužel zrušeno. 
Aktuální informace k dění v obci najdete 
vždy na našem webu a facebooku. 
Když už jsme u akcí, které plánujeme, tak 
zmíním jen ty, které nás čekají v nejbližší 
době. Hasiči 11. září 2021 uspořádají 
soutěž mladých hasičů v požárním úto-
ku. Ve dnech 25. - 26. září proběhne 
Okresní výstava ČSZ Machová a 3. října 
svátek svatého Michaela – obecní hody. 
Snad nám bude přát i počasí, které je 
letos značně nevyzpytatelné. K Machové 
už patří neodmyslitelně letní kino. Tady 
bych chtěl dát možnost občanům roz-
hodnout formou hlasování na obecních 
stránkách, které filmy budeme promítat 
v příštím roce.

Změna na obecním úřadě
Od 1. 4. 2021 byla na základě výběrového 
řízení přijata nová účetní a ekonomka 
obce Ing. Lucie Kolářová, která se postup-
ně zapracovávala a nyní už pracuje zcela 
samostatně. Změna byla vyvolána paní 
Libuší Zaoralovou, která si přála odejít 
do předčasného důchodu. Paní Zaoralová 
pracovala s neuvěřitelnou obětavostí a pílí 
v obci od března 1998, což je celých 23 let. 
Za tuto poctivou a obětavou práci jí patří 

veliké poděkování a přání ať má v další 
etapě života hodně zdraví, aby si mohla 
dlouho užívat zaslouženého odpočinku.

Investice a rekonstrukce
V mateřské škole probíhá rekonstrukce 
zdroje a topné soustavy 1PP+ nastavení 
ventilu /změna kotle ve sklepě a výměna 
regulačních ventilů v celé budově/. V ob-
řadní místnosti probíhá plánovaná rekon-
strukce tak, aby to byla důstojná místnost 
pro slavnostní obřady. V mateřské škole 
bylo vyměněno staré a poničené oplocení 
a natřeny dřevěné herní prvky v zahradě. 
Proběhla také oprava uvolněné krytiny 
a utěsnění hromosvodu. Byl vydlážděn 
chodník vstupu do šaten a okolo budovy. 
V plánu je ještě letos oprava schodiště 
vstupu do šaten.
Další práce, které v současné době pro-
bíhají, jsou „Intenzifikace KČOV /koře-
nové čistírny odpadních vod/ a "Vybu-
dovaní větve C“ pod cestou "kostkovice".  
Na tuto stavbu byl vybrán technicky do-
zor, který je svým vzděláním zaměřen na 
typ stavby - tj. vodní dílo, tedy je odborně 
znalý. Intenzifikace KČOV by měla být 
dokončená do listopadu letošního roku.
Další projekt, kterého si můžete povšim-
nout, je stavba polní cesty mezi Macho-
vou a Sazovicemi. Tady je investorem 

Státní pozemkový úřad. Také na této 
výstavbě má pozemkový úřad zajištěn 
technický dozor, který odpovídá za správ-
né provedení díla. Bohužel přitom byly 
značně poničené přilehlé komunikace, 
které firma Swietelský po dokončení stav-
by uvede do původní stavu. Stavba by 
měla být ukončena do konce září a poté 
předána do majetku obce. 
Pro letošní rok ještě plánujeme přesun 
stanoviště kontejnerů na využitelný od-
pad od bývalé prodejny potravin ke ku-
želně. Plocha u prodejny potravin totiž 
není majetkem obce. Další investiční akcí 
je „Machová – oprava místní komunikace 
a zpevněných ploch na p. č. 462/1 v k.ú. 
Machová“ ("kostkovice"), která začne 
ještě v letošním roce. 
Ne vše se v covidové době dařilo v ter-
mínech, jaké bychom si představovali. 
Věřte, že ke všem úkolům přistupuji spo-
lečně s ostatními členy zastupitelstva  
s péčí řádného hospodáře a snažíme se pro 
obec udělat maximum. Závěrem vám všem 
přeji, aby nás už žádná mimořádná opat-
ření nepotkala a mohli jsme si užít zbytek 
roku v pohodě, tak jak tomu bylo dříve. 

S úctou
Josef Benek
starosta obce Machová

Obecní hody 
sv. Michaela archanděla 
3. 10. 2021
• 7:00 Budíček s dechovou hudbou

