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Slovo starosty
Každý konec roku a nástup no-

vého je příležitostí k bilancování a 
zamyšlení se nad tím, co se nám v 
minulém roce povedlo, co nám dě-
lalo problémy. Ale současně se mů-
žeme zamyslet nad tím, co nás čeká 
v následujícím období, abychom 
vytvořili přijatelné prostředí v obci, 
které by sloužilo občanům.

Spoléháme na to, že část spole-
čenských akcí zajišťují také naše 
místní organizace a tím vysoce při-
spívají ke společnému životu v naší 
obci.

Čeho jsme dosáhli v loňském 
roce:

Podařilo se nám uvést do pro-
vozu nové dětské přírodní hřiště, 
které vytvořilo pro naše nejmen-
ší skutečně dobré prostředí, kde si 
mohou hrát a potkávat se se svými 
kamarády. Je to také místo i pro 
vzájemné setkávání rodičů.  Hřiště 
jsme otevřeli při akci Čarodějnický 
rej, kterého se zúčastnily nejen děti 
v převlecích, ale i hodně ostatních 
občanů. Bylo pro nás příjemné sle-

s minimálními náklady.  Po vyse-
tí trávy jsme museli vyhlásit zákaz 
vstupu, abychom docílili kvalitního 
trávníku a rovné plochy.  Musíme 
poděkovat všem hasičům, ale také 
i ostatním občanům, kteří brigádně 
spolupracovali na této akci.

V loňském roce nebylo ještě 
možné nově vytvořenou zelenou 
plochu využívat, protože trávník 
nebyl dostatečně vzrostlý. Proto 
také hasičská soutěž proběhla ješ-
tě na zpevněné asfaltové ploše. Od 
letošního roku již budou mít hasiči 
k dispozici zelné plochy, ať už pro 
tréninky, nebo soutěže.

V říjnu 2016 byly ve sportovním 
areálu vysázeny lípy podél hlavní 
cesty do Míškovic.  Převážnou část 
sportovního areálu tvoří travnatá 
plocha, která bude od letoška sloužit 
pro malou kopanou a ostatní sport. 
Chtěl bych poděkovat i členům za-
stupitelstva, kteří se na této akci i 
celé rekonstrukci podíleli.  

V letošním roce budeme žádat 

dovat, kolik občanů přišlo zhlédnout 
nové hřiště a posedět v příjemné at-
mosféře. Akci připravil kulturní vý-
bor spolu se zastupitelstvem obce. 
Další zdařilou akcí zde byla dětská 
Sportovní olympiáda, která se rov-
něž setkala s kladnou odezvou nejen 
u dětí, ale i u rodičů.

Snažíme se dořešit zřízení pře-
chodu od mateřské školy k přírod-
nímu hřišti. Vzhledem k tomu, že 
spousta řidičů projíždí obcí zcela 
bezohledně, máme obavy, aby nedo-
šlo k nějakému úrazu. Zatím se nám 
nedaří ukončit řízení s  Dopravním 
inspektorátem Zlín a Ředitelstvím 
silnic Zlínského kraje. V jednáních 
budeme pokračovat až do vyřešení. 

Dalším úkolem v uplynulém roce 
byla modernizace sportovního areá-
lu.  V r. 2015 byly zahájeny práce 
bouráním bývalého koupaliště. Vlo-
ni se pokračovalo v úpravě terénu. 
Celá akce vyžadovala velké úsilí 
a všechny náklady byly hrazeny z 
rozpočtu obce. Přestože se jednalo 
o velkou akci, podařilo se ji zajistit 
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Třikrálová sbírka 

Libuše Zaoralová
účetní obce Machová

Výsledky Tříkrálové sbírky v Machové  

Celkem se v Machové vybralo..................................................18997 Kč  

Letos chodily po obci 4 skupinky králů:

