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Slovo starosty
Na závěr každého roku a také na začátku  

nového roku jsou příležitosti nejen k přání, ale i 
k bilancování, co se nám v uplynulém roce po-
dařilo a s čím je možné se pochlubit. Současně 
vám chceme také představit naše plány a úkoly 
v roce 2016. 

Loňský rok 2015 byl prvním rokem obec-
ního zastupitelstva, které od voleb v říjnu 2014 
pracuje v novém složení. Čekala na ně celá řada 
rozpracovaných akcí. 

V oblasti budovatelské jsme měli za cíl vy-
budovat dětské přírodní hřiště na Příhoně. Od 
Ministerstva životního prostředí ČR nám byly 
přislíbeny dotace již v minulém roce. Avšak ter-
míny, které byly stanoveny v podmínkách pro 
dotace, byly zcela nereálné. Proto jsme přesunuli 
jeho vybudování až do r. 2015. Jednalo se o sku-
tečně velký úkol. Dětské hřiště bylo vybudová-
no s různými moderními prvky, je zhotovené z 
akátového dřeva a  zaměřené na environmentál-
ní výchovu dětí. V loňském roce jsme provedli 
řádné výběrové řízení a následně v termínu celou 
akci úspěšně dokončili. I občané z okolních ves-
nic, kteří kolem tohoto nového areálu projíždí, se 
vyjadřují pochvalně a trochu i závistivě k tomu, 
jak krásné hřiště budou mít machovské děti k 
dispozici. 

ochrany areálu navazuje i záchytný poldr, který 
má být za sportovním areálem směrem k lesíku 
Boří a zadrží přívalové dešťové srážky. 

Pro uvedení terénu do současného stavu 
bylo zapotřebí cca 1500 m3 zeminy. Dovezená 
zemina byla všechna zdarma, hradily se pouze 
práce mechanizačních prostředků (bagrů, ná-
kladních vozidel), včetně bouracích prací. Je 
až neskutečné, že celá takto rozsáhlá akce stála 
obec Machovou cca 130 tis.Kč. Garantem takto 
vysoce efektivního zajištění zemních prací byl p. 
Lukáš Brázdil.  Je obdivuhodné s jakými nákla-
dy a za jakého úsilí zastupitelů se podařilo zajistit 
takto rozsáhlou akci. Svůj podíl dobrovolné prá-
ce zde odvedli také členové SDH Machová, za 
což jim patří poděkování.

I přes vysoké pracovní nasazení zůstává 
mnoho práce i do dalšího období. Dokončení 
modernizace celého sportovního areálu nebude 
možné řešit bez dotací a je nutné práce rozdělit 
na etapy. 

V roce 2016 se dorovná zemina a zaseje 
nová tráva pro sportovní hasičskou dráhu i pro 
hřiště na malou kopanou a budeme pokračovat s 
dalšími pracemi včetně přípravy celkové rekon-
strukce budovy šaten.

Dnes se již můžeme dívat na celou akci s 
potěšením, ale věřte, že to bylo opravdu nároč-
né. Akce byla realizována za 1.900 tis. Kč včet-
ně oplocení a zatravnění. V podzimním období 
jsme se s úlevou dívali, jak začíná růst nově 
vysazená tráva a než začalo mrznout, byl již na 
tomto hřišti téměř souvislý trávník. Hned v jar-
ních měsících bude možné hřiště předat dětem, 
aby ho pod dozorem dospělých osob užívaly ke 
své spokojenosti. Předem chceme upozornit na 
to, že hřiště bude uzamčeno (obdobně jako  pod 
obecním úřadem) a rodiče mohou použít stejný 
klíč pro obě hřiště. 

Další náročnou investiční akcí, kterou za-
stupitelstvo realizovalo, bylo komplexní řeše-
ní prostoru ve sportovním areálu u bývalého 
koupaliště. Postupně byla provedena likvidace 
původního bazénu s brouzdalištěm, následo-
vala celková úprava ploch a jejich vyrovnání a 
výstavba zpevněného zázemí pro hasičský sport 
tak, aby sloužilo pro všechny věkové kategorie 
soutěžících. Také se postupně vyměňuje oploce-
ní a současně se řeší i obnova výsadby zeleně v 
celém areálu.  Od firmy ARVITA P byl pro ze-
leň zpracován projekt, který schválila Agentura 
ochrany přírody a krajiny ve Zlíně s cílem vytvo-
řit příjemné prostředí pro hřiště. Pro zabezpečení 

Pokračování na str. 3
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Tříkrálová sbírka v Machové

Tříkrálová sbírka  

Každoročně patří mezi první tradice v 
obci Machová Tříkrálová sbírka. Od roku 
2002 byla tato tradice obnovena na výzvu olo-
mouckého arcibiskupa Jana Graubnera, který 
také  navrhl, aby koledování bylo spojeno s 

humanitárním  účelem - se sbírkou pro Cha-
ritu (pro sociálně potřebné osoby). Od tohoto 
roku všechny naše domácnosti pravidelně za-
čátkem ledna navštíví skupinka tří králů s no-
voročním pozdravem a s písní „My tři králo vé 

jdeme k vám“.  Také letos koledovaly v Ma-
chové čtyři skupinky tří králů s vedoucími  a 
celkem obdrželi od dárců  částku 16 698 Kč. 
Všem dárcům, ale i koledníkům a vedoucím 
skupinek upřímně děkujeme.

 
vedoucí  skupinky: Jan Haas  

koledníci: Jiří a Aneta Matulíkovi, Lukáš Menšík 

vykoledovaná částka: 3264 Kč

vedoucí  skupinky: Martina Šidlíková 

koledníci: Magdaléna Brázdilová, Martina   

      Klhůfková, Lucie Štefková

doprovod: Alžběta Matulíková

vykoledovaná částka: 5259 Kč

vedoucí  skupinky: Libuše Zaoralová

koledníci: Markéta a Brigita Němcovy, 

                    Anna Rožnovská 

doprovod: Alžběta Němcová

vykoledovaná částka: 3392 Kč

vedoucí  skupinky: Jiří Hradil st.

koledníci: Jiří Hradil ml., Jakub Janoštík, Matyáš Minařík

vykoledovaná částka: 4783 Kč

Žehnání koledníků v kostele

Náštěva tří králů u Pospíšilů Závěrečné focení na návsi

Náštěva tří králů u Janíků
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Rozloučení s prázdninami

Jeden z čertů 

Start cesty za pokladem Jeden z úkolů pro děti na návsi

Zastupitelstvo obce Machová

Pokračování ze str. 1

Kromě úprav ve sportovním areálu jsme 
také seřídili místní rozhlas. V obci byly vymě-
něny všechny rozhlasové reproduktory a dle 
návrhu firmy Bártek, s.r.o. byl rozšířen i počet 
stanovišť (tzv. rozhlasových hnízd) za celkové 
náklady 189 tis.Kč. 