• 10:15 Průvod hasičského sboru Machová

• 10:30 Mše sv. u zvonice sv. Michaela archanděla

• skákací hrad pro děti

• poníci

• cukrová vata
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Událo se…

Ukliďme Česko, ukliďme svět

Velikonoce v obci Machová

Ve dnech 20. - 27. 3. 2021 jsme se v obci 
zapojili do celorepublikové výzvy „Ukliďme 
Česko, ukliďme svět“. V loňském roce se 
úklid kvůli vládním opatřením nekonal  
a i když situace letos také nebyla příz-
nivá, rozhodli jsme úklid obce pořádat 
jako hromadnou akci, ale individuálním 
způsobem. To je, že byla nachystána mapa 
14 tras, kde bylo možné uklízet a jed-
notliví zájemci, rodiny nebo kolektivy si 
zarezervovali trasu komentářem na face-
booku, případně telefonem s obecním úřa-
dem. Zde si také mohli vyzvednout pytle  

na sběr odpadků a svou vybranou trasu  
si mohli kdykoliv projít v uvedeném termí-
nu. Nasbírané pytle nechali na konci trasy, 
kde je vyzvedli zaměstnanci obce.
Celkem se podařilo sesbírat neuvěřitel-
ných 20 pytlů odpadků. Poděkování patří 
všem, kteří se zapojili, ale zejména rodi-
čům dětí, kteří svým osobním příkladem 
vedou děti k udržování pořádku v okolí 
naší krásné obce.
 
Ing. Jan Haas
místostarosta Sesbírané odpadky u Milionové ulice

Úklid odpadků u kříže v Potokách Sesbírané odpadky u Boří

MÁJKOVÁNÍ
Když se zeptáte v Machové někoho ze starší 
generace, se sentimentem vám bude vy-
právět, jak od nedávna chodila děvčata na 
Smrtnou neděli, tedy 14 dní před Velikono-
cemi, dům od domu s borovicovou větvič-
kou, ozdobenou papírovými ozdobami nebo 
krepovými růžemi a zpívala písničku „Stála 
panenka Maria, jako růžička červená…“ 
Některá děvčata měla na vršku borovičky 
přidělanou i panenku. Přinášela tak do domů 
symbol jara a za to pak dostávala, podobně, 
jako když kluci chodí na „šlahačku“ s tatarem 
o Velikonočním pondělí, do košíčku či do 
„koledníčku“, tedy za rožky svázaného šátku, 
sladkosti nebo peníze. V dnešních dobách 
chodí děvčata sama či v malých skupinkách, 
často v doprovodu starších sourozenců nebo 
rodičů, pokud jsou děvčátka malá. 

V letošním roce kvůli vládním opatřením 
májkování v obci neproběhlo, proto jsme 
si alespoň připomněli tuto tradici písnič-
kou „Stála panenka Maria, jako růžička 
červená…“  z místního rozhlasu. Věříme, 
že v nadcházejících letech, budou opět 
děvčata vnášet svým zpěvem do příbytků 
našich občanů jaro a tato krásná tradice 
bude i nadále pokračovat.

KLAPOTÁNÍ
K symbolům Velikonoc neodmyslitelně 
patří řehtačky a klapotačky.  Na Zelený 
čtvrtek, kdy na znamení blížící se smrti 
Ježíše Krista „odlétají zvony“ do Říma  
a jejich zvuk utichá, je nahrazují chlapci 
pochůzkou po obci s řehtačkami či klapo-
tačkami. Zvony začínají zvonit znovu až  

v sobotu v pozdním večeru při slavnostní 
bohoslužbě, která se slaví na památku 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Chlapci vychází na obchůzku ve čtvrtek  
v šest (v podvečer), pokračují na Velký 
pátek od rána od šesti, v pravé poledne 
v době oběda, ještě pak ve tři odpoledne 
(tato hodina je připisována Kristovu úmr-
tí) a v šest v podvečer. Na Bílou sobotu se 
pak klapotá v šest ráno a ve dvanáct hodin 
v poledne. Skupina chodí od domu k domu. 
Hoši si vyklapotají koledu, kterou si mezi 
sebou rozdělí. Rozdělení koledy měli na 
starost Kaprálové, kteří od začátku kla-
potání pečlivě do notýsku zapisovali účast 
každého z chlapců. Kaprálové spočítali 
celou výslužku a podle účasti a postavení 
ve skupině ji rozdělili mezi ostatní. 



strana 4strana 4

Zvyk pochází z doby, kdy spali pohromadě 
také řehtači (po vzoru apoštolů, kteří 
nocovali s Ježíšem). Řehtačky i klapotač-
ky jsou různých velikostí; malé do ruky,  
ale i velké, které se vozí na trakaři.  
Na mnoha místech je řehtání a klapotání 
symbolickým vyháněním Jidáše.
Tradice stále hrají v našich životech, i přes 
koronavirová omezení.  významnou roli  
a tradice velikonočního klapotání se v naší 
obci udržuje. Proto jsme vyzvali chlapce, 
aby tuto tradici podpořili a rozezněli kla-
potačky na svých zahradách v určených 
časech.
Děkujeme všem, kteří klapotali na zahra-
dách za udržení velikonočních tradic!
Fotografická velikonoční soutěž o nejhez-

čí kraslici a perníček a soutěž o nejhezčí 
velikonoční výzdobu
V letošním roce obec Machová, u příle-
žitosti velikonočních svátků, vyhlásila 
pro děti fotografickou soutěž o nejhezčí 
kraslici a perníček. Všechny výtvory byly 
odměněny.
Zároveň také probíhala soutěž o nejhezčí 
velikonoční výzdobu před domem, kdy 
obcí prošla komise, která provedla vy-
hodnocení. Na nejpovedenější výzdoby se 
můžete podívat na fotografiích.
Děkujeme všem, kteří se zapojili a zkrášlili 
naši obec.

