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Vážení spoluobčané,
zní to až neuvěřitelně, ale čtyři roky voleb-
ního období se chýlí ke konci. Zažili jsme 
dobu covidovou, která tak trochu zkreslila 
vnímání času. Zvlášť v kulturní, sportovní 
a společenské oblasti je to výrazné. Na 
druhou stranu se nám právě v době covi-
dové podařily dvě, na naše poměry, velké 
stavby.  Ale o tom dále.
V prvním čísle našeho zpravodaje roku 
2019 jsme uváděli aktivity, které bychom 
chtěli ve volebním období uskutečnit. 
Jednalo se zejména o intenzifikaci ko-
řenové čistírny odpadních vod /KČOV/  
a rekonstrukci "kostkovice".
Tyto dvě stavební akce skutečně otesto-
valy všechny naše možnosti, dosavadní 
zkušenosti a psychickou odolnost. Inten-
zifikace KČOV probíhala v roce 2021 a 2022 
a obdrželi jsme na ni dotaci ve výši 50 % 
od Zlínského kraje. Čistička odpadních vod 
byla již na hranici životnosti a její rekon-
strukce byla nezbytná. Díky rekonstrukci 
a navýšení kapacity se může naše obec 
dále rozvíjet.
Další z velkých staveb byla rekonstrukce 
komunikace "kostkovice", na kterou jsme 
obdrželi dotaci ve výši 80 % uznatelných 

nákladů z Ministerstva pro místní rozvoj. 
Při této akci došlo nejen k obnově povr-
chu komunikace, ale také k vybudování 
vodovodu a k nahrazení nevyhovující ka-
nalizace.
Významné opravy proběhly také v budo-
vě mateřské školy. Jednalo se o opravu 
střechy a komínu, rekonstrukci zdroje  
a topné soustavy, výměnu rozvodů vody ve 
sklepě, výměnu a nátěr oplocení zahrady 
MŠ a doplnění stínící plachty na pískovi-
ště, opravu chodníku na zahradu, opravu 
schodů do šatny, novou výsadbu zeleně  
a výměnu dlažby v čekárně lékaře. 
Rozsáhlé rekonstrukce se také po dlou-
hých letech dočkala obřadní místnost, 
která je nyní moderním a reprezentativ-
ním prostředím pro významné společen-
ské události, zejména pro vítání občánků  
a svatby.
V tomto volebním období byly obnove-
ny polní cesty, na kterých bylo vysázeno 
mnoho stromů a keřů. Věřím, že tyto cesty 
budou sloužit k příjemným procházkám  
v okolí naší krásné obce. Vzhledem k roz-
šíření ploch, které musí obec udržovat, 
byl pořízen nový malotraktor, mulčovač 

a v neposlední řadě nový sypač k zimní 
údržbě cest a chodníků. 
Pozemkový úřad vybudoval novou zpev-
něnou polní cestu do Sazovic, která se 
následně stala majetkem obce. 
Zrealizováno bylo také prodloužení cest 
u sportovního areálu a Za zahradou, kde 
byla instalována nová LED SOLAR lam-
pa veřejného osvětlení. Vybudován byl 
ochranný val a došlo k vyrovnání plochy 
budoucího výletiště u sportovního areálu.
Podařilo se přesunout kontejnery na tří-
děný odpad od bývalého obchodu potravin 
ke kuželně. Díky tomuto přesunu mimo 
frekventovanou komunikaci došlo ke sní-
žení množství odpadu od projíždějících 
vozidel z jiných obcí. Z tohoto důvodu 
plánujeme ještě do konce října 2022 také 
přesun kontejnerů z lokality Díly pod há-
jem do ulice Milionová. 
Obec se postarala i o obnovu kříže v Poto-
kách, kde byla umístěna nová lavička. Byla 
vyčištěna fasáda zvonice a probíhá oprava 
sochy Panny Marie.
V kuželně proběhla renovace zázemí  
a pořízení nových židlí do společenské 
místnosti.

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE
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Z dalších úspěšných investic bych rád při-
pomněl pořízení automobilu Ford Custom 
a nové přenosné motorové stříkačky pro 
dobrovolné hasiče, na které byly z velké 
části použity dotace ze Zlínského kraje  
a Ministerstva vnitra.
Mezi neodmyslitelné činnosti obce také 
patří podpora spolků - hasičů, sokolů, 
myslivců a KDU, které jsou hybnou částí 
kulturního, společenského a sportovního 
dění v obci.
Zdaleka jsem nevyjmenoval všechno, co 
se v posledních 4 letech podařilo. Praco-
valo se i na propojení s obcí Mysločovice 
pro chodce a cyklisty. Pro tuto akci je 
vypracována projektová dokumentace  
a vykoupené pozemky, čeká se na vyřízení 
stavebního povolení. Věřím, že nastupu-
jící zastupitelstvo výstavbu tohoto chod-
níku dokončí.
V plánu toho bylo ještě mnohem víc. Do 
budoucna se jistě bude řešit nové záze-
mí sportovního areálu, kde by součástí 
budovy mohla být i restaurace a kuželna. 
Dalšími projekty budou revitalizace návsi, 
oprava kulturního domu včetně vzducho-
techniky, opravy cest v obci a v neposlední 
řadě bude třeba dořešit průjezd cestou 

od "kaštanu". U všech těchto projektů 
čekáme na vhodné dotační tituly.
Neodmyslitelně k dění v obci patří také 
kulturní akce. Mezi nejvíce navštěvované 
patří Dýňová strašidýlka, Rej čarodějnic, 
Letní kino, Rozsvícení vánočního stromu, 
Beseda s důchodci, okresní výstava ovoce 
a zeleniny, obecní hody a mnoho dalších 
akcí. Kulturní dění v obci je více než bohaté.
Dovolím si říci, že toto končící čtyřleté 
období bylo, jak se říká, nejzáživnější. 
Dosud asi nejnáročnější stavby, lockdowny  
a coronavirus. Ovšem nelze říci, že bylo 
nejnáročnější. Každý rok je specifický. Nej-
víc ale záleží na tom, jak společně fungu-
jeme, jak si dokážeme pomáhat. Nesmírně 
oceňuji okamžité zapojení mnoha občanů 
do šití roušek, jejich distribuce, zájem  
o druhé. Nebo vlnu zájmu a finanční pomo-
ci při tornádu na Moravě, podpoře uprchlí-
ků z Ukrajiny. To je asi to nejpodstatnější, 
abychom si nebyli vzájemně lhostejní.
Ještě si dovolím krátký vzkaz pro ty, kte-
rým se nedaří dodržovat základní pravi-
dla soužití, slušnosti a vzájemné ohle-
duplnosti. Možná se stačí jen zamyslet  
a dodržovat jen jedno jediné: Nečiň druhé-
mu to, co nechceš, aby činil on tobě. Nebo 

alespoň nečiň venku za svým plotem to, co 
bys doma také nedělal/a. Doma také nesy-
peš odpad vedle popelnice, ale do ní; také 
si neblokuješ vrata, ale parkuješ mimo 
vjezd; také si nezahrabáváš do kompostu 
vybourané cihly…
Dovolte mi závěrem, abych touto cestou 
poděkoval všem, kdo se podílí na chodu 
obce. Všem zastupitelům, zaměstnan-
cům, ale i dobrovolníkům, členům všech 
aktivních spolků v naší obci. Všem obča-
nům, kterým jednoduše záleží na obci,  
ve které žijí. Co jsou ochotní, přiložit ruku 
k dílu, když je potřeba, stejně jako přijdou 
na kulturní nebo sportovní akci, kterou 
organizují jejich spoluobčané. I prostá 
účast jako divák je odměnou pro ty druhé, 
kteří akci pořádají a dobrovolně jí věnují 
svůj volný čas. Práce vás všech si velice 
vážím a děkuji za ni za všechny obyvatele 
naší obce. Zároveň mé poděkování patří  
i Ing. Zdeňku Novákovi, Ph.D., který po-
lovinu funkčního období vykonával funkci 
starosty a také Libuši Zaoralové, která 
dlouhá léta pracovala jako účetní.