Dále je třeba ocenit, jakým způsobem se 
jednotlivé výbory zastupitelstva obce zapojily do 
činnosti (zvláště kulturní výbor).  Nejen že se po-
kračuje v realizovaných společenských činnos-
tech, ale zrodily se další akce v novém pojetí a ve 
větším rozsahu, na kterých se také aktivně podílí 
i ostatní výbory. Neméně rozsáhlou činnost má 
i sociální výbor. Pro gratulace, vítání občánků, 
besedu s důchodci, apod. je třeba mnoho obětavé 
práce ve volném čase.  

Velkou akcí byl v roce 2015 V. Sjezd rodá-
ků, na kterém spolupracovaly se zastupitelstvem 
všechny machovské organizace. Každá složka 
připravila své prostory k nahlédnutí machov-
ským rodákům. Návštěvníci kladně hodnotili 
také celý program. Rodáci byli spokojeni nejen s 
programem, ale po celý den si pochvalovali,  jak 
obec vypadá, jak je upravená, co je vybudováno 
a jaké služby obec i zájmové organizace obča-
nům nabízí k využívání. 

Mimoto chci poděkovat všem, kteří se po-
díleli v loňském roce na přípravách všech akcí 
uskutečněných v obci Machová. A to nejen do-

spělým, ale i dětem, které vždy svým vystoupe-
ním oživí náladu, a jejich rodičům kteří je musí 
dovést a připravit.

A co nás čeká v letošním roce? 
Na úseku neinvestiční činnosti chceme 

pokračovat ve společenských akcích organi-
zovaných zastupitelstvem a věříme, že i místní 
organizace se budou i nadále aktivně zapojovat 
do kulturního života v obci, protože vidíme, že o 
dění v obci mají občané zájem.A k tomu je třeba 
ze strany obce i místních složek  vytvářet vhodné 
podmínky. 

Naše děti se těší na spoustu příjemných akcí, 
ale také jejich rodiče i ostatní občané berou orga-
nizované akce s povděkem. 

Vloni byl (kromě výše uvedeného) realizo-
ván projekt: „Automatizace knihovny Machová“ 
s dotací ve výši 44.000 Kč od Ministerstva kul-
tury ČR z programu VISK3. Za celkové náklady 
70.411 Kč byly pořízeny 2 počítače a nové pro-
gramy pro půjčování knih. Celý knihovní fond 
je teď k nahlédnutí na webových stránkách obce 
Machová v části „Knihovna Machová“.  I v le-
tošním roce plánujeme pokračovat v automatiza-
ci knihovny, kterou chceme doplnit o dataprojek-
tor. Tím se zvýší úroveň i atraktivita knihovny. 

Pokud se týká investičních akcí:  Dalším 
velkým  projektem,  který byl zahájen  již  v mi-
nulém roce, je výstavba cyklostezky Machová 

–Sazovice. Právě probíhá územní řízení a připo-
mínkování projektu pro následné vydání staveb-
ního povolení. 

Další akcí je obnova kuželkářských drah, 
které jsou zastaralé a nevyhovující. Platnost je-
jich povolení pro soutěže je stanovena pouze 
do srpna 2016. Ve spolupráci s MAS Moštěnka 
starosta připravuje žádost o dotace od Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  Pouze 
na obnovu kuželkářských drah se předpokládají 
náklady cca 750 tis.Kč. Současně s tím budou 
provedeny i další potřebné opravy v budově, tak-
že celkový rozpočet představuje financování  ve 
výši cca 1 mil. Kč. 

 Rovněž sportovní areál bude potřebovat tr-
valou péči a zabezpečování finančních prostřed-
ků. 

Dále chceme připravit projekty na rekon-
strukci a opravy místních komunikací, vybudo-
vat přechod pro chodce u  MŠ směrem k Příhonu 
a realizovat vrtanou studnu u kompostárny na 
zvlhčování kompostové hmoty. 

Závěrem hodnocení využiji této příležitosti, 
abych popřál všem machovským občanům spo-
kojený život v obci, dobré sousedy a co nejlepší 
přátelské vztahy, ale i to nejdůležitější – hodně 
zdraví. 

František Klementa
starosta obce Machová

Dne 22. srpna 2015 kulturní výbor obce 
ve spolupráci s místními složkami připra-
vil pro děti i rodiče rozloučení s prázdni-
nami. Děti společně s rodiči prošli celou 
obcí a po cestě plnili spoustu úkolů jak 
vědomostních, tak fyzických. Cíl zábavné 
cesty byl pod kulturním domem, kde na 
děti čekalo překvapení v podobě kašpár-

ka a vodníků. Kašpárek v podání Svatavy 
Drdové si pro děti nachystal spoustu sou-
těží o sladkou odměnu. Dostalo se i na ro-
diče dětí, kteří si  mohli také zasoutěžit v 
různých hrách. Podle ohlasů účastníků se 
toto krásné odpoledne podařilo a všichni 
zúčastnění si ho do sytosti užili.

Minulé akce
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Vzhledem k 
letnímu hodně 
teplému poča-
sí se nám přes 
léto nepodařilo 
vypěstovat do-
statek dýní, aby 
mohly být roz-
vezeny po celé 
obci. Proto jsme 
pro strašidelnou 
cestu zvolili 
kratší variantu a 
to po polní cestě 
za zahradami k 
Tlumačovu. Na děti, které se vydaly na 
průvod s lampióny touto cestou, čekalo 
několik strašidel jako například Krako-
noš, kostlivec, vodník a spousta dalších 
strašidelných pohádkových postav. Po Zastupitelstvo obce Machová

Večer dýňových strašidel 2015

dokončení této strašidelné cesty čekaly 
na děti další hry a zábavy v kulturním 
domě. 
Všem machovským občanům, kteří své 
domovy k tomuto datu vyzdobují dýněmi 

a různými strašidly, mockrát děkujeme a 
věříme, že takto krásně vyzdobené obydlí 
budeme v Machové vídat i další roky.