Ing. Jan Haas
místostarosta
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V sobotu dne 1. 5. 2021 se pořádal Rej čarodějnic na dětském 
hřišti „Příhon“. V dopoledních hodinách proběhla čarodějnická 
výzdoba, do které se zapojily děti s pomocí rodičů a rodinných 
příslušníků. Děti přinesly své výtvory a pomohly tak zaplnit hřiště 
výzdobou. Odměnou jim byly sladkosti za přinesené výtvory.  
V odpoledních hodinách si mohli rodiče, děti a ostatní občané 
prohlédnout čarodějnickou výzdobu a mohli se tak pochlubit 
svými výtvory. Akce kvůli vládním opatřením musela proběhnout 
v rámci samostatné prohlídky, i přesto se zdařila a všem zúčast-
něným patří poděkování za účast.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport

Rej čarodějnic

Pojďte dál děti …

Příprava k letuČarodějničtí učni

Do Machové se slétly čarodějnice všech generacíKostýmy ladily úplně všem
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V sobotu dne 26. 6. 2021 se konečně 
podařilo uspořádat opožděný Den dětí  
se společným zahájením prázdnin ve spor-
tovním areálu Machová. Akci přálo krásné, 
slunečné počasí. Pro děti byly připraveny 
úkoly, jako například střelba ze vzdu-
chovky, jízda zručnosti, minigolf a další.  
Po jejich splnění si zasloužily malou odmě-
nu. Pro děti, rodiče a ostatní přítomné bylo 
připraveno občerstvení společně s tradič-
ním opékáním špekáčků. Byl také připra-
ven velký skákací hrad a točená zmrzlina, 

Ukončení školního roku, aneb Dětský den
o kterou se postarali manželé Hořejšovi, 
za což jim patří velké poděkování. Po celou 
dobu bylo krásné počasí, o čemž svědčila 
velká účast. Tato akce splnila svůj účel, 
kdy se občané mohli po delší době sejít ve 
větším počtu a družně se pobavit. Závěrem 
bych chtěl poděkovat všem zúčastněným  
a všem, kdo se zapojili do příprav akce, 
která se mohla zdárně uskutečnit.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sportStřelba ze vzduchovky

Nejoblíbenější atrakcí byl skákací hrad

Minigolf

Jízda zručnosti

Na závěr bylo připraveno opékání špekáčků

I v letošním roce bylo ve sportovním areálu 
pro občany připraveno letní kino. Pro-
mítalo se životopisné drama Šarlatán, 
romantická komedie Bábovky, rodinná 

Letní kino v Machové
komedie Dolittle a pohádka Princezna 
zakletá v čase.
Před i během promítání bylo možné také za-
koupit malé občerstvení za "lidové" ceny.

Děkuji všem, kteří pomohli s chystáním 
plátna, ozvučením nebo pomocí v bufetu.
Ing. Jan Haas
místostarosta
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Jak se máme ve školce

Vážení rodiče a přátelé mateřské školy,
další školní rok je již pomalu u konce  
a nový, nadcházející, už klepe na dve-
ře. Děti už se jistě těší na své kamarády  
a doufají, stejně jako my ostatní, že ten-
to školní rok už bude zase tím běžným 
školním rokem nabitým dobrodružstvím, 
výlety, divadly, akcemi s rodiči, besídkami, 
uspáváním zahrady a prostě vším, co nám 
vytváří krásné vzpomínky na školní léta. 
Rád bych se alespoň ohlédl za uplynulým 
půlrokem, kdy jsme si vyzkoušeli úplně 
jinou formu vzdělávání, která ovšem ani 
zdaleka nedosahuje na společně strávený 
čas v mateřské škole. 
Zimní měsíce jsou věnovány především 
přípravě předškolních dětí k zápisu do 
základní školy. I když jsme kvůli uzavření 
školy spolu nestihli procvičit a zdokonalit 
vše, co jsme chtěli a potřebovali, věřím,  
že děti předvedly to nejlepší a již teď se 
velmi těší, až za pár dnů usednou do škol-
ních lavic. Snažili jsme se tak být nápo-
mocni alespoň přes sociální sítě. V únoru 

„AŤ JE COVID NEBO NENÍ, VŠECHNO ZVLÁDNEM BEZ TRÁPENÍ” 
aneb JAK TO BYLO V MATEŘSKÉ ŠKOLE!