Josef Benek
starosta obce Machová

Intenzifikace KČOV 800 EO a vybudování kanalizace větev "C". Obec 
Machová obdržela dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši 49,98 % 
(tj. 2.453.319,00 Kč).

Machová – oprava místní komunikace a zpevněných ploch na p.č. 462/1 
v k.ú. Machová. Obec Machová obdržela dotaci od Ministerstva pro míst-
ní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, ve výši 80% 
uznatelných nákladů (tj. 4.069.798,00 Kč).

Obřadní místnost v MŠ Machová, 
jejíž rekonstrukce proběhla 
v roce 2021 – 2022.
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Polní cesta C2 v k. ú. Machová a C8 v k. ú. Sazovice, realizovaná Státním 
pozemkovým úřadem na jeho náklady v hodnotě 4.083.187,76 Kč s ná-
sledným převodem do majetku obce. 

Obnova a usazení kříže Na potokách, který byl slavnostně požehnán 
v roce 2020.

Obnova původních polních cest, které byly znovu zatravněny a byly zde 
vysázeny stromy a keře, které obci darovala firma Greiner Packing Slu-
šovice s.r.o. Bylo vysázeno na 139 stromů a 150 keřů. Dále bylo vysázeno 
172 kusů rakytníků na cestě ke KČOV.

V MŠ Machová proběhla oprava střechy a komínu, rekonstrukce zdroje  
a topné soustavy, výměna rozvodů vody ve sklepě, výměna a nátěr oplocení 
zahrady MŠ a doplnění stínící plachty na pískoviště, oprava chodníku na 
zahradu, oprava schodů do šatny, nová výsadba zeleně a výměnu dlažby 
v čekárně lékaře.

Výsadba 14 kusů stromů a 108 kusů keřů na „Příhoně“ a za sportovním 
areálem, které darovala organizace Sázíme stromy, z.ú.

V roce 2019 obec obdržela dotaci z Fondu Zlínského kraje (287.467,66 Kč)  
a dotací od ministerstva vnitra ČR (450.000,- Kč) na nákup vozidla 
Ford Custom kombi L2, 320 Trend, DA - L1Z. Celková cena vozidla byla  
880.986,- Kč.
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Událo se…

V letošním roce se členové SDH Machová rozhodli poprvé uspo-
řádat Valentýnský pochod. Sraz byl 12. 2. 2022 pod kulturním 
domem, kde všichni účastnící dostali balonek nafouknutý heliem 
a vyrazili na pochod.
Naše cesta vedla k Boří, odkud jsme šli po nových polních ces-
tách do Milionové ulice a pokračovali polní cestou do Sazovic. 
Odtud zase zpět kolem potoka a kořenové čističky odpadních 
vod pod kulturní dům, kde už měl p. Jiří Menšík připravený oheň  
a špekáčky na opečení.
Akce se vydařila i díky hezkému a slunečnému počasí, které po 
celou dobu pochodu panovalo.
Ing. Jan Haas
místostarosta

Valentýnský pochod

Velikonoční tvoření

Pochod po polní cestě od Boří

Společné foto účastníků nemůže chybět…

… stejně tak i závěrečné opékání špekáčků

Vytváření velikonoční výzdobyPletení pomlázky

Dne 3. 4. 2022 proběhlo v kulturním domě 
tvořivé odpoledne zaměřené na velikonoč-
ní výzdobu a pletení pomlázky. Dětem se 
nejvíce líbilo zdobení perníčků, proto-
že své výtvory mohly hned po ozdobení 

ochutnat. Jako každoročně se do ukázky 
pletení pomlázky a vytváření velikonoční 
výzdoby zapojili manželé Hradilovi, za 
což jim patří velké poděkování. Tvoření se 
zúčastnilo početné množství dětí i dospě-

lých, kteří si mohli vytvořit výzdobu podle 
vlastní fantazie.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport
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Ukliďme Česko, ukliďme svět

Rej čarodějnic

V náhradním termínu v sobotu 9. 4. 2022 
(původně měl úklid proběhnout už v sobotu 
2. 4., ale z důvodu nepříznivé předpovědi 
počasí byl přesunut) se i přes deštivé počasí 
sešlo 12 spoluobčanů, aby uklidili okolí naší 

obce. Podařilo se uklidit Boří, přehradu, 
příkopy a polní cesty k těmto lokalitám.
Na závěr úklidu přestalo i poprchat  
a proběhlo i tradiční opékání špekáčků ve 
sportovním areálu.

Ještě jednou děkujeme všem účastníkům 
akce „Ukliďme Česko“ za pomoc při úklidu 
v okolí obce.
Ing. Jan Haas
místostarosta

Sraz účastníků u obecního úřadu

Sběr odpadků u Boří Na závěr něco na zahřátí

Pro děti byly připraveny zábavné úkoly

Dne 23. 4. 2022 se uskutečnil Rej čarodějnic na dětském hřišti Pří-
hon. Pro děti byly připraveny strašidelné kulisy a zábavné úkoly, za 
které je čekala malá, sladká odměna. V kategoriích dětí a dospělých 
byly oceněny malou odměnou nejpovedenější čarodějnické kos-
týmy. Tradičně bylo připraveno i opékání špekáčků. Obohacením 
povedené akce byly připravené scénky z Krkonošských pohádek  
a O pejskovi a kočičce pod vedením Svatavy Drdové. Za účinkování 
ve scénkách patří poděkování všem zúčastněným.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport



 strana  7

Místní čarodějnice nabízely k ochutnání své lektvaryScénka z Krkonošských pohádek v podání místních ochotníků

Příprava na přehlídku čarodějnických masek

Nejlepší masky dostaly sladkou odměnu
Závěrečná scénka O pejskovi a kočičce v podání 
Svatavy Drdové a Marcely Velebové
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Dětský den
Dne 4. 6. 2022 se pod kulturním domem 
konal Dětský den. Pro děti byl připraven 
velký skákací hrad, projížďka na ponících 
a plnění doprovodných úkolů, za které si 
děti vysloužily sladké odměny. Na závěr 
bylo připraveno tradiční opékání špekáč-
ků. Dětem se nejvíce líbil skákací hrad, 
který byl hojně využíván až do pozdních 
hodin. Akce byla zdařilá, k čemuž při-
spělo i pěkné počasí. Zároveň velký dík 
patří všem, kteří se podíleli na přípravě 
a zdárném průběhu celého Dětského dne.

Jiří Menšík
předseda výboru pro kulturu a sport Malování na obličej při vstupu

… skákací hrad …

Zmrzlina osvěžila malé i velké

Pro děti byla připravena projížďka na ponících

… a soutěže.

Ve sportovním areálu měli občané i toto 
léto možnost užít si letní kino. 
Letos ale bylo novinkou, že už od května 
mohli občané hlasovat v anketě na webo-
vých stránkách pro filmy, které by nejradě-
ji viděli. V druhé anketě bylo možné hlaso-

Letní kino
vat pro film pro mladší publikum. V sobotu 
2. 7. byl promítán film Deníček moderního 
fotra a v sobotu 23. 7. byl promítnut film, 
který obdržel nejvíce hlasů, a to Po čem 
muži touží 2. V srpnu, kdy už je možné 
promítat dříve, byly uvedeny filmy Myši 

patří do nebe a Trollové: Světové turné.  
Před i během promítání, bylo možné za-
koupit malé občerstvení.