Minulé akce

Vyřezaná dýně Vyřezaná dýně u kulturního domu 

Závěrečné soutěže u kulturního domu 

Kašpárek s vodníky Soutěže s kašpárkem 

Slalom na koloběžkách
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Letos poprvé kulturní výbor uspo-
řádal 28. listopadu 2015 tzv. Zimní 
tvoření.  Všechny děti si zde mohly 
pod vedením machovských kuchařek 
vyzkoušet pečení a zdobení perníků. 
S výrobou adventních věnců a dal-
ších ozdob a dekorací pomohli dětem 
jejich rodiče a prarodiče. Hodně nás 
těší, že tato nová akce se líbila a rádi 
se s vámi budeme těšit na další zimní 
tvoření a pečení perníčků. 

Zastupitelstvo obce Machová

Zimní tvoření

Minulé akce

Klaun Kovbojové

Vodník Kostlivec

Děti při tvoření zimních dekorací

Vodnice
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Minulé akce

V předvánočním 
čase 12. prosince  
2015 jsme se sešli 
na již tradiční Vá-
noční besídce. Po 
roce jsme se hodně 
těšili nejen na vy-
stoupení dětí z ma-
teřské školky, ale i 
na vystoupení na-
šich starších dětí. K 
příjemnému pose-
zení nechybělo ob-
čerstvení v podobě 
výborného svařáčku 
a cukroví. Maminky dětí z MŠ připravily 
opravdu moc povedený jarmark, kde bylo 
možno zakoupit spousty dobrot nebo ma-
lých dárků pro radost. Patří jim za to velké 
poděkování, protože příprava jim zabrala 
nemálo času. Poděkování patří i všem 
dětem za jejich moc krásné vystoupení. 
Byly to tyto naše děti: Klárka a Magda-

Vánoční besídka

Zastupitelstvo obce Machová

lénka Brázdilovy, Margitka Fryštacká, 
Jožinek Hala, Karolínka a Lukáš Menší-
kovi, Anetka Pospíšilová, Anetka Matu-
líková, Karolínka Zifčáková, Dominika 
Mášová, Renatka Herodesová, Terezka 
Sedláčková a Barunka Měřilová.

Děti při tvoření zimních dekorací Děti při tvoření zimních dekorací

Vánoční jarmark

Margita Fryštacká a Jožinek Hala

Děti při pečení perníkůTvorba adventních věnců



strana    7MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Rozsvícení vánočního stromu 

Minulé akce

Zastupitelstvo obce Machová

Dne 19. prosince 2015 se uskuteč-
nilo již druhé rozsvícení obecního vá-
nočního stromu u zvonice sv. archan-
děla Michaela. Stejně jako při prvním 
historicky prvním rozsvícení se zú-
častnila spousta nejen machovských 
občanů. Na začátku pronesl starosta 
obce František Klementa svůj projev 
a následovalo pásmo básniček a říka-
del našich nejmenších dětí, naštěvují-
cích mateřskou školku. Poté nám děti 
samy rozsvítily obecní vánoční strom. 
Celý tento vánoční večer svým zpě-
vem koled doprovázela farní schola. 
Občané i po slavnostním rozsvícení 
zůstali  na místě, bavili se mezi sebou 

a zpívali koledy. Toto  nás velmi těší, 
neboť taková akce se   koná  proto, 
aby se lidé mohli před Vánocemi se-
tkat a pobavit mezi sebou. Samozřej-
mostí je i to, že se zde podával teplý 
čaj a svařené víno, které dozajista k 
vánocům patří.

Několik občanů vzneslo dotaz, 
proč se v Machové rozsvěcuje vánoč-
ní strom až těsně před Vánocemi a 
nikoliv hned na první neděli advent-
ní jako v jiných obcích a městech. 
Tady je tedy vysvětlení. Obecní za-
stupitelstvo chce dodržovat lidové a 
české tradice a proto nerozsvěcujeme 
vánoční strom na začátku adventu, 

jehož symbolem je adventní věnec se 
čtyřmi svícemi. Advent pochází z la-
tinského slova „adventus“,  což se dá 
přeložit jako příchod nebo očekávání. 
A právě postupné rozsvícení čtyř svící 
symbolizuje příchod Vánoc. Vánoční 
období začíná dnem narození Páně 
25. prosince. Proto rozsvěcujeme vá-
noční strom až v době těsně před Vá-
nocemi.Věříme, že se z tohoto stane 
v Machové tradice a rozsvícení vá-
nočniho stromu těsně před vánočními 
svátky si machovstí občané o to více 
užijí.

Účastníci Vánoční besídky Děti z mateřské školky

Vánoční jarmark Různé adventní věnce
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ČZS Machová

Z p r á v a  p ř e d s e d y

Z p r á v a  h o s p o d á ř e

Č Z S   M A C H O V Á

Vážení přátelé, 
jako správce hospodářské místnost-

nosti bych vás chtěl seznámit s činnos-
tí, která byla v letošním roce zaměřena 
na zpracování vašich výpěstků ovoce z 
vlastních zahrad a zahrádek.

5. srpna 2015  jsme poprvé zkouše-
li uvařit meruňková povidla pěstitelce z 
Jaroslavic. Hlavní zpracovatelská sezóna 
ovoce začala 20. srpna vařením švest-
kových a později i hruškových povidel. 
Tímto způsobem jsme zpracovali 1400 
kg ovoce, většinou vypeckovaných šves-
tek.

Dále jsme se zaměřili na zpracování 
jablek na mošt. Na podzim roku 2014 
zahrádkáři pořídili velmi výkonný vodní 
lis na ovoce, který pojme 70 kg předem 
umytých a následně podrcených jablek. 
K tomu jsme zakoupili pasterizační zaří-
zení pro delší uchování kvalitního domá-
cího moštu bez chemických konzervantů. 