jsme si udělali komorní karneval v naší 
mateřské škole. Společně jsme si zatan-
covali, zahráli hry, zazpívali a především 
se proměnili v naše pohádkové hrdiny. 
Myslím, že přesně takové zpestření a útěk 
od reality děti i zaměstnanci potřebovali.
Od 1. března byla pak naše mateřská škola 
uzavřena z důvodu koronavirové epide-
mie. Vzdělávání tak probíhalo distanční 
formou, společně jsme sdíleli své dojmy 
a zážitky přes počítač, neboť vzdělávání 
bylo i přes to všechno pro předškolní děti 
povinné. Zapojily se ovšem i děti mladší 
a úspěšně všechny zdolávaly jednotlivé 
úkoly, písničky, básničky, pracovní listy, 
cvičení, které pro ně pedagogové při-
pravili. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
dětem a rodičům za skvělou spolupráci  
a zpětnou vazbu, fotografie, videa, která 
nám posílali. Za to vám patří velké DÍKY.
Po otevření mateřské školy jsme museli 
zdolávat překážku v podobě testování, 
děti byly velmi statečné a i toto vládní na-
řízení bez problémů zvládly. Do plánů jsme 

více zařadili téma o zdraví, bezpečnosti, 
společně jsme si opakovali a zdůrazňovali 
zásady hygieny.  
Snad jedinou akcí s rodiči, kterou bylo 
možné zrealizovat, se stalo pasování před-
školáků, které se neslo v duchu Afriky 
a zvířat. Myslím, že jsme si všichni užili 
odpoledne plné písní, tanečků a plnění 
úkolů, a tím tak společně vytvořili dětem 
krásnou vzpomínku nejen na tento školní 
rok. 
Během letních prázdnin probíhala celková 
rekonstrukce kotelny a rozvodů, byl vymě-
něn plot kolem mateřské školy a natřeny 
hrací prvky na školní zahradě. Děkujeme 
panu starostovi, zastupitelstvu a pracov-
níkům obce za tuto realizaci.
Závěrem chci popřát vám, všem obča-
nům obce, zaměstnancům mateřské školy  
a především dětem, krásný vstup do nové-
ho školního roku a pevné zdraví!

Mgr. Vít Mlčoch
ředitel MŠ Machová

Masopust v MŠ
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Den čarodějnic

Taneční zábava

Pasování předškoláků

Distanční výuka Velikonoční strom pro děti Pasování předškoláků

Spolky v obci

V květnu jsme měli pořádat turistický zájezd. Z důvodu špatné 
epidemické situace jsme zájezd neuskutečnili.
Dne 19. června jsme pořádali ve sportovním areálu IV. ročník 
turnaje v malé kopané. Turnaje se zúčastnilo 6 týmů z Machové 
a okolí. Po dobu celého turnaje panovalo teplé letní počasí. 
Hrála pětičlenná družstva systémem – každý s každým. Celkové 
pořadí turnaje: na 6. místě se umístili Devils, 5. místo GLS,  
4. místo Najatý střely, 3. místo Brikulky, 2. místo Dagmara,  
1. místo a vítěz turnaje byl tým Moravanka z Kojetína.
Po ukončení turnaje jsme pokračovali taneční zábavou. K tanci 
a poslechu hráli akusticky Fera Šarman a Milan Mikl z kapely AK-
CENT. Vstupné bylo 50 Kč. Zábavy se účastnilo zhruba 200 osob.
V měsících červenci a srpnu proběhla rekonstrukce hlediště  
v kuželně. Ze schodů a spodní části hlediště jsme odstranili staré 
linoleum a lavice. Linoleum se nahradilo dlažbou se stejným mo-
tivem, která byla v minulém roce položena v kulturní místnosti. 

TJ Sokol Machová
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Dále byla vyměněna stará rozvodná skříň 
el. energie za novou, vyměnily se vypínače 
a zásuvky. Opravili jsme vlhké zdi, rozvod 
topení a vymalovali.
V zimních i jarních měsících byla naše ku-
želna uzavřena. Žádná soutěž se nehrála. 
Celý ročník se bude opakovat v nadchá-
zející sezóně 2021–2022. První utkání se 
budou hrát od 11. září. Do podzimních 
soutěží máme přihlášena tato družstva: 

Machová „A“ - III. Kuželkářská liga, Ma-
chová „B“ - Krajský přebor, Machová „C“ 
- Krajská soutěž, také žáci a dorost by měli 
hrát krajské turnaje.
20. – 28. srpna 2021 pořádáme kužel-
kářský turnaj, na kterém se představí  
i reprezentanti ČR v kuželkářském sportu.

Hostování kuželkářů TJ Sokol Machová 
v sezóně 2021-2022

Jiří Mrlík – TJ Valašské Meziříčí v soutěži 
Interliga,
Miroslav Míšek – KK Kroměříž v soutěži 
Přebor Zlínského kraje.
Více informací o našem spolku najdete na 
našich webových stránkách: www.tjsokol-
machova.cz

Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol Machová

Rekonstrukce hlediště

Družstvo machovských mužů, 11. 7. 2021

Opravené hlediště

Příprava družstva machovských dorostenek, 11. 7. 2021

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Ma-
chová byla počátkem letošního roku 
omezena opatřeními proti pandemii ko-
ronaviru. Z těchto důvodů se nemohla 
uskutečnit výroční valná hromada sboru, 
tradiční Vodění medvěda při masopustu  
a také Košt klobás.
Až po rozvolnění opatření začaly v jarních 
měsících tréninky družstev starších žáků 
a dorostenek. Soutěže v požárním sportu 
se rozjely až koncem měsíce června. Druž-
stvo starších žáků se proto zúčastnilo jen 
soutěží ve Štípě, Sazovicích a 21. srpna  
v Tečovicích. Zde dosáhlo svého největšího 
úspěchu, když ve své kategorii zvítězilo.