Ing. Jan Haas
místostarosta
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Vážení rodiče a přátelé mateřské školy,

vítáme vás v novém školním roce, do kte-
rého vstupujeme s nadějí, že ho prožijeme  
s úsměvem na tváři a s dobrou náladou. 
Děti se už jistě těší, stejně jako my, na nové 
i stávající kamarády, se kterými opět zažijí 
spoustu dobrodružství a zážitků. Prázdni-
ny byly snad pro všechny plné odpočinku  
a dobrodružství, ale nyní už nás čeká nový 
začátek. Už teď se nám, pedagogům, honí 
hlavou spousta nových, ale i již známých 
akcí pro děti a také jejich rodiče. Pojďme 
se společně podívat na to, co jsme prožili  
v druhé polovině uplynulého školního roku.
Nový rok nezačal zcela optimisticky, neboť 
byla naše mateřská škola uzavřena z důvo-
du výskytu covidu. Vše jsme naštěstí rychle 
zvládli a provoz tak mohl být brzy obno-
ven. V zimních měsících probíhá, mimo 
jiné, soustavná příprava dětí do základní 
školy. Děti se díky paní učitelce Bc. Lence 
Menšíkové připravily k zápisu ve všech 
oblastech, které jsou důležité pro celkový 
vývoj osobnosti dětí předškolního věku. 
Mezi společné akce školky patří již tradičně 
karneval, který jsme oslavili koncem února 
bez přímé účasti rodičů. Jako vždy jsme se 
moc těšili, protože se proměníme v naše 
oblíbené pohádkové a filmové hrdiny, za-
tancujeme a zahrajeme hry. Díky rodičům 
a zaměstnancům byly stoly plné jídla, dob-
růtek a ovocných limonád. 
Jednou z dalších akcí byl masopust, kdy 
tradičně vycházíme do ulic. Pan ředitel se 
opět převlekl za medvěda, paní učitelka 
Jana Konvalinková nám při tom hrála na 
kytaru a paní učitelka Lenka spolu s dětmi 
zpívala známé masopustní melodie. Nej-
lepším závěrem byly bezpochyby koblížky 
od paní kuchařky Libušky. 
V březnu nás navštívilo divadlo Truhlice se 
svým programem o zubech. Žádané téma 
o zubech a jejich prevenci bylo poutavě 
předáno dětem formou originálních písní, 
které vybízely ke zdravému životnímu stylu. 
Abychom si zpestřili čekání na Velikonoce, 
vyráběli jsme spoustu velikonočních výrob-
ků, pekli perníčky, seli osení, pletli pomláz-
ku a plnili další tradiční i netradiční zvyky, 
které k tomuto svátku patří. Výsledkem 
těchto příprav byla pestrá škála zážitků, 
které vzbuzovaly u dětí velký zájem. 
Letošní novinkou byl Den matek, kdy byly 
pozvány pouze maminky, aby si tento oka-
mžik užily úplně jinak, než jak tomu bývá 
na tradiční besídce. Smyslem této akce bylo 
vytvořit pocit radosti, lásky a především 
nezapomenutelného zážitku, který si každá 

„Ať je zima nebo blesky, ve školce je vždycky hezky“

maminka zaslouží. Náplní akce byla tvořivá 
dílna, kdy se každá maminka proměnila 
v princeznu, která si poslechla své dítě  
v krátkém pásmu básní a písní, zatančila 
a na závěr i ochutnala vynikající dobroty. 
Den dětí jsme letos oslavili velmi netra-
dičně. Čekal nás totiž poznávací výlet obcí 
Machová. Nejen že jsme poznali naši obec, 
ještě jsme se podívali do obecního traktoru 
a prohlédli si králíky paní Zaoralové. Na 
konci naší cesty na nás čekal vytoužený 
poklad. 
Předposlední akcí tohoto školního roku 
bylo pasování předškoláků, kdy se naše 
mateřská škola proměnila ve vesmírnou 
loď odlétající do stanice Škola. Součástí 
akce byla i tombola vesmírných plavidel  
a těles, které můžeme vidět na noční obloze. 

V úplném závěru školního roku nás če-
kal školní výlet, kterého jsme se po tolika 
letech konečně dočkali a s velkou účastí 
jsme vyrazili směr Modrá a Velehrad. Výlet 
se vydařil nad naše očekávání. Počasí nám 
přálo a nikdo se neztratil.
Během letních prázdnin došlo k výmalbě 
spodní třídy a děti se tak v novém školní 
roce mohou těšit na překvapení. Kdo na 
ně bude čekat tentokrát??? 

Závěrem chci popřát vám všem občanům 
obce, zaměstnancům mateřské školy  
a především dětem, krásný vstup do nové-
ho školního roku a pevné zdraví!

Mgr. Vít Mlčoch
ředitel MŠ Machová

Karneval pro děti ve školce

O masopustu děti prošly obcí s medvědem
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Divadlo Truhlice Pečení perníků před Velikonocemi

Den matek Cesta za pokladem

Pasování předškoláků Výlet na Modrou a Velehrad



 strana  11

Spolky v obci

Ve dnech 8. 1., 9. 1. a 29. 1. 2022 se 7 kužel-
kářů TJ Sokol Machová zúčastnilo přeborů 
jednotlivců Zlínského kraje v kategorii žáci, 
žákyně, muži a senioři. Žáci hráli ve Slavi-
číně na 100 hodů sdružených. V kategorii 
žákyně se Gabriela Benková umístila na 2. 
místě výkonem 335. V kategorii žáci se na 
2. místě umístil Jakub Pavlištík výkonem 
402. Muži hráli ve Zlíně 2 x 120 hodů sdru-
žených. Ze 48 zúčastněných hráčů se na 
15. místě umístil Roman Hrančík výkonem  
1 141, na 9. místě Vlastimil Brázdil výko-
nem 1 158, na 6. místě Michal Laga výko-
nem 1 180 a na 5. místě Jiří Mrlík výkonem 
1 210. Senioři hráli ve Valašském Meziříčí 
na 120 hodů sdružených, na 20. místě se 
umístil Bohuslav Husek výkonem 501.
V sobotu 5. února jsme měli pořádat Sokol-
ský ples. Tento ples se nám nepodařilo uspo-
řádat z důvodu špatné epidemické situace.
V sezóně 2021 – 2022 se naši kuželkáři zú-
častnili pěti kuželkářských soutěží. Žáci a do-
rost hráli formou turnajů na čtyřdráhových 
kuželnách: ve Zlíně, Vsetíně, Valašském Me-
ziříčí a Otrokovicích. V kategorii žáci a žákyně 
se na 9. místě umístil Šimon Bartoška, na 5. 
místě Ema Bartošková, na 4. místě Gabriela 
Benková a na 1. místě a vítězem žákovských 
turnajů byl Jakub Pavlištík. V žákovské ka-
tegorii je to nejlepší výsledek od doby, kdy 
se tyto turnaje pořádají. V kategorii dorost 
se na 12. místě umístil Václav Vlček. Vedoucí 
družstva a trenér: Bohuslav Husek.
Machová „C“ v Krajské soutěži se umístila 
na 9. místě. Vedoucí družstva: Miroslav 
Ševeček. Machová „B“ v Krajském přeboru 
se umístila na 12. místě. Vedoucí družstva: 
Zdeňka Fryštacká. Machová „A“ v III. ku-
želkářské lize se umístila na 10. místě /viz 
tabulka/ a udržela se v ligové soutěži i pro 

TJ Sokol Machová

další ročník. Hráči tohoto družstva: Josef 
Benek, Vlastimil Brázdil, Milan Dovrtěl, 
Roman Hrančík, Bohuslav Husek a Michal 
Laga. Nejlepším hráčem byl Michal Laga. 
Vedoucí družstva: Bohuslav Husek.
 
Hostování kuželkářů TJ Sokol Machová  
v sezóně 2021 - 2022:
Jiří Mrlík – TJ Valašské Meziříčí v soutěži 
Interliga.
Míšek Miroslav – KK Kroměříž v přeboru 
Zlínského kraje.