Podstatou pasterizačního zařízení je 
dvouplášťový, elektricky vyhřívaný ko-
tel s míchadlem. Jeho maximální objem 
je 90 litrů. Proces pasterizování je au-
tomatický. O vše se umí postarat regu-
lační a naprogramovaná řídící jednotka. 
Nejdůležitější veličinou tohoto techno-
logického procesu je teplota, která je 
nastavena na 78° C. Při této teplotě jsou 
zničeny kvasné, ale i jiné bakterie. Na-
dále je v moštu zachován veškerý obsah 
vitamínů. Pasterizace probíhá 5 minut. 
Následuje stáčení do vlastních nádob, 
které musí být předem důkladně vymy-
té, nejlépe horkou vodou. K uskladnění 
takto ošetřené ovocné šťávy jsou vhodné 
skleněné láhve s uzávěrem, ale i dobře 
známé PETky. V roce 2015 si pěstitelé 
- zákazníci -  odvezli  3 055 litrů velmi 
kvalitního domácího moštu z vlastní úro-
dy. Z tohoto množství jsme 2 535 litrů 
zpasterizovali. Přidejte se i vy ostatní 

občané nebo zahrádkáři, kteří jste našich 
kvalitních služeb ještě nevyužili. 

Machovští zahrádkáři nabízejí k vy-
užití větší elektrickou sušičku na ovoce, 
zeleninu a bylinky. Sušičku si mohou zá-
jemci zapůjčit i domů.

Nejbližší akce zahrádkářů 2016:
20. února zahrádkářský ples (hudba 

DUO ARAMIS, známé z televize Šlágr)
21. února výroční členská schůze 
27. února odborná přednáška (před-

nášející MVDr. Fr. Václavík).
Na všechny tyto akce jste srdečně 

zváni.
Na závěr bych vám chtěl všem popřát 

hodně zdraví a štěstí v novém roce 2016 
a hodně pěstitelských úspěchů.

Vážení zahrádkáři a spoluobčané,
ve svém příspěvku se vám pokusím 

přiblížit činnost naší základní organizace 
ČZS v Machové za uplynulý rok 2015. 

Naší první společenskou a u vás ob-
líbenou lednovou akcí je košt vína s 
komentářem. Jednotlivé odrůdy morav-
ských vín vám představili MVDr. Franti-
šek Václavík a Bohumil Brázdil.

Ke konci února 2015 jsme se společně 
pobavili na zahrádkářském plese. Škoda, 
že loňská účast byla nižší, ale o to více 
mne potěšily pozitivní ohlasy. Následují-
cí den, v neděli 22.února, se konala vý-
roční členská schůze.  

Každoročně pořádáme odborné před-
nášky, na kterých využíváme bohaté zku-
šenosti instruktora MVDr. F. Václavíka. 
Zájem předčil naše očekávání. Zúčastnili 
se členové ZO, někteří z vás občanů, ale 
hlavně přespolní zahrádkáři.

Úzce spolupracujeme s vedením obce 

a proto přítel Břetislav Brázdil, Vladimír 
Hradil, Jaroslav Matyáš a Josef Benek  
před Velikonocemi podpořili Výtvarné 
odpoledne ukázkou pletení tatarů.

U příležitosti sjezdu rodáků v roce  
2015 jsme se veřejnosti prezentova-
li Dnem otevřených dveří hospodářské 
místnosti. Naší chloubou je její technic-
ké vybavení, se kterým vás podrobněji 
seznámí hospodář a provozovatel Jaro-
mír  Juřena v následujícím článku tohoto 
zpravodaje. 

Aktivně se podílíme na Dětském dni a 
na konci prázdnin finančně přispíváme na 
Cestu za pokladem. 

 Na podzim, v závěru měsíce září 
2015, jsme uspořádali Okresní výsta-
vu ovoce a zeleniny. Nebylo by možné 
uspořádat výstavu v takovém rozsahu 
bez zapojení zahrádkářů ZO, zahrádká-
řů okolních organizací, ale i vás, občanů 
Machové, kteří jste každoročně ochotni 

přinést své výpěstky ovoce a zeleniny, 
ale také materiál, produkty a květiny pro 
aranžmá. 

Rok 2015 pro naši organizaci hodno-
tím jako úspěšný. 

Dále vás srdečně zvu na zahrádkářský 
ples, který pořádáme 20. února 2016. K 
poslechu a tanci zahraje Duo Aramis.

Závěrem chci poděkovat:
- Jaromíru Juřenovi za jeho čas, ocho-

tu a vykonanou práci v hospodářské míst-
nosti;

- členkám a členům ZO, kteří se po-
díleli na brigádách a výše uvedených ak-
cích;

- výboru ZO za aktivní přístup při pl-
nění jejich povinností;

- obecnímu úřadu a vám, občanům 
Machové, za podporu naší zahrádkářské 
činnosti.

Do roku 2016 vám všem přeji pevné 
zdraví, štěstí, pohodu a úspěch.

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová

Jaromír Juřena
hospodář ČZS Machová
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ČZS Machová

Práce členů zahradkářů při lisování ovoce

Vodní lis Pasterizér
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TJ Sokol Machová

T J   S O K O L   M A C H O V Á
Ve dnech 19. - 29. srpna 2015 pro-

běhl na kuželně již VII. ročník Memo-
riálu Václava Zatloukala. Zúčastnilo se 
ho celkem 81 hráčů z Machové a okolí 
např. Tlumačova, Mysločovic, Otro-
kovic, Zlína, Olomouce, Kelče, Valaš-
ského Meziříčí, Přerova a Troubelic. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích a to 
muži, ženy na 100 hodů sdružených a 
nejlepší dorážka. Na turnaji startova-
li registrovaní i neregistrovaní hráči a 
hráčky. Ceny a poháry do turnaje spon-
zorovali – obec Machová, Elins Radek 
Husek, Autoservis Husek, pohostinství 
Hana Zatloukalová, Vlastimil Hrubý a 
Milan Vlček. Vítězem v kategorii muži 
byl Michal Divílek mladší – Jiskra Ot-
rokovice výkonem 499. Na 2. místě se 
umístil Jiří Tesař KK Kroměříž 483, na 
3. místě Dalibor Tuček Valašské Mezi-
říčí výkonem 473, na 4. místě Michal 
Laga Sokol Machová výkonem 473 a 
na 5. místě Jiří Mrlík Sokol Machová 
výkonem 469. V kategorii ženy zvítězi-
la Monika Pavelková – Kelč výkonem 
460. Na 2. místě byla  Martina Zimáko-
vá  - KC Zlín výkonem 445, na 3. Hana 
Kubáčková KC Zlín výko-
nem 440, na 4. místě Ka-
teřina Fryštacká -  Sokol 
Machová výkonem 434 a 
na 5. místě Věra Skouma-
lová výkonem 424.  Nej-
lepší dorážka: na 1. místě 
Michal Divílek mladší Jis-
kra Otrokovice výkonem 
186, na 2. místě Dalibor 
Tuček Valašské Meziříčí 
výkonem 176 a na 3. mís-
tě Leoš Hamrlíček Sokol 
Machová výkonem 170.