Činnost SDH Machová v první polovině roku 2021
Družstvo dorostenek se zapojilo do Zlín-
ské ligy. Doposud se zúčastnilo sedmi 
soutěží. Ve Zlíně – Loukách, Sazovicích, 
doma v Machové, ve Velkém Ořechově, 
Nevšové, Vrběticích a Bratřejově. Nejlé-
pe se dařilo 3. místem ve Zlíně-Loukách  
a 2. místem v Sazovicích. Družstvo doros-
tenek je průběžně na 5. místě ve Zlínské 
lize v požárním sportu ve své kategorii.
11. července jsme uspořádali soutěž O po-
hár SDH Machová pro muže, ženy a dorost. 
Soutěž byla zařazená do seriálu Zlínské ligy 
požárního sportu. Zúčastnilo se 20 družstev 
mužů, 15 žen, 8 dorostenců, 6 doroste-
nek a 2 týmy mužů nad 35 let. Za náš sbor 

se zapojilo družstvo mužů, které obsadilo  
14. místo, dorostenky byly na 4. místě a tým 
mužů nad 35 let obsadil 2. místo.
Zásahová jednotka našeho sboru se 18. 
června zúčastnila prověřovacího cvičení 
našeho 3. okrsku v Mysločovicích. Úkolem 
cvičení byla součinnost jednotek při dálko-
vé dopravě vody při polním požáru.
Koncem srpna a v září ještě pokračují sou-
těže žáků a dorostu. Náš sbor připravuje na 
sobotu 11. září soutěž O pohár obce Macho-
vá pro družstva mladších a starších žáků.

Jaromír Brázdil
velitel sboru
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Požární útok machovských dorostenek, 11. 7. 2021 Bylo připraveno i bohaté občerstvení

Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři.                                                                                                           
Byl jsem osloven, zda bych za ZO Českého 
zahrádkářského svazu Machová přispěl 
informacemi z naší činnosti do 2. čísla 
Machovského zpravodaje 2021.    
Díky další vlně šíření pandemie COVID-19, 
která od podzimu opět poznamenala pra-
covní, ale i soukromé žití nás všech, tedy 
i složek v naší obci, se mi nejdříve jevilo, 
že není velice o čem psát. Nakonec jsem 
názor pozměnil.
Nevidím smysl v této souvislosti vyjme-
novávat akce, které každou zimu a na 
jaře organizujeme a které se nemohly le-
tos uskutečnit. Jsem optimista a snažím 
se dívat dopředu. Špatné nálady už bylo 
dost! Souhlasíte?

ČZS Machová
Během zimních měsíců až po 
ty letní byli aktivními členy 
naši matrikáři, kteří pro za-
hrádkáře jubilanty připravili 
přání, dárek a po rozvolnění 
vládních opatření i osobně 
pogratulovali.
Nastupující jaro a první 
slunné dny samozřejmě za-
hrádkáře oslovilo k zahájení 
prací na svých pěstitelských 
a relaxačních zahradách.  
O výsadbě, úpravě záhonů a dalších jar-
ních, po zimě vzácných činnostech, jsme 
začali debatovat i přes ploty, jak se mezi 
dobrými sousedy sluší. Výměna zkušeností 
je vždy prospěšná.

J.  Juřena, P. Kolomazník  –  jarní péče o stromky

L. Pospíšilová v červnu zor-
ganizovala brigádu v hospo-
dářské budově a klubovně. 
Ženy provedly každoroční 
jarní úklid, na kterém se dále 
podílela D. Slaběňáková,  
O. Velísková a M. Šumberová.
Na začátku července proběh-
la výborová schůze, na které 
jsme si odhlasovali návrh 
Plánu činnosti pro rok 2021. 
Ano, je potřeba plánovat 

i v této komplikovanější době. Chceme 
3. 9. 2021 uspořádat sběr starého žele-
za. Při této příležitosti vás zahrádkáře  
i spoluobčany prosím o podporu a doma 
mrkněte, co železného nebo plechového 
nepotřebujete. 
Sázíme na dobrou loterii a moc si přejeme 
uspořádat Okresní výstavu ovoce a zeleni-
ny ve dnech 25. – 26. 9. 2021. Doufejme, 
že statistická čísla pandemie budou pří-
znivá a že pořadatelům, vystavovatelům  
a návštěvníkům bude stačit jen použití 
roušky nebo respirátoru. Již na začát-
ku srpna jsem měl telefonické dotazy ze 
sousedních zahrádkářských organizací, 
zda se letošní výstava uskuteční a že ji 
chtějí vzorky ze svých úrod podpořit. To 
mě upřímně potěšilo. Dále z našeho plánu 
činnosti ještě prozradím, že hudba na 
Zahrádkářský ples 2022 je zamluvená … 
Tak snad nám tento záměr vyjde.