V sobotu 14. května TJ Sokol pořádala jed-
nodenní turistický zájezd do obce Čechy 
pod Kosířem. Byla zde možnost návštěvy 
Hasičského muzea, muzea historických 
kočárů, zámecké zahrady a zámku, nebo vý-
šlap na kopec Velký Kosíř 442 m (také pře-
zdívaný „hanácké Mont Blanc“). Nachází se 
zde dřevěná rozhledna ve tvaru komolého 
kužele z roku 2013 a je vysoká 28 metrů. 
Za kouzelnými výhledy na Drahanskou vr-
chovinu, oblast Hané nebo Nízký Jeseník je 
třeba vystoupat 158 schodů na vyhlídkovou 
plošinu ve výšce 25 metrů. V únoru 2017 
byla z technických důvodů uzavřena, ale  

III. kuželkářská liga mužů „D“

v červnu 2018 byla znovu otevřena. Zájezdu 
se zúčastnilo 34 dospělých a 2 děti.
Ve dnech 28. a 29. května se náš mladý 
kuželkář Jakub Pavlištík zúčastnil Májo-
vého turnaje mládeže v Pelhřimově, kde 
reprezentoval Zlínský kraj. Z 12 krajů se 
Zlínský kraj umístil na 7. místě.
Ve dnech 19. a 20. června se náš hráč Mi-
chal Laga zúčastnil finále mistrovství České 
republiky smíšených dvojic v Poděbradech. 
Společně s Hanou Stehlíkovou z Jiskry 
Otrokovice obsadili pěkné 9. místo.
Od 20. června proběhla rekonstrukce šatny 
hosté v kuželně. Odstranilo se staré lino-
leum a nahradilo novou dlažbou. Opravili 
jsme vlhké zdi a vymalovali. Dále jsme do-
končili opravu rohové zdi v hledišti.

Dne 25. června jsme pořádali ve sportov-
ním areálu V. ročník turnaje v malé kopané. 
Turnaje se zúčastnily 4 týmy z Machové  
a okolí. Po dobu celého turnaje panovalo 
teplé letní počasí. Hrála pětičlenná druž-
stva systémem – každý s každým. Celkové 
pořadí turnaje: 4. Prumka – 1 bod, 3. místo 
Machová – 2 body, 2. místo GLS – 4 body. 
1. místo a vítěz turnaje byl tým Racková  
s plným počtem 9 bodů.
Po turnaji v malé kopané jsme pokračovali 
taneční zábavou. K tanci a poslechu hrála 
kapela TADY a TEĎ z Otrokovic. Po úvodní 
písni se strhl prudký liják a po dohodě  
s kapelníkem se taneční zábava ukončila. 
Situaci zachránil Roman Škrabal reprodu-
kovanou hudbou z jeho aparatury.

Připravované akce:
• 20. - 27. srpna Memoriál bratrů Zatlou-

kalových – turnaj v kuželkách,
• v podzimním období účast v kuželkářských 

soutěžích družstva A, B, C, dorost a žáci.

Bohuslav Husek
předseda TJ Sokol MachováMachová „A“
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Jakub Pavlištík – s pohárem za 1. místo v kategorii žáci Zlínského kraje 
v sezóně 2021 – 2022

Účastníci turnaje v malé kopané

Gabriela Benková ve Slavičíně

Jednodenní turistický zájezd do obce Čechy pod Kosířem - 14. 5. 2022

Vážení spoluobčané,
určitě někteří z vás na začátku roku při pro-
cházkách po okolí naší obce zaznamenali 
v místní části „Pod Sýkorníkem“ zvýšený 
pohyb lidí a také zvýšený hluk. Každou 
neděli v termínu od 16. 1. do 27. 2. 2022 
probíhala údržba biokoridoru „Loučky  
u Sýkorníku“. Tuto údržbu prováděli čle-
nové MS Háj Mysločovice. Spolupráce obce 
a našeho spolku začala již v roce 2021, 
kdy jsme byli osloveni obcí, zda bychom 
pomohli s údržbou biokoridoru Na Sla-
tinkách. Obec Machová má v majetku 3 
biokoridory tohoto typu. Biokoridor Křiby  
a Horní Bukov – pod bývalým JZD, bioko-
ridor Na Slatinkách – u rybníka a Loučky 
u Sýkorníku, dále zde ještě patří květnaté 
louky u ČOV. Aby mohly tyto pásy vegetace 
plnit svou funkci v krajině, což je pro-
pojování izolovaných ostrůvků v přírodě  
a umožnění živočišným druhům migrovat, 
dále zlepšovat jejich životní prostor, snižo-

Členové mysliveckého spolku Háj Mysločovice při brigádě na prořez biokoridoru

Myslivecký spolek Háj Mysločovice

vat prašnost, bránit bleskovým povodním 
a erozi a pomáhat zastavit klesající biodi-
verzitu, a je proto nutné provádět jejich 
údržbu. Protože byla obec s naší prací Na 
Slatinkách spokojena, byl náš spolek po-

žádán o provedení toho samého v letošním 
roce na vegetaci u Sýkorníku. V roce 2023 
má být provedena prořezávka posledního 
biokoridoru a to pod bývalým JZD v Ma-
chové. Doufám, že obec opět osloví nás 
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Po dvou letech SDH Machová znovu uspořádal Košt klobásČlenové SDH Machová při vodění medvěda

myslivce, protože, všechno co přispívá ke 
zlepšení životního prostředí, je nám blízké. 
A samozřejmě je tu také finanční ocenění. 
V době, kdy nemohl náš spolek pořádat 
tradiční myslivecký ples, jsme byli obci 
vděční za možnost nahradit tento výpadek 
v našem finančním hospodaření. 
Závěrem mi dovolte velmi krátce představit 
náš myslivecký spolek Háj Mysločovice. 

Spolek vznikl sloučením obcí Machová, 
Mysločovice a Sazovice. Myslivecky hospo-
daříme v honitbě, kterou máme pronajatou 
od honebního společenstva právě těchto 
obcí s výměrou necelých 1000 ha. Hlavní 
zvěří je zvěř srnčí, občas se vyskytuje zvěř 
černá a dančí. Drobná zvěř – bažant a zajíc 
– jsou na ústupu. Proto jsme omezili lov 
této zvěře. V našem spolku máme 26 členů 

a jednoho adepta. Z obce Machová jsou 
členové Brázdil Břetislav, Dovrtěl Josef, 
Lapčík Zdeněk, MVDr. Václavík František, 
Václavík Josef a Vojáček Daniel. 
Děkujeme obci za projevenou důvěru  
a těšíme se na další spolupráci.

Daniel Vojáček
předseda MS Háj Mysločovice

Sbor dobrovolných hasičů zahájil svou 
činnost v letošním roce 15. ledna výroč-
ní valnou hromadou, která se z důvodu 
koronavirových opatření konala po dvou 
letech. Stejně jako valnou hromadu, tak 
i tradiční vodění medvěda při masopustu 
jsme uspořádali 26. února po dvouleté 
přestávce.
12. března jsme připravili 13. ročník Koštu 
klobás. Přihlásilo se nám 29 vzorků. Ví-
tězství si odnesl vzorek Petry Drahotuské.  
8. dubna provedli členové sboru sběr sta-
rého železa v obci.
7. května proběhla okrsková soutěž naše-
ho III. okrsku v Sazovicích. Za náš sbor se 
zúčastnila družstva mužů, žen a doros-
tenek. Všechna tři družstva obsadila 2. 
místa ve svých kategoriích. V první polo-
vině května byla naše zásahová jednotka 

Činnost SDH Machová v první polovině roku 2022
pověřena starostou obce, aby vyčerpala 
a vyčistila od kalů dešťovou zdrž místní 
čističky odpadních vod. Tento úkol jsme 
splnili 14. května celodenní brigádou čle-
nů zásahové jednotky.
9. července jsme pořádali soutěž O pohár 
SDH Machová pro muže, ženy a dorost. 
Soutěž byla zařazena do seriálu Zlínské 
ligy požárního sportu. Zúčastnilo se 15 
družstev mužů, 13 žen, 5 dorostenců, 4 
dorostenek a 3 týmy mužů nad 35 let. Za 
náš sbor se zapojila družstva mužů, žen, 
dorostenek a mužů nad 35 let.
V průběhu jarních a letních měsíců pro-
bíhala Zlínská liga požárního sportu.  
V době psaní tohoto článku proběhlo 8 ze 
14 soutěží. Pravidelně soutěží družstvo 
dorostenek, které doposud obsadilo tři-
krát 3. místo a pětkrát 2. místo a v sou-

časné době jim patří průběžné 3. místo. 
Dále se zúčastňuje družstvo žen, jimž se 
nejlépe dařilo 6. místem ve Velkém Oře-
chově a 5. místem v Sazovicích. Průběžně 
jim patří 10. místo. Tým mužů nad 35 
let se doposud zapojil na pěti soutěžích. 
Nejlépe obsadili 3. místo v Sazovicích  
a doma v Machové a 2. místo v Rackové.  
V současné době jim patří celkové 3. mís-
to. Zlínská liga požárního sportu pokra-
čuje v srpnu a v září ještě šesti závody.
Náš sbor připravuje na sobotu 10. září 
soutěž O pohár obce Machová pro družstva 
mladších a starších žáků. Soutěž bude 
zařazena do Středomoravského poháru 
mládeže a Zlínské ligy mladých hasičů.