Ve dnech 2. - 6. září 
2015 se uskutečnil  již 28. 
ročník tradičního turistic-
kého zájezdu. Tentokrát 
jsme navštívili pohoří 
Šumavy. První zastávkou 
bylo město Strakonice, 
které je nerozlučně spjaté 
s dudáky. Dále následo-
vala prohlídka státního 

hradu Rábí. Jedná se o nejrozsáhlejší 
českou hradní zříceninu, jež se může 
pyšnit jedním z nejvyspělejších ob-
ranných systémů své doby v Evropě. 
Třetí zastávkou byla návštěva rozhled-
ny Svatobor a poté jsme se ubytovali v 
Petrovicích u Sušice. Druhý den jsme 
navštívili nejvyšší šumavskou horu 
Velký Javor (Groβer Arber - 1456 m 
n.m.). Je vzdálený cca 7 km od Želez-
né Rudy. Z Velkého Javoru se naskýtá 
dokonalý kruhový výhled na mnoho 
vrcholů Bavorského lesa i Šumavy a 
dvě ledovcová jezera - Velké a Malé 
Javorské (Großer und Kleiner Arber-
see). Na Velké a Malé Javorské jezero 
budou účastníci zájezdu vesele vzpo-
mínat, kdy menší část turistů omy-
lem šla k Malému jezeru, ale cíl byl 
u Velkého jezera. Nikdo se neztratil a 
všechny pan řidič přepravil na ubyto-
vání. Třetí den následovala turistika z 
obce Prášily. Navštívili jsme Prášilské 
jezero, které leží v nadmořské výšce 
1080 m. Dále část turistů navštívi-
la rozhlednu Poledník. Rozhledna na 
Poledníku vznikla z někdejší věže vo-

jenského zařízení elektronické ostrahy 
hranice, která umožňovala sledovat 
rádiový provoz hluboko dovnitř území 
Spolkové republiky Německo. Závěr 
tohoto dne byl v obci Srní. Čtvrtý den 
jsme navštívili Kvildu. Jedná se o nej-
výše položenou obec v ČR. Turistický 
okruh: Kvilda - pramen Vltavy - Sed-
miskalí - Bučina - Kvilda. Na Bučině 
se nachází památník „železné opony“, 
asi stometrový udržovaný úsek s ostna-
tým drátem, strážní věží a informační 
tabulí. Po turistice jsme ještě navštívili 
obec Modravu a pivovar Lyer. Poslední 
den proběhla prohlídka hradu Kašperk 
a potom následoval návrat domů. Zá-
jezdu se zúčastnilo celkem 47 turistů. 
Poděkování za důkladně připravený 
program zájezdu patří panu Jaromíru 
Měřilovi.

V podzimním a zimním období se 
kuželkáři pravidelně účastní čtyř sou-
těží. Jsou to družstva Machová A, B, C 
a dorost. Dorostenky ve složení Margi-
ta Fryštacká, Šárka Drahotuská a Eliš-
ka Hrančíková se v Krajském přeboru 
po podzimní části soutěže umístily na 

Účastníci sokolského zájezdu
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TJ Sokol Machová

1. KK Jiskra Čejkovice 14 13 0 1 77,0:35,0 191,0:145,5 26
2. TJ Sokol Luhačovice B 14 9 0 5 68,0:44,0 181,0:155,0 18
3. TJ Sokol Machová 14 9 0 5 65,0:47,0 172,0:164,0 18
4. KK Slovan Rosice B 14 9 0 5 63,0:49,0 177,0:159,0 18
5. KC Réna Ivančice 14 8 1 5 66,0:46,0 187,0:149,0 17
6. KK Blansko B 14 8 0 6 67,0:45,0 182,5:153,5 16
7. TJ Sokol Brno Husovice C 14 8 0 6 60,0:52,0 176,5:159,5 16
8. TJ Sokol Šanov 14 7 0 7 58,0:54,0 166,5:169,5 14
9. TJ Sokol Brno IV 14 7 0 7 57,0:55,0 166,5:169,5 14
10. KK Orel Telnice  14 6 0 8 47,0:65,0 157,5:178,5 12
11. SKK Dubňany B 14 5 0 9 45,0:67,0 147,0:189,0 10
12. TJ Valašské Meziříči B 14 3 0 11 39,0:73,0 152,5:183,5  6
13. KK Kroměříž 14 3 0 11 36,0:76,0 147,5:188,5  6
14. KK Vyškov B 14 2 1 11 36,0:76,0 147,5:188,5 5

Bohuslav Husek 
předseda TJ Sokol

3. místě. Tyto mladé hráčky nám dělají 
radost svým zodpovědným přístupem a 
dobře reprezentují náš oddíl. Machová 
„C“ se umístila  v krajské soutěži Zlín-
ského kraje  na 14. místě. Toto družstvo 
je složeno především z juniorů, doplně-
né staršími hráči. Často si za toto druž-
stvo zahrají i dorostenky. V družstvu 
„C“ hrají Roman Škrabal, Josef Benek, 
Lukáš Michalík, Jana Husková, Jaro-

mír Brázdil a Jaromír Měřil. Machová 
„B“ se v krajském přeboru  po podzim-
ní části umístila na 7. místě. Nejlepším 
hráčem podzimu byl Leoš Hamrlíček. 
V tomto družstvu ještě hrají Kateři-
na Fryštacká, Jiří Fryštacký, Bohumil 
Fryštacký, Radek Husek, Jiří Michalík 
a Miroslav Ševeček. Machová „A“ se v  
Jihomoravské divizi  po podzimní části 
soutěže umístila na 3. místě. Nejlepším 

hráčem, byl Miroslav Míšek. Dalšími 
hráči tohoto družstva jsou: Vlastimil 
Brázdil, Milan Dovrtěl, Bohuslav Hu-
sek, Roman Hrančík a Michal Laga. 
Toto družstvo se po šňůře vítězství v 
závěru podzimní části  dostalo do bojů 
o postup do III. ligy. Přímý postup si 
zajistí první dvě družstva. Viz tabulka. 