Přeji vám pevné zdraví, ať se daří a krásně 
prožitý zbytek léta.
… mějte se přátelé …

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová
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Vážení spoluobčané a přátelé zahrádkáři,

výbor ZO ČZS v Machové Vás srdečně zve na letošní výstavu ovoce, zeleniny a 
květin, která se uskuteční kulturním domě.

neděli od 
Obracíme prosbou na zahrádkáře, pěstitele a všechny příznivce o poskytnutí svých 

ýpěstků květin či é , které obohatí stoly a podium vé vzorky či 
exponáty přineste prosím, ve čtvrtek od 1 pátek od 1

Za každý vzorek ovoce, zeleniny a květin Vám budeme 
vděčni. rámci výstavy opět uspořádáme soutěž o nejlepší , nejlepší 

a o nejlepší kolekci zeleniny. Jednotlivá pořadí v umístnění oceníme pohárem 

dispozici odborné rady od našich instruktorů omněli jsme ani 
na občerstvení. B ás mimo jiné připraven hroznový burčák a víno

ale i gulášek a další dobroty

Těšíme se na Vás

Výbor ZO ČZS Machová

Oprava parket v kulturním domě

Zprávy z výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Stavební výbor se scházel pravidelně 1x za 
měsíc, vždy dle domluvy, přibližně týden 
před zastupitelstvem. Zpráva z jednání 
výboru je přečtena na každém zastupitel-
stvu. Řešily se jak pro obec velké projekty, 
tak i běžná činnost v obci. Zde je pár bodů, 
které jsme řešili v 1. pololetí.

Chodník do Mysločovic – byl dořešen od-
kup chybějících pozemků a objednána 
projektová dokumentace, která byla kon-
zultována se zástupci obce Mysločovice, 
aby měl chodník jednotnou šířku a povrch 
na katastrech obou obcí.

Polní cesty – byly podány žádosti o dotaci 
na výsadbu stromů a keřů na polních ces-
tách. Bohužel, žádosti jak u Nadace ČEZ, 
tak i u Ministerstva životního prostředí 
byly neúspěšné. Také bylo projednáno 
zřízení sjezdu z polní cesty na cestu do 
Mysločovic a byly vyhodnoceny nabídky 
na mulčovač k traktoru Venga, který byl 
zakoupen pro údržbu polních cest.

Obřadní síň – byla zorganizována brigáda 
na vyklizení původního vybavení obřadní 
síně, do které se zapojili členové výboru, 
ale i ostatní občané.

V současné době je hotová elektroinsta-
lace a sádrokartonové příčky.

Rekonstrukce zdroje a topné soustavy v 
1 PP + nastavení TV ventilů v objektu Ma-
teřská škola, Machová 68 – byl zpracován 
energetický posudek na rekonstrukci 
otopné soustavy a byla podána žádost 
o dotaci z Operačního programu Život-
ní prostředí. Energetický posudek byl 
nutnou součástí žádosti o dotaci, která 

se bude vyhodnocovat zpětně, podle 
účinnosti provedených opatření.

Pasport (kamerový průzkum) kanalizace 
– v obci proběhl pasport kanalizace, který 
měl být z 95 % financován z dotace pro 
Mikroregion Židelná. Bohužel firma pro-
vedla pasport před ukončením výběrového 
řízení, ve kterém se objevily nejasnosti 
s referencemi a proto se výběrové řízení 
zrušilo a bude vyhlášeno znovu.
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Doprava v obydlených zónách – výbor 
diskutoval s projektantkou dopravních 
staveb možné úpravy, jak upravit průjezd 
aut obydlenými zónami.

Machová oprava místní komunikace  
a zpevněných ploch na p. č. 462/1  
v k. ú. Machová – obec získala dotaci od 
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu 
„kostkovice“. Na výboru byly vyhodnoceny 
nabídky na výběrové řízení na zhotovitele/
dodavatele stavby. Dále bude vybrán tech-
nický dozor stavby, který bude dohlížet 
na kvalitu výstavby. Povinnost zajistit 
technický dozor ukládá obci zákon. 