Jaromír Brázdil
velitel sboru

Vážení spoluobčané, vážení zahrádkáři.  

Tento příspěvek bude rozdělený na 2 fáze.
V té první vás seznámím s tím, co plá-
nujeme do dalších dní a v té druhé se 
ohlédneme za nedávno uspořádaným za-
hrádkářským zájezdem. Jsme rádi, že naše 

ČZS Machová
aktivity nejsou letos omezeny jen na práce 
na zahrádkách, ale jsme prospěšní i veřej-
ně. Činnost naší organizace za letošní rok 
vyhodnotím až v 1. čísle Zpravodaje 2023. 
Koncem srpna nebo začátkem září prove-
deme sběr starého železa. Podívejte se, 
prosím, doma po železném odpadu. Na 

předem oznámený termín ho uložte před 
své domy a my se o něho postaráme. 
Věříme, že i letos se nám podaří bez pan-
demických omezení uspořádat ve dnech 
24. – 25. 9. Okresní výstavu ovoce a zeleni-
ny. Při této příležitosti, vás, občany obce, 
ale samozřejmě i všechny zahrádkáře pro-
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síme o podporu v podobě vzorků ovoce  
a zeleniny, ale také květin pro výzdobu sálu. 
Využijte, prosím, této příležitosti svoji za-
hrádkářskou úspěšnou práci prezentovat. 
Současně vás na výstavu srdečně zveme.
A nyní předávám pomyslné redakční pero 
Libuši Pospíšilové, která připomene za-
hrádkářský zájezd, jehož byla hlavní or-
ganizátorkou.
Milí spoluobčané a zahrádkáři, dovolte 
mi, abych se s vámi podělila o zážitky, ale 
i připomenula program nedávno uspořá-
daného zájezdu. 
Na výborové schůzi jsme se dohodli na 
trase Strážnice – skanzen. Zpáteční trasa 
– Buchlovice - prodejní výstava fuchsií. 
Sraz účastníků zájezdu byl v sobotu 18. 6. 
v 7.30 u zvonice. Za volant autobusu usedl 
přítel Svatopluk Januška, který se tak 
postaral o bezpečnou přepravu všech 29 
zájemců. Po příjezdu do skanzenu se nás 
ve vestibulu vstupní budovy milým uvíta-
cím slovem ujala místní pracovnice, která 
nás seznámila s historií založení skanzenu 
ve Strážnici. V 9 hodin jsme měli předem 
domluvenou prohlídku s průvodcem, který 

nám po celou dobu poskytoval kvalitní bo-
hatý výklad a ochotně odpovídal na veškeré 
naše dotazy. V některých staveních na nás 
čekalo milé překvapení. Ženy oblečené  
v dobových krojích vesnic, ze kterých domy 
pocházely. Vyslechli jsme si informace 
o krojích, o látkách pro ně, o významu 
zdobení krojů, které byly moc zajímavé. 
Seznámily nás s nelehkým životem našich 
předků a jejich těžkou prací na polích. 
Také jsme se dozvěděli z čeho byly tenkrát 
domy stavěny, čím se pokrývaly střechy, 
čím se svítilo. Hovořilo se i o řemeslech 
v dědinách. Co obnášelo řemeslo kováře, 
košíkáře a jiných. Dalším zajímavým téma-
tem byly tradice tehdejších svátků. Co se 
slavilo, co se uctívalo a jak. Dozvěděli jsme 
se snad úplně vše o životě tehdejších lidí. 
Od narození, křtu, svatby, dospělý život až 
po odchod na druhý břeh.
Po ukončení prohlídky historického are-
álu následoval společný oběd v místní 
restauraci přímo ve skanzenu. Nabídka 
jídel a nápojů mile překvapila a každý 
si vybral podle své chuti. Po obědě jsme 
odjeli do Buchlovic. V zámecké zahradě 
probíhaly výstavní a prodejní dny fuchsií. 
Z těch barev a tvarů přecházel zrak. Člověk 
si až musel říct, jak je ta příroda k nám 
přející a jak mocná je to čarodějka. Kdo 
si mezi královnami vybral tu svou, mohl 
si ji zakoupit a odvézt domů, aby mu zdo-

bila okno či dvorek. Většina z nás stihla 
alespoň částečnou prohlídku krásného 
zámeckého parku. Následovalo občerst-
vení kávou, domácí limonádou, zmrzlinou 
nebo pralinkou z pravé belgické čokolády. 
V 15.30 hodin jsme se sešli na náměstí  
u autobusu. Celý zájezd byl zakončený 
společnou fotografií do naší kroniky. 
Ráda touto cestou děkuji všem, kteří mně 
pomohli před zájezdem s organizací a to 
J. Matochovi st., O. Velískové za regist-
raci zájemců a výběr peněz. Předsedovi  
M. Matyášovi za objednání dopravy a zá-
kladní informace o možnostech ve Stráž-
nici. S. Januškovi za bezpečnou přepravu 
účastníků tam a zpět a F. Klementovi za or-
ganizační podporu během zájezdu. Děkuji 
všem zúčastněným, protože bez vašeho 
zájmu by se zájezd nekonal. 
Těšíme se na další chvíle společně strá-
vené s občany a zahrádkáři na blížící se 
Okresní výstavě ovoce a zeleniny. 
Oba vám přejeme pevné zdraví, ať se nám 
letošní úroda ze zahrad povede a užívejte 
si zbytek léta. 
… mějte se přátelé …

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová

Libuše Pospíšilová
členka výboru ZO ČZS Machová

Skanzen Strážnice

Účastníci zájezdu

Výstava fuchsií

Zámek Buchlovice
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Zprávy z výboru stavebního, pro dopravu a životní prostředí

Informace výboru pro školství a sociální oblast

Od 1. 7. 2022 došlo k navýšení cen a ke změ-
nám ve způsobu přepravy. Zlínský kraj se 
rozdělil do 98 zón, pro které jsou zavedeny 
odlišné tarify. Další novinkou je možnost 
koupit si výhodnější měsíční či týdenní před-
platné (pouze pro majitele karty Zetka). Níže 
jsou v tabulce uvedeny příklady měsíčního 
předplatného na autobusy do školy a zaměst-
nání, které jsou nejvíce využívány našimi 
občany, tj. do Mysločovic, Otrokovic a Zlína.
Bližší informace i s kalkulátorem, mapou 
zón a ceníky jsou uvedeny na www.idzk.cz. 

Novinky v Integrované dopravě Zlínského kraje

Nový provozovatel vodovodu

30denní 
předplatné Machová - Mysločovice Machová - Otrokovice Machová - Zlín

číslo zóny 434 434 + 410 434 + 405 + 400

na 
jméno

dospělí 250,- 510,- 780,-

děti a studenti 
6-25 let, 

senioři +65 let
125,- 255,- 390,-

přenosná 300,- 612,- 936,-

Nově narození 
občánci
V první části roku se narodilo 7 nových 
občánků. Jsou to: Benková Isabella, Gor-
cová Rozárie, Dvořáková Eliška, Vajďák 
Matyáš, Danieková Jana, Dušková Lily, 
Šimková Amálie.

Vzpomínáme
V roce 2022 jsme se zatím naposledy roz-
loučili s machovskými spoluobčany, pa-
nem Rostislavem Ludvíkem, paní Boženou 
Konečnou, paní Marií Chytilovou a panem 
Václavem Vilímkem. Čest jejich památce.