V průběhu měsíce ledna 2016 se zúčastní 
15 machovských kuželkářů a kuželkářek  
přeborů Zlínského kraje jednotlivců a bu-
dou bojovat o postup na mistrovství Čes-
ké republiky v pěti kategoriích: dorosten-
ky, juniorky, junioři, muži a senioři. 
Dne 25. 12. 2015 proběhl na kuželně tra-
diční  již 31. ročník Vánočního turnaje. 
Hrálo se na 100 hodů v kategorii muži 
a ženy. Turnaje se zúčastnilo 26 mužů a 
6 žen. Výsledky ženy: 1. Eliška Hrančí-
ková 421, 2. Kateřina Fryštacká 401, 3. 
Martina Zatloukalová 399, 4. Margita 
Fryštacká 391, 5. Jana Husková 352 a 6. 
Šárka Drahotuská 324. Výsledky muži: 1. 
Vlastimil Brázdil 507, 2. Roman Hrančík 
482, 3. Miroslav Míšek 470, 4. Bohuslav 
Husek 449 a 5. Jiří Mrlík 445. Tito muži 
by měli reprezentovat náš oddíl na přebo-
rech Zlínského kraje jednotlivců hraném 
v Luhačovicích.
Dne 29.12. 2015 pořádal TJ Sokol Ma-
chová turistický pochod okolo Machové. 
Jednalo se o poslední akci roku 2015. 
Sraz všech účastníků pochodu byl na ku-
želně. Trasa pochodu: směr Míškovice, 
potom podél Boří k Hranečníku, dále přes 

Letnou do Hrabůvky, přes les Hrabůvka 
na Skály, dále přes Buňov na rybník Sla-
tinky, kde proběhlo opékání špekáčků. 

Potom návrat do Machové. Pochodu se 
zúčastnilo celkem 69 turistů.

Členové TJ Sokol Machová
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Nové přírodní hřiště

Zákaz podomního prodeje

Upozornění na platby v roce 2016 

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

V loňském roce bylo vybudováno na tzv. 
Příhonu nové dětské přírodní hřiště za fi-
nanční spoluúčasti obce Machová, která 
zaplatila 10% z konečné častky a Mini-
sterstvo životního prostředí spolu s  ev-
ropským fondem ERDF zbytek, tj. 90% . 
Prvky na hřišti jsou  z  akátového  dřeva,  
mimo skluzavek z nerezového plechu. 
Nové přírodní hřiště  bude otevřeno v jar-
ních měsících letošního roku jakmile to 

Vzhledem ke stále se opakujícím  pří-
padům  nevhodného podomního prodeje 
pokoutnými prodejci zastupitelsvo na  
svém prosincovém zasedání schválilo 
vyhlášku o zákazu prodeje v domácnos-

počasí dovolí (předpokladáme v průběhu 
dubna). Provoz a pravidla budou  obdob-
ná jako na dětském hřišti, které bylo loni  
nově otevřeno, tzn. že  bude uzamčeno 
a návštěvníci si jej budou moci otevřít 
stejným klíčem jako používají na otevře-
ní dětského hřiště pod obecním úřadem. 
Po opuštění prostor návštěvníci za sebou 
pečlivě uzavřou  a zamknou vstupní bran-
ku.

Věříme, že toto hřiště bude pro machov-
ské děti velkým lákadlem ke hrám na 
nových prvcích a pro jejich maminky 
místem ke scházení. Žádáme všechny-
návštěvníky, aby zde nic neničili a hřiště 
nám  vydrželo co nejdéle krásné a funkč-
ní.

Účastníci turistického pochodu kolem Machové

Obecní informace 

tech, která vešla v platnost 1. ledna 2016. 
Prosíme všechny občany, pokud u nich 
doma někdo zazvoní a bude se jim snažit 
něco vnutit, aby co nejdříve tuto skuteč-
nost nahlásili na obecním úřadu Macho-

vá nebo také na Policii ČR.  Celé znění 
vyhlášky o zákazu podomního prodeje je 
zveřejněno  na webových stránkách obce.

Sdělujeme občanům, že  zastupitelstvo 
rozhodlo o navýšení stočného o 20 Kč . V roce 
2016 se bude hradit ve výši 430 Kč na osobu, 
i přesto je ve srovnání s vodným velmi nízkou 
částkou, tj. 9,35 Kč/m3. 

Místní poplatky za komunální odpady se v 
r. 2016 nemění a zůstávají ve výši 540,- Kč na 
osobu a rok.  Štítky na popelnicové nádoby se 
budou vydávat po zaplacení poplatků od února  
do poloviny března.  Po tomto termínu  Tech-

nické služby Otrokovice nebudou již  vyvážet  
odpad na staré štítky.
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Parkování v obci na zelených plochách

Rekonstrukce sportovního areálu

Dotace na knihovnu

Nové webové stránky obce

Po mnoho let upozorňuje obec-
ní úřad a zastupitelstvo obce ma-
chovské občany na zákaz parkování 
osobních vozidel na zelených trav-
natých plochách. Přes opakované 
osobní upozorňování někteří obča-
né nerespektují tento zákaz a zhor-
šují úroveň úpravy obce a zelených 
ploch jako celku. Nedaří se  dosáh-

nout toho, aby občané neparkovali 
nevhodně a neomezovali tak bez-
pečnost chodců, kteří musí vozidla 
obcházet. Na obecní úřad si  pak 
chodí občané stěžovat na zhoršenou 
možnost užívání chodníků.  Je těžko  
pochopitelné, že  někteří občané jsou 
tak bezohlední, že dokážou zamezit 
běžnému užívání chodníků či ostat-

ních ploch k určenému účelu.  
Vyzýváme proto majitele vozidel, 

aby respektovali nařízení a nepar-
kovali na zelených plochách a měli 
ohled na bezpečnost chodců. 

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Největší změnou v uplynulém 
roce prošel areál u bývalého koupa-
liště. Obecní zastupitelstvo si  zvoli-
lo jako svůj nejdůležitější úkol vrátit 
tomuto areálu život a zašlou slávu. 
Provoz koupaliště je v době, kdy 
jsou v okolí postaveny nové a vel-
ké aquaparky, absolutně neekono-
mický. Zastupitelstvo rozhodlo, že 
zruší  koupaliště, zahrne bazén a na 
jeho místě vybuduje travnaté hřiště. 
Tak se i v jarních měsících loňského 
roku stalo. V rohu areálu si macho-
vští hasiči sami vybudovali startova-
cí zakladnu pro soutěže v požárním 
sportu. V rámci těchto prací obnovili 
i plot ochraňující tento areál. 