Ing. Jan Haas
předseda výboru stavebního, pro dopravu 
a životní prostředí Výměna a nátěr oplocení zahrady MŠ, oprava chodníku na zahradu

Intenzifikace KČOV Výstavba polní cesty do Sazovic. Investor: Státní pozemkový úřad

Informace výboru pro školství a sociální oblast

Vítání občánků v roce 2021
Slavnostní vítání občánků proběhlo 3. července 2021 u zvonice. 
Přivítáni byli Ondřej Polách, Jiří Fryštacký a Nela Faldíková. Jedná 
se o děti, které se narodily koncem loňského roku. Vzhledem  
k vládním opatřením nebylo možné uskutečnit vítání dříve. Další 

V letošním roce oslaví svá životní jubilea následující občané  
(70, 75, 80 let a více, seřazeno v měsíci abecedně):

Září Zatloukalová Marie
Říjen Dovrtěl Josef
 Haasová Vlasta
 Matulíková Drahomíra

Jubilanti
Listopad Divoká Ludmila
 Řiháková Anežka
Prosinec Motáňová Marie
 Pastyříková Marie
 Václavíková Jana
 Vlčková Vojtěška
 Závodná Ludmila

vítání snad už proběhnou tak, jak bývalo zvykem. (Fotografie 
naleznete na zadní straně obálky.)
V první polonině roku 2021 se v Machové narodil jeden nový 
občánek.
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V první polovině roku 2021 jsme se naposledy rozloučili s machovskými spoluobčankami 
paní Ludmilou Zavadilovou a paní Ladislavou Janíkovou.
Také 1. 1. 2021 nás navždy opustil MUDr. Libor Tesařík, který v naší obci měl svou ordinaci.
Čest jejich památce!

Svatopluk Januška
předseda výboru pro školství a sociální oblast

Poplatky v roce 2021

Vzpomínáme  

Do konce října se vybírá místní poplatek za 
psy za tento kalendářní rok. Výše poplatku 
na rok 2021 zůstává stejná jako loni – tj. 
200 Kč za každého psa. 
Upozorňujeme majitele psů na jejich ohla-
šovací povinnost (tzn. do 15 dnů nahlásit 
držení psa staršího 3 měsíců, případně ohlá-
sit další změny ve stavu psů v domácnosti).

Poplatek za psy je možno hradit:
• bezhotovostním převodem platby na účet 

obce – číslo účtu: 183297926/0300 s uve-
dením příslušného variabilního symbolu,

Stočné

Poplatek za psy

Do konce září se vybírá stočné za tento kalendářní rok. Na rok 
2021 bylo stanoveno ve stejné výši jako v minulých letech   – tj. 
13,89 Kč/m3 na 1 osobu za rok (tzn.  500 Kč na osobu za rok).

Stočné hradí majitel nemovitosti za všechny osoby v domě. Při-
pomínáme ohlašovací povinnost poplatníků, kteří jsou povinni 
nahlásit změny mající vliv na výpočet stočného za nemovitost.

Stočné je možno hradit:
• bezhotovostním převodem platby na účet obce – číslo účtu: 

183297926/0300 s uvedením příslušného variabilního symbolu,
• poštovní poukázkou s uvedením variabilního symbolu,
•  v hotovosti – v kanceláři účetní v úředních hodinách.
Variabilní symbol (VS) je 2111xxx přičemž xxx je číslo popisné 
nemovitosti poplatníka (například pokud hradíte poplatek  
za osoby bydlící na č. p. 51, pak VS je 2111051).

• poštovní poukázkou s uvedením varia-
bilního symbolu,

• v hotovosti – v kanceláři účetní v úřed-
ních hodinách.

Variabilní symbol (VS) je číslo známky psa.

Pokud máte zájem o zasílání podkladů 
pro platbu místních poplatků a stočného 
e-mailem, vyplňte prosím formulář, který 
je k dispozici na obecních stránkách.
Předpis plateb vám pak bude zaslán na 
vyžádání elektronicky.

Příslušné formuláře jsou ke stažení na 
webu:
http://www.obecmachova.cz/obecni-
-urad/formulare/

Vyplněné dokumenty je možno zaslat elek-
tronicky na adresu: ucetni@obecmacho-
va.cz, nebo doručit na obecní úřad.

Předem děkujeme za spolupráci.

Obec Machová

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamen-
tu České republiky proběhnou ve dnech  
8. a 9. října 2021. V pátek budou otevře-
ny volební místnosti od 14:00 do 22:00  
a v sobotu od 8:00 do 14:00. 
Ve Zlínském kraji lze volit z 327 kandidátů 
(66% mužů, 34% žen) na 18 kandidátních 
listinách stran, hnutí a koalic, průměrné-
ho věku 48 let (nejmladší 21 let, nejstarší 
88 let).

Volby do poslanecké sněmovny
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Při svých procházkách obcí hledám stopy 
po dobách minulých, občas i nacházím. 
Vesnice není uzavřený skanzen, mění se 
docela rychle a mnohdy si to ani neuvě-
domujeme. Stačí se chvíli zastavit a pře-
devším starší pamětníci náhle zjistí, že 
to, co bývalo v obci běžně k vidění, dnes 
nacházíme jen ojediněle, nebo na starých 
fotografiích jako vzpomínku. Snažím se 
zmapovat a zdokumentovat, co je ještě 
nějakým způsobem dostupné a aspoň  
v písemné či obrazové formě zachovat pro 
budoucí generace machovských občanů.
V tomto článku bych chtěl představit dosud 
zachovalou niku (výklenek) na čelní fasádě 
domu popisného čísla 85. 
Co je to vlastně taková nika?  Někdy jde  
o jednoduché, nijak nezdobené výklenky, 
jindy fasádu kolem nich rámují plastic-
ké výstupky, polosloupky, pilastry, římsy, 
sokly a podobně. Občas jsou niky zasklené. 
Do nik byly umísťovány plastiky různých 