Svatopluk Januška
předseda výboru pro školství 
a sociální oblast

V letošním roce se nám podařilo po kovi-
dové době uspořádat besedu s důchodci 
trochu netradičním způsobem. V úvodu 
jsme promítali historické fotografie naší 
obce a občanů. Mnozí se měli možnost na 
těchto fotografiích poznat a či zavzpomí-
nat na občany, kteří již nejsou mezi námi. 

Beseda se seniory
Beseda probíhala v přátelském duchu. Po 
chutné večeři zahrála Holešovská muzika 
Josefa Vajdy. Účastníci měli možnost si 
zazpívat s touto kapelou. Beseda se všem 
zúčastněným líbila. 

Těšíme se na další setkání.

Po dvou a půl letech proběhlo setkání seniorů

Členové výboru pro školství a sociální oblast

Vodovod ve vlastnictví společnosti Vodo-
vody a kanalizace Zlín, a. s. v obci Machová 
nově provozuje od 1. 7. 2022 společnost Vo-
dárna Zlín a. s. místo společnosti MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a.s. Vodné se od tohoto data 
hradí na účet č. 123-3116840267/0100.
Vodovod ve vlastnictví obce Machová (Za-
hradnictví, Díly pod Hájem) do doby jeho 

odprodeje společnosti Vodovody a kana-
lizace Zlín, a. s. bude stále provozovat 
společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a. s. 
(číslo účtu pro úhradu vodného uvedené v 
posledním vyúčtování ještě od MORAVSKÁ 
VODÁRENSKÁ, a. s. je však totožné s novým 
účtem pro Vodárna Zlín a. s.). Vodovody 
ve vlastnictví dalších osob v Machové jsou 

provozovány podle příslušného platného 
povolení k provozování vodovodu vydaného 
Krajským úřadem ZK pro společnost Vodárna 
Zlín a. s.

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.
členka výboru stavebního, pro dopravu 
a životní prostředí
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Pro všechny byl připraven řízek s bramborem Na programu bylo připomenutí minulých časů 
pomocí promítání starých fotografií

Promítání fotografií všechny zaujalo

K tanci a poslechu hrála Holešovská muzika Josefa Vajdy Tancovalo a zpívalo se

Poplatky v roce 2022

Splatnost platby stočného za rok 2022 
je do konce září 2022. 
Stočné je 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. 
Stočné za rekreační /přechodně užívanou 
nemovitost je stanoveno na 250 Kč.

Stočné

Poplatek za psy

Stočné za neobydlenou nemovitost je sta-
noveno na 125 Kč.
Připomínáme povinnost odběratelů na-
hlásit změny skutečností, které mají vliv 
na výpočet stočného za nemovitost.

Možnosti platby stočného:
a)  bezhotovostním převodem platby na 
účet obce (preferovaný způsob úhrady) - 

číslo účtu: 183297926/0300 s uvedením 
příslušného variabilního symbolu 
(Variabilní symbol je 2111xxx přičemž xxx 
je číslo popisné nemovitosti poplatníka. 

Například pokud se hradí poplatek za oso-
by bydlící na č. p. 51, pak VS je 2111051).
b) v hotovosti – v kanceláři účetní v úřed-
ních hodinách.

Do konce října 2022 se vybírá místní po-
platek za psy za tento kalendářní rok. Výše 
poplatku zůstává stejná jako loni – 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).
Poplatek za psy je možno hradit:
a)  bezhotovostním převodem platby na 
účet obce (preferovaný způsob úhrady) - 

číslo účtu: 183297926/0300 s uvedením 
příslušného variabilního symbolu 
(Variabilní symbol je číslo známky psa).
b) v hotovosti – v kanceláři účetní v úřed-
ních hodinách.
Pokud máte zájem o zasílání podkladů 
pro platbu místních poplatků a stočné-
ho e-mailem, vyplňte 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.

Ing. Lucie Kolářová
účetní
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Přehled plánovaných akcí 
na rok 2022

31. 8. - 4. 9. 2022 Turistický zájezd

10. 9. 2022 SDH Soutěž mladých hasičů

24. - 25. 9. 2022 Okresní výstava ČZS Machová

2. 10. 2022 Svátek sv. Michaela

29. 10. 2022 Dýňová strašidýlka

26. 11. 2022 Zimní tvoření

10. 12. 2022 Rozsvícení vánočního stromu

26. 12. 2022 Vánoční turnaj v kuželkách

29. 12. 2022 Turistický pochod 
TJ Sokol Machová z. s.

30. 12. 2022 Turnaj ve stolním tenisu

31. 12. 2022 Silvestr

Plán vývozů odpadů 
v roce 2022

Vývoz 
popelnic

Vývoz
velkokapacitního 

kontejneru

Vývoz 
nebezpečného 

odpadu

Září
8. 9.

16. – 17. 9. 8. 9.
22. 9.

Říjen
6. 10.

14. - 15. 10.
20. 10.

Listopad
3. 11.

18. - 19. 11.
17. 11.

Prosinec

1. 12.

15. 12.

29. 12.
   
Poznámka:

 termín vývozu popelnic se žlutým i zeleným štítkem 

 termín vývozu popelnice pouze se žlutým štítkem

Ing. Jan Haas
místostarosta

Dochovaná původní zástavba obce se 
datuje většinou do druhé poloviny 19. 
století, starší památky v obci nemáme. 
Přelomovým momentem pro výstavbu jak 
v Čechách, tak i na Moravě a ve Slezsku 
bylo vydání nejstarších stavebních řádů 
se zemskou platností pro Moravu a Slez-
sko k roku 1835. Do roku 1848 zastávala 
základní funkce stavebního úřadu místní 
vrchnost zastupovaná fojtem, dědičné 
fojtství bylo v Machové od roku 1747 na 
gruntě Jakuba Václavíka, po zrušení ne-
volnictví pak od roku 1869 tuto funkci 
převzalo vedení obce (starosta). Starosta 
vydával stavební povolení, které mělo na 
vesnicích tříletou platnost. Důležité pro 
konec 19. století v obcích bylo omezení 
dřevěných staveb v zástavbách kvůli ne-
bezpečí šíření požárů, použití dřeva bylo 
zakázáno kolem topenišť a komínů. Také 
barvy fasád měly svá omezení, zprvu byly 
zakázané barvy světlé a křiklavé, na konci 
století pak už bylo toto zmírněno a pro 
venkov bylo nařízeno, že „olíčení budov 

Odkrytá minulost
nesmí být očím škodlivé“. V Machové se 
koncem 19.  a začátkem 20. století pou-
žívaly barvy modrá, žlutá, bílá a červená.
V roce 1868 v obci vypukl velký požár, 
vyhořelo 34 domů, nevyhořel dům č. p. 6, 
devět menších chalup a hospoda. Po tomto 
požáru se pro novou výstavbu začala pou-
žívat nepálená cihla zvaná kotovice, hlína 
pro tyto účely se brala v místě později na-
zývaném Příhon. Tento útvar v obci vznikl 
právě vytěžením jílovité hlíny vhodné pro 
výrobu nepálených cihel.

Velice zajímavě ukazuje polohu osídlení 
obce mapa ze souboru Císařské povinné 
otisky stabilního katastru 1:2880 Morava 
a Slezsko 1829, která zachycuje období do 
roku 1833 na dvou samostatných listech, 
po požáru v roce 1868 však na katastrálních 
pozemcích vznikaly stavby nové a o někte-
rých se v tomto článku rozepíši podrobněji.

Po roce 1868 se vlastně většina chalup 
v Machové postupně znovu postavila na 

původních místech, ovšem zde už došlo 
k přechodu od domů štítové dispozice  
k domům tzv. okapové konstrukce (obvyk-
lé na Hané) z čelní strany obdélníkového 
tvaru směrem k cestě. Chlévy, stáje a kolny 
byly orientovány kolmo na hlavní budovu 
směrem do dvora, stodoly již byly většinou 
umístěny samostatně v zadní části pozem-
ku. Na počátku 19. století stála většina 
domů samostatně, pouze domy č. p. 13, 14 
a 15 již měly společné boční stěny. Střechy 
byly ještě doškové, koncem 19. a začátkem 
20. století postupně nahrazované mate-
riály břidličnými nebo pálenými taškami.  
V 50. letech dvacátého století byla oblí-
bená i střešní krytina eternitová. Poslední 
došková krytina na obytném stavení č. p. 
19 byla v Machové vyměněna v roce 1932.