V loňském roce byly vykáceny 
staré  břízy a smrky  na okraji areálu. 
Jako náhrada za tyto vykácené stro-
my bude do konce roku 2016 prove-
dena výsadba nových stromů podle 
projektu, který vypracovala firma 
ARVITA Otrokovice. 

V zadní časti areálu vznikl v rám-
ci komplexních pozemkových úprav 
pozemek,  kde bude cíl hasičské drá-
hy. V budoucnu  zde bude  postavena 
i  nová hráz a suchý poldr na ochranu  
nejen sportovního areálu, ale i této 
části Machové před povodněmi.

Samozřejmostí je, že v budoucnu 
se musíme  zabývat i generální re-
konstrukcí stávající budovy šaten s 

bufetem. Současný stav je naprosto 
žalostný a  v dnešní době  již téměř 
nepoužitelný. Všechno je otázkou fi-
nancí a proto se snažíme v současné 
době získat nějaké dotace, které by 
nám pomohly s financováním rekon-
strukce. V případě, že se neobjeví 
žádná výzva na získání dotací, bu-
deme nuceni  rekonstrukci uhradit z 
vlastního rozpočtu. A to se jedná o 
několik miliónů.

V loňském roce jsme získali dota-
ce na automatizaci knihovny, tj.  na 
pořízení počítačové techniky z pro-
gramu VISK3. Naše knihovna se tedy 
celá digitalizovala a v současné době 
probíhá evidence půjčování knih za 
pomoci knihovnických programů. 
Díky tomu mohou čtenáři z pohodlí 

domova a pomocí internetu zjistit, 
zda žádaná kniha je součástí našeho 
knihovnického fondu. Odkaz na on-
line katalog naleznete na obecnich 
stránkách v sekci knihovna

 www.obecmachova.cz/knihovna 
na odkazu: seznam knih najdete zde.

V letošním roce obec  ještě požá-

dala  o dotace na pořízení dataprojek-
toru a promítacího plátna. V případě, 
že tuto dotaci získáme a dataprojektor 
a plátno pořídíme, tím získá knihov-
na  i  naše obec další možnosti svého  
kulturního rozvoje.

Jistě jste si všimli, že od 1. lis-
topadu  2015 mají naše internetové 
obecní stránky nový vzhled a novou 
grafiku. Došlo k přechodu na nové-
ho poskytovatele webových stránek, 
který umožňuje nové funkce a nové 
možnosti. V současné chvíli ještě 
stále probíhá doplňování informa-

cí a aktualizace údajů. Během pár 
týdnů bude už vše hotovo a my vě-
říme, že právě pro vás, machovské 
občany, budou nové webové stránky 
přínosem. V případě, že by vám na 
stánkách chyběly nějaké informace, 
nebo jste byli s nějakou částí strá-
nek nespokojeni, stačí napsat email 

na podatelna@obecmachova.cz nebo 
osobně se zastavit v kanceláři obec-
ního úřadu a jistě dojde k nápravě k 
vaší spokojenosti.

Obecní informace 
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Termíny vývozů popelnic v roce 2016

P o v i n n o s t  p o d a t  d a ň o v é  p ř i z n á n í  k  d a n i
 z  n e m o v i t o s t í  d o  3 1 .  l e d n a  2 0 1 6

Týden žlutý štítek zelený štítek
2. 7. ledna 7. ledna
4. 21. ledna
6.  4.února  4.února
8. 18.února
10.  3. března  3. března
12. 17. března
14. 31.března 31.března
16. 14.dubna
18. 28.dubna 28.dubna
20. 12.května
22. 26.května 26.května
24. 9.června
26. 23.června 23.června
28. 7. července

Týden žlutý štítek zelený štítek
30. 21.července 21.července
32. 4.srpna
34. 18.srpna 18.srpna
36. 1.září
38. 15.září 15.září
40. 29.září
42. 13.října 13.října
44. 27.října
46. 10.listopadu 10.listopadu
48. 24.listopadu
50. 8. prosince 8. prosince
52. 22. prosince
2. 5.ledna 2017 5.ledna 2017

Statistika obyvatelstva

Zastupitelstvo obce Machová

Obecní informace 

Věk Muži Ženy Celkem
0-1 7 4 11
1-10 59 49 99
11-20 29 25 54
21-30 38 37 75
31-40 66 65 131
41-50 47 34 81
51-60 36 39 75
61-70 36 46 82
71-80 14 19 33
81-90 2 11 13
91-100 1 0 1
Celkem 335 320 655
Průměrný věk 35,28 40,78 37,97

Po komplexních pozemkových úpra-
vách v k.ú. Machová musí všichni maji-
telé pozemků i ostatních nemovitostí,  u 
kterých došlo ke změnám v loňském roce,  
podat během ledna 2016 daňové přiznání z 
nemovitostí  na Finančním úřadu ve Zlíně. 
Pokud vyplníte tiskopisy sami, je možné je 
podat i na ostatních pobočkách finančních 

úřadů  (v Otrokovicích nebo v Holešově). 
Když budete potřebovat metodickou po-
moc při vyplňování tiskopisů, můžete se 
obrátit na příslušné pracovníky Finanční-
ho úřadu ve Zlíně:  4.etáž - telefon  577 
617 111. Správci daně jsou stanoveni pod-
le příjmení vlastníka nemovitosti.  Nejdů-
ležitější je podat přiznání k dani z nemovi-

tostí  včas, tj. do 31. ledna 2016 a  podepsat 
se. Dále správce daně připomíná  nutnost 
uvedení kontaktu (telefon nebo mail), aby 
se mohl ozvat poplatníkovi,  pokud bude 
potřeba něco doplnit nebo upřesnit.



strana    15MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Vítání machovských občánků v roce 2015
V loňském roce bylo v obřadní síni 

uvítáno 13 machovských občánků: 
Markéta Kučerová, Adéla Plšková, Lu-
káš Matocha, Laura Vaňharová, Tobiáš 
Mikšaník, Alexandra Možná, Eliška Va-
culíková, Albert Kenša, Tomáš Voltner, 
Marek Janík, Eliška Juráková, Pavel No-
vák a Benjamin Ingr. 