Památky v obci
svatých patronů, kteří měli nad obyvateli 
domu bdít a ochraňovat je.
Dům č. 85 je svým vzhledem pro Machovou 
celkem výjimečný, co si pamatuji, byly v obci 
celkem tři tohoto stavebního slohu. Stavěn 
byl v roce 1930 – 1932 rodinou Žofie a Fran-
tiška Janíkových a nika byla zabudována nad 
velkými vraty. Takové niky se většinou umís-
ťovaly ve štítě domu nebo v našem okolí nad 
vstupními dveřmi mezi půdní okénka. Dům 
č. 85 byl stavěn i pro matku pana Janíka a ta 
měla výminek přístupný bočními dveřmi ze 
stodoly, proto byla nika pro sošku umístěna 
nad vraty a ne nad síňovými vchodovými 
dveřmi, jak bývalo zvykem jinde.
V tomto výklenku s prosklenými dvířky byla 
umístěna sádrová barvená soška svatého 
Antoníčka již při dostavbě domu prav-
děpodobně v roce 1932, přetrvala tam 
od doby první republiky, přes okupaci  
a vydržela na svém místě i v socialismu, 
kdy byly náboženské symboly potlačovány.  
V době, kdy byl dům v majetku rodiny Ing-
rových, došlo k pokusu o krádež této plas-
tiky. Tehdejší majitel si snahy o ukradení 
sošky včas povšiml a zcizení zabránil. Pro 
jistotu sošku z výklenku sundal a uložil 
volně v hospodářské budově ve dvoře. 
Současní majitelé nemovitosti sošku obje-
vili, vyčistili a umístili ji do zabudovaného 
výklenku ve zdi na chodbě. Po opravě fa-
sády domu a nezbytném zabezpečení niky 
proti krádeži uvažují o opětovném vrácení 
svatého Antoníčka na původní místo.
K nejčastějším svatým patronům, kteří měli 
nad obyvateli domů bdít a ochraňovat je, 
patřila například Panna Maria. Ta měla od 
hospodáře a jeho rodiny odvrátit nemoci, 
svatý Florián jako patron hasičů chránil 
stavení před požárem, svatý František byl 

patronem chovatelů zvířat, svatý Bernard 
bděl nad včelami a podobně.
Svatý Antonín (sošky světců bývaly často 
v lidové řeči nazýváni zdrobnělinami jako 
Antoníček, Floriánek, panenka Maria) má 
mezi těmito ochránci příbytků a jejich oby-
vatel významné místo.
Svatý Antonín je pomocník v každé nouzi. 
Obracíme se na něj, když hledáme ztracené 
věci zrovna tak, jako v případě, kdy potře-
bujeme pomoci ve vztahu. Je patronem 
milujících, manželství, žen a dětí, těhot-
ných žen, starých lidí i všech chudých,  
je patronem za šťastný porod, proti neplod-
nosti, za znovunalezení ztracených věcí, 
cestujících, pekařů, horníků, námořníků, 
trosečníků, pošťáků a pracujících na poště.
Popisovaná soška sv. Antonína z Pado-
vy (svatý Antoníček) představuje muže 
v tmavohnědém hábitu, františkánského 
mnicha s vyčnívajícími prsty bosých nohou  
a s věncem vlasů kolem jinak vyholené hla-
vy. Opásaný je provazem a na něm připev-
něným růžencem. V pravé ruce drží tři lilie, 
v levé na otevřené knize malé dítě. Dítě 
(možná Jezulátko) drží v levé ruce křížek. 
Socha je sádrová a barevně vymalovaná, 
zachovalá, protože byla chráněna před 
nepřízní počasí prosklenými dvířky. Při 
manipulaci je jenom nepatrně poškrabána, 
tím je přiznaný sádrový podklad. Přiložená 
fotografie je pořízena v prosinci roku 2008.
Jsem velice rád, že soška není ztracená, 
jak jsme se domnívali, že je v držení ro-
diny, která má vztah k historii domu a že 
je zachována možnost umístění sošky do 
původního prostoru.

Mgr. Antonín Motáň
kronikář obce Machová

Počáteční stav 31. 12. 2020 673
Narození 1

Úmrtí -2

Odhlášení 0

Přihlášení 6

Změna trvalého pobytu v rámci obce +0/-0

Konečný stav 13. 8. 2021 678

Ing. Lucie Kolářová
účetní

Úkony a informace obecního úřadu

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

Socha sv.  Antonína č. p. 85
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Zábava

Spojovačka

Sudoku

Vývoz 
popelnic

Vývoz
velkokapacitního 

kontejneru

Vývoz 
nebezpečného 

odpadu

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

Přehled plánovaných akcí 
na rok 2021

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.
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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 2021