Vzhledem k probíhajícím nebo připravo-
vaným rekonstrukcím jsou sneseny omítky 
na domě č. p. 14, chalupa č. p. 60 je z čelní 
strany vyčištěna od nánosu popínavých 
rostlin, a tím se nám dočasně odkryly za-
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jímavé stavební prvky používané koncem 
19. a začátkem 20. století. V další části 
článku je zkusím zdokumentovat.

Dům (chalupa, stavení) č. p. 14 pat-
ří k větším hospodářským usedlostem  
v obci, po obou bočních stranách spojený 
s okolní zástavbou už v době vzniku v 19. 
století. Přestavbou nebo novou výstavbou 
prošel pravděpodobně po velkém obecním 
požáru  v roce 1868, společně s oběma 
vedlejšími domy (č. p. 13 a 15). Snese-
ní omítky z čelní stěny odhalilo stavbu  
z kombinovaných materiálů, na kamen-
ném základu je položena stěna z kotovic  
v levé části až do výše stropu obytné bu-
dovy a síně, v pravé části domu je již 
nad kamenným základem použita pálená 
cihla. V rovině stropu po celé délce budovy 
je pás z pálených cihel a patro (u nás se 
používal spíše výraz „hůra“) je tvořeno 
opět z kotovic po celé délce čelní stěny. 
Vstup na hůru je umožněn dvoukřídlými 
dřevěnými dvířky, ke kterým se přista-
voval v případě potřeby žebřík. Větrací 
otvory, kterými současně přicházelo na 
hůru světlo, jsou vytvořeny vynecháním 
několika cihel ve stejné řadě, tato okén-
ka nejsou zasklená, ani jinak chráněná. 
Přední část domu je osazena čtyřmi okny 
přibližně z dvacátých let minulého stole-
tí, osazených do otvorů po původních ok-
nech pravděpodobně z konce 19. století. 
Dále jsou v čelní stěně vsazeny dvoukřídlé 
síňové dveře s proskleným naddveřním 
prostorem mezi okny 1 a 2 (zleva) a do 
oblouku klenutá vrata úplně vpravo. Vrata 
se tenkrát stavěla na výšku povozu nalo-
ženého senem. Poslední barva na omítce 
byla žloutkově žlutá, sokl (podrovnávka) 
býval na hanáckých chalupách většinou 
tmavý, černý nebo modrý a obnovoval se 
častěji. Sloužil k zachytávání nečistot při 
dešti, které přinášela odrážející se voda 
stříkající z okapů.

Dům č. 60 má podobnou stavební dis-
pozici jako předcházející, přední stěna 
byla až donedávna porostlá popínavými 
rostlinami. Majitelé tuto vrstvu dřevin 
odstranili, tím odkryli i některé původní 
stavební prvky. Podle čísla popisného spa-
dá výstavba tohoto stavení zhruba na ko-
nec 19. století, jedním z nejzajímavějších 
prvků je zachovalé původní okno vpravo 
od síňových dveří. Prosklené tabulky byly 
tenkrát přibližně čtvercové, zasazené do 
tenkých dřevěných rámů, v našem případě 
je dochované okno dvoukřídlé, trojdíl-
né a zdvojené. Mezi vnitřním a vnějším 

Dům č.p. 14

Dům č. p. 60

oknem je asi 20 cm volný prostor. Okna 
vpravo od síňových dveří jsou také stará, 
ale pozdějšího osazení do původních ot-
vorů, prosklení je již obdélníkové. Vrata 
do stodoly jsou obdélníková s  rovným 
trámovým překladem. Základy čelní stěny 
jsou kamenné, pás pálených cihel a nad 
nimi již cihly kotovicové. Z podrovnáv-
ky dochované vrstvy jsou modré i černé, 
před síňovými dveřmi kamenný schodek. 
Dochované části omítky jsou žluté.

Kotovice byla v obci nejrozšířenějším sta-
vebním materiálem asi do poloviny 20. 
století, později byla nahrazována v nové 
výstavbě moderními materiály, především 
pálenou cihlou.

Významnou střešní krytinou se pak sta-
la pálená taška, která nahradila slámo-
vé došky i později používanou břidlici.  
V současnosti stavitelé používají moder-
ní  materiály a stavební postupy (lepená 

dřeva, plasty a různé výplně), přesto je 
kotovicová cihla stále přítomná pod mo-
derními povrchy starších domů.

Mgr. Antonín Motáň
kronikář obce Machová

Pravděpodobně nejstarší dochované 
okno v obci
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Info ze ZŠ Mysločovice

V průběhu května a června jsme realizovali 
na 2. stupni kurzy sebeobrany. Akce byla 
součástí projektu Chráním sebe i druhé, 
který je spolufinancován Zlínským krajem. 
Kurzy vedla zkušená lektorka Lenka Zed-
ková z organizace Cobragym a jejich cílem 
bylo seznámit žáky se základními principy 
bezpečného chování, získat schopnost vy-
hodnotit a správně vyřešit krizovou situaci 
a naučit se ovládat praktické prvky fyzické 

Kurzy sebeobrany
sebeobrany. Opomenuta nebyla ani psy-
chologická příprava, práce s emocemi, 
teorie i nácvik reakcí na kontakt s agresory 
a manipulativním jednáním.

Mgr. Libuše Kračinová
Školní metodik prevence

Kurz sebeobrany >

Poznávací zájezd do Rakouska a Německa
Ve dnech 25. - 27. května jsme se žáky 8. 
a 9. ročníku poznávali krásy a památky 
Salzburska a Berchtesgadenska. První 
den jsme zahájili v Salzburku, rodném 
městě W. A. Mozarta. Poté jsme si prošli 
úchvatnou soutěsku Weissbachklamm. 
Následná procházka k autobusu po alp-
ské louce mezi pasoucími se kravami byla 
příjemnou tečkou za uplynulým dnem. 
Druhý den jsme lanovkou vyjeli k největší 
ledové jeskyni na světě. Nejen jeskyně, 
ale i samotná procházka k ní byla díky 
vysoké nadmořské výšce a pěknému počasí 
ohromující. Poté jsme navštívili soutěsku 
Liechtensteinklamm. Den jsme ukončili  
v Zell am See, známém lyžařském středis-
ku. Třetí den jsme vyrazili do Německa. 
Speciálním autobusem a „zlatým“ výta-
hem jsme vyjeli na Kehlsteinhaus neboli 
Hitlerovo Orlí hnízdo. Ocitli jsme se tak 
výše, než je Sněžka. Počasí nám vyšlo. 
360° výhled na Alpy byl přenádherný. 
Poslední zastávkou našeho zájezdu bylo 
nedaleké Könnigsee. Po zdejším jezeře 
s čistou (říká se i pitnou) vodou jsme se 
svezli na elektrické loďce. Zdejší průvodce 
nám během vyhlídkové plavby zatroubil 
na trumpetu. Vzniklé echo mezi Alpami 
bylo krásným zakončením celého zájezdu.

Mgr. Libuše Kračinová
Třídní učitelka VIII.B

Děkujeme těm, kteří poznávací zájezd 
podpořili:
MRB Sazovice, spol. s r.o.
ZEKO s.r.o.
Martin Zelina
Truhlářství Ryška
ADIMA BRÁZDIL s. r. o.