Na přípravě vítání se podílí sociální 
komise ve složení Bc. Irma Hanáková a 
Eva Rakovská. Celý obřad vítání prová-
dí starosta obce František Klementa. Na 
keyboard při obřadu hrají Eliška Brázdi-
lová a Klára Brázdilová. Fotografování 
zajišťuje Vladimír Velísek. U kolébky 
stávají machovské děti, které přednášejí 
básničky: Magdalénka Brázdilová, Ond-
ra Brázdil, Kristýnka Juráková, Matyášek 
Minařík, Karolínka Menšíková, Anetka 
Pospíšilová a Emily Smith. Velké podě-
kování patří i jejich rodičům a všem, kteří 
s naším výborem spolupracují a pomáhají 
nám v jeho činnosti. 

Děti narozené v roce 2015
V loňském roce se narodilo 11 machovských 
občánků: Možná Alexandra, Vaculíková Eliš-
ka, Kenša Albert, Voltner Tomáš, Janík Marek, 
Ingr Benjamin, Novák Pavel, Juráková Eliška, 
Lešková Nela, Hořejš Petr, Kantor Matyáš.

Návštěvy při životním jubileu
Sociální komise navštěvuje jubilanty ve věku 70, 75 let a nad 80 let. Při návštěvě obdrží malý dárek a kytičku. Členové sociální ko-
mise: Eva Rakovská, Martina Šidlíková, Božena Janíková, Marie Žáková, Marie Pavlíčková, Eliška Vykoukalová, Svatava Drdová, 
Jana Vroubková.

N a š i  j u b i l a n t i
Leden 

Marie Zelinová.............84 let
Marie Hradilová...........90 let
Renata Václavíková.....70 let

Únor  
Břetislav Brázdil..........80 let
Jaroslav Slavík.............75 let
Božena Mrlíková.........70 let
Růžena Michalíková....89 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme jim mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších 
let. Dovolujeme si upozornit, že tuto rubriku považujeme za společensky prospěšnou a právně nezávadnou. Pokud si občané, dožívající 
se životních jubileí, nepřejí být zveřejněni, žádáme je, aby tuto skutečnost písemně či ústně nahlásili na obecním úřadě.

Děti u kolébky

Bc. Irma Hanáková
předsedkyně  sociálního výboru

Sociální výbor

Březen  
Naděžda Chytilová.......81 let
Josef Václavík..............75 let
Marie Kopčilová..........70 let
Mojmír Brázdil............82 let
Jiří Štefek.....................70 letDuben

Jiří Kučera....................75 let
Libuše Frantíková........89 let
Pavla Pančochová .......88 let Květen

Marie Malošíková........70 let
Bohumil Matulík..........75 letČerven

Miroslava Brázdilová...80 let



Zpravodaj obce Machová
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Pravidla SUDOKU

Vaším úkolem je umístit 
do tabulky číslice od 1 do 
9 tak, aby byly splněny 
následující podmínky:
1. žádná číslice se nesmí 
v jedné řádce opakovat 
dvakrát, 
2. žádná číslice se nesmí 
v jednom sloupci opako-
vat dvakrát, 
3. žádná číslice se nesmí 
ve čtverci 3×3 opakovat 
dvakrát.

Zábava

Vtipy 

SUDOKU S p o j o v a č k a

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Povídá jeden sněhulák druhému: „Zvlášt-
ní, když svítí slunce, tak mi mrazí v zá-
dech.”

Američan a Rus si telefonují:
A: Hele, Ivane, teď říkali, že tam u vás 

jsou děsný mrazy, -60 stupňů.
R: To je blbost, nejvejš tak -20, Jacku.
A: No fakt, teď to hlásili na CNN, -60.
R: Ale no tak někde třeba -20, ale to už 

je fakt výjimečný.
A: No ale ty záběry byly drsný... omrzlý 

silnice, stromy, baráky...
R: Jo ty myslíš VENKU?!

Jdou dva lední medvědi po Sahaře a je-
den pronese: „Tady to ale muselo klou-
zat!“
„Jak to myslíš?“, ptá se ten druhý.
„No, že to tak důkladně posypali.“

Naskočí opilec zezadu na sněhuláka a 
haleká: „Kamarádíčku, škyt, já už dál 
nemůžu, škyt, že mě hodíš domů!”

Z tiskové konference silničářů: „Letos 
jsme na zimu byli opravdu pečlivě při-
praveni. Bohužel nám do toho začalo 
sněžit, s čímž jsme nepočítali.”

Kurz lyžování se skládá ze tří částí. Za 
prvé - připnout si lyže, za druhé - spustit 
se po svahu, a za třetí - naučit se chodit 
o berlích.

„A pak že se v té kalamitě nedá lyžovat!” 
spokojeně se ušklíbl lyžař a narazil do 
špičky smrku.

Zima. Chlapec se ptá muže, který zimo-
mřivě drží ruce v kapsách: „Strejdo, ko-
lik je hodin?”
Ten odpovídá: „Prosím tě, přijď se zeptat 
v létě.”

První lyžař proletěl cílem, srocuje se ko-
lem něj dav reportérů, k těm nejbližším 
zavane silný alkoholový odér. V rámci 
bontonu však zůstanou navenek neteční. 
A už je tu první otázka pro šťastného ví-
těze a přicházejí další a další.
„Co byste označil za nejdůležitější fak-
tor, který vás dovedl až sem, na nejvyšší 
stupínek?” zajímá se jistý pisálek.
„Vždycky jsem říkával, že nejlepším 
receptem na úspěch jsou dobře namaza-
né lyže,” povídá šampion, „dnes bych k 
tomu ještě rád dodal - nejlepším recep-
tem na úspěch jsou dobře namazané lyže 
a dobře namazaný lyžař...”

Bill Gates přijel na Floridu a hned začal 
vybalovat lyže. Recepční mu říká: „Ale 
pane, tady jsme na Floridě, tady žádný 
sníh není.“
„Vím, je to zařízený, sníh mi přivezou až 
zítra.“

Tati, už mě to sáňkování nebaví.” 
„Ale synu, jsi na čerstvém vzduchu, ne-
naříkej a táhni mě zase nahoru!”

* * *

* * *

* * *
Telefonát na horskou službu: „Jsem vy-
soko v horách, nevím kde, smetla mě 
lavina, jsem po pás zapadlý ve sněhu a 
blíží se k mně medvěd! Co mám dělat?”
„Nemusíte dělat vůbec nic. O všechno se 
postará medvěd.”