Hitlerovo Orlí hnízdo

Před ledovou jeskyní
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Dne 19. května 2022 jsme uspořádali na 
naší škole již 4. ročník neformální soutě-
že AZ Quiz v německém jazyce (pro žáky 
devátého ročníku) a letos nově i v anglic-
kém jazyce (pro žáky osmého a devátého 
ročníku). 
Soutěž AZ Quiz v německém jazyce jsme 
poprvé realizovali již před několika lety. 
Předtím jsme hráli pouze v rámci školy, 
přesněji ročníku. Později jsme se se žáky 
ale shodli, že soutěž bude napínavější, 
když přizveme hráče z jiných škol. Náš 
původní cíl je dodnes stejný: chceme 
žákům v cizím jazyce nabídnout soutěž,  
v níž mají šanci na úspěch všichni, neboť 
se nezaměřujeme na konverzaci, nýbrž na 
strategii a slovní zásobu (překlad slovíček 
do němčiny na úrovni A1). 
Potěšilo nás, že se zapojilo po dvoule-
té přestávce do soutěže AZ Quiz celkem 
šest škol: ZŠ Okružní, ZŠ Dřevnická,  
ZŠ Komenského I, ZŠ Zlín, tř. Svobody,  
ZŠ Kvítková, ZŠ Slušovice a naše domácí 
ZŠ Mysločovice.
V letošním ročníku bojovaly poprvé v ang-
lickém jazyce tři z výše jmenovaných škol. 
V konkurenci 16 žáků nejlépe obstála ZŠ 
Okružní, jejíž žáci nedali šanci soupeřům 
a obsadili první tři místa. Soutěžící a výherci v AZ Quizu

AZ Quiz v ZŠ Mysločovice
V německém jazyce nastoupilo do duelů 
15 žáků z pěti uvedených škol. Jednotlivá 
kola byla velmi napínavá, rozhodovala 
dobrá strategie a pevné nervy. Třetí příčku 
obsadil zástupce ZŠ Komenského I, první 
dvě místa pak zaslouženě vyhráli repre-
zentanti ZŠ Zlín, tř. Svobody.

Zábava

Na závěr děkujeme panu Venenému  
(KVE-mont, s. r. o.), který do soutěže 
věnoval krásné ceny.

Mgr. Libuše Kračinová, 
Mgr. Lenka Dědičová
vyučující německého a anglického jazyka        
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Volby do zastupitelstva obce Machová, 
které se budou konat 23. a 24. září 2022 

Jak se volí
V komunálních volbách musíte volit v mís-
tě trvalého bydliště, nelze využít voličský 
průkaz.
V komunálních volbách 2022 se křížkuje 
celá stranu a křížkem dává hlas vybraným 
kandidátům z jednoho uskupení nebo je 
možné vybrat zástupce napříč stranami. 
Každý volič má tolik hlasů, kolik je členů 
daného zastupitelstva. Pokud dá křížek 
jedné straně a zároveň jejím kandidátům, 
je platný hlas pro celou stranu. Pokud ale 
připíše křížek jedné straně a současně 
kandidátům z jiných uskupení, odečítá se 
počet hlasů daný jiným kandidátům než 
zvolené straně, a to od konce kandidátky.
V komunálních volbách uspěje strana, 
která překročí pětiprocentní hranici. Ne-
přihlíží se k ní jen v případě, že v obci je 
podána pouze jedna kandidátní listina. 
Snižuje se v případě, že ji nepřekročí mi-
nimálně dvě strany. Hlasy se na mandáty 

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2022

Kandidátní listina č.1: Sdružení nezávislých kandidátů

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost Povolání Bydliště

poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk
1 Velísek Vladimír Ing. 42 NK BEZPP programátor Machová

2 Hanáková Irma Bc. 35 NK BEZPP učitelka v MŠ Machová

3 Bartošková Jitka 45 NK BEZPP kuchařka Machová

4 Stoklásek Martin 46 NK BEZPP obchodní manager Machová

5 Brázdil Lukáš 48 NK BEZPP ředitel soukroméspolečnosti Machová

6 Patáková Martina 44 NK BEZPP účetní Machová

7 Matochová Kateřina 43 NK BEZPP pekařka perníků Machová

8 Fryštacký Jiří 47 NK BEZPP odborný prodejce Machová

9 Janíková Blanka 44 NK BEZPP šička obuvi Machová

Kandidátní listina č.2: Hasiči pro moderní a prosperující Machovou

Kandidát Navrhující 
strana

Politická 
příslušnost Povolání Bydliště

poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk
1 Benek Josef 55 NK BEZPP starosta Machová

2 Haas Jan Ing. 33 NK BEZPP technický dozor Machová

3 Frantíková Denisa Bc. 27 NK BEZPP fakturantka Machová

4 Vojáček Daniel 52 NK BEZPP technik Machová

5 Faldík Aleš 38 NK BEZPP živnostník Machová

6 Brázdil Jaromír 55 NK BEZPP skladník Machová

7 Melková Dagmar DiS. 41 NK BEZPP sociální pracovnice Machová

8 Veleba Jan Ing. Ph.D. 44 NK BEZPP živnostní Machová

9 Januška Svatopluk 64 NK BEZPP řidič Machová

mezi strany přepočítají na základě D'Hon-
dtovy metody.

Preferenční hlasy
Do zastupitelstva města nebo obce je před-
nostně zvolen kandidát, který získal nej-

méně o 10 % více hlasů, než je stanovený 
průměr hlasů strany. Poskočí tak na první 
místo. V případě že je kandidátů s takovým 
ziskem hlasů více, rozhodují počty prefe-
renčních hlasů. V případě další rovnosti 
je určující původní pořadí na kandidátce.
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Nápad na rekonstrukci obřadní místnosti 
vznikl už v závěru roku 2019. Byla oslo-
vena interiérová architektka Ing. Petra 
Kropáčová, která v průběhu roku 2020 
navrhla dispoziční, materiálové varianty 
a ke všem variantám vytvořila vizuali-
zace, které následně byly prezentovány 
zastupitelstvu.
Zastupitelstvo nakonec vybralo návrh, kdy 
je dispoziční řešení otočené o 90 stupňů 
proti původnímu řešení. Předpokládané 
náklady byly 850 tisíc.
Samotná realizace rekonstrukce začala 
v době prázdnin 2021, aby stavebními pra-
cemi nebyla narušována výuka v mateřské 
škole. Byl přistaven kontejner, do které-
ho místní dobrovolníci vyklidili stávající 
vybavení obřadní místnosti. Byly prove-
deny nové rozvody elektroinstalace, pro 

Obřadní místnost
napojení osvětlení, reproduktorů a byly 
provedeny nové sádrokartonové příčky, 
obklady, podhled a výmalba. Byla tak vy-
tvořena nová technická místnost, ze které 
je možné ovládat hlasitost reproduktorů  
a pro uložení potřebných předmětů. Oproti 
původnímu návrhu architektky, na realiza-
ci nové podlahy, se zastupitelé rozhodli 
zachránit původní parketovou podlahu, 
která byla přebroušena, vytmelena a zno-
vu nalakována. Na vstupu do obřadní míst-
nosti byla instalována prosklená příčka 
výšky 4 metry s posuvnými dveřmi.
Obřadní místnost byla vybavena novým 
moderním pultem a bylo zakoupeno 32 
kusů židlí Lyon, od firmy TON, a.s., na stě-
nu proti vstupu, byl objednán a umístěn 
polystyrenový nápis MACHOVÁ a obecní 
znak.

Závěrem bych chtěl poděkovat Ing. Táni 
Vítkové Ph.D. a Ing. Lucii Kolářové, kte-
rá pomáhaly s konzultacemi a výběrem 
barevných odstínů použitých materiálů, 
záclon a květinové výzdoby
Celkové náklady na rekonstrukci obřadní 
místnosti činily 760 tisíc Kč, takže oproti 
původnímu předpokladu se podařilo uše-
třit, díky obnově původní podlahy, ale 
i díky tomu, že zastupitelstvo zadávalo 
práce postupně jednotlivým firmám. Vě-
řím, že nová obřadní místnost bude obci 
sloužit dalších několik desetiletí a že v ní 
přivítáme spoustu nových machovských 
občánků a uzavře se mnoho šťastných 
manželských svazků.

Ing. Jan Haas
místostarosta

Celkový pohled

Pohled od vstupu Pohled na vstup
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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!