Od roku 2002 se v obci  Machová 
udržuje tradice  Tříkrálového koledování 
za ochotné účasti našich dětí. Věřte, že to 
počátkem ledna není zrovna nejlehčí úkol 
a za to všem králům patří poděkování. 
Koledování  provází každoročně zimní 
počasí – někdy sněží, někdy mrzne, jindy 
fouká severní vítr, nebo prší a déšť namr-
zá pod nohama. Letos jsme se obávali 
toho nejhoršího počasí. V pátek byl silný 
mráz s poctivým severákem. Ale v sobo-
tu vykouklo slu-
níčko a tak jsme 
absolvovali ko-
ledování „pou-
ze“ při mrazíku. 
Aby nám naši tři 
králové neone-
mocněli, museli 
jsme návštěvy 
v domácnostech 
trošku zrychlit 
a nezpívali jsme 
celé koledy. 

Po obchůzce 
se již tradičně 
scházíme všich-
ni u zvonice, 
kde jsme letos 
mohli pořídit 
společnou foto-
grafii u nového betlému. Potom přejdeme 
do obecního úřadu, kde v zasedací míst-
nosti všichni rozmrzneme a děti dostanou 
čaj s občerstvením, odevzdají kostýmy 
a kasičky, naposledy si všichni společně 
zazpíváme a hlavně si musí poctivě roz-
dělit mezi sebou vykoledované sladké 
odměny. Společně zhodnotíme průběh a 

vedoucí: Haas Jan   
    králové: Matulík Jirka, Menšík Lukáš, Klhůfková Martina............................3118 Kč
vedoucí: Hradil Jiří ml.
    králové: Janoštík Jakub, Kolomazník Jirka, Minařík Matyáš..........................5921 Kč
vedoucí: Zaoralová Libuše
   králové:  Brázdilová Magdalenka, Matulíková Anetka a Alžbětka.................3766 Kč
vedoucí: Němec František
   králové: Němcová Brigita, Rožnovská Anička, Štefková Lucie......................6192 Kč
doprovod: Štefková Lucie

naše zážitky při koledování.  
Po ukončení je třeba ještě zpracovat 

fotografie, vybrat ty nejlepší a odeslat je 
do Charity, kde je můžete najít a vybrat ty 
naše machovské jako nejlepší. Před kon-
cem ledna připravuje Charita ve „starém 
divadle“ ve Zlíně společné vyhodnocení 
sbírky i fotografií a představení pro děti, 

kde jezdí vedoucí skupinek se svými krá-
li. Později v únoru bývá ještě bruslení na 
stadionu ve Zlíně.

Velké poděkování patří rodině Hra-
dilové, zejména oběma Pavlám, které se 
mnou úzce spolupracují. Organizačně se 
podílí na přípravě a schůzce skupinek i 
tvorbě korunek všech králů.Od mše sva-
té, při níž se žehnají křídy i koledníci i 
po celou dobu koledování až do konce 
zajišťuje mladší Pavla focení. Na závěr 

vždy pomáhají 
při ukončení a 
občerstvení ko-
ledníků (každo-
ročně přinesou 
dětem něco „na 
zub“ ze svého 
domova), vytvo-
ří soubor foto-
grafií, vyberou 
3 nejlepší a ode-
šlou do Zlína. 
Ocenit musíme 
i vedoucí skupi-
nek, kteří se také 
musí zúčastnit 
všech příprav a 
musí se postarat 

o své svěřence 
při obchůz-

kách. Od počátku byl vedoucím skupinek 
Jiří Hradil starší, který funkci předal letos 
synovi a 10 let nám slouží i Honza Haas.

Současně chceme poděkovat i všem, 
kteří přispěli do sbírky a také těm, kdo 
obdarovali koledníky sladkostmi anebo 
drobným občerstvením – teplý čaj nebo 
zákusek jim přišel vhod. Výtěžek ze sbír-
ky si každoročně přebírají zástupci Cha-
rity, kteří objíždí postupně všechny obce 
v našem kraji. Také jejich jménem chce-
me všem dárcům poděkovat. V knihovně 
v Machové je každoročně k nahlédnutí 
publikace Charity s rozpisem využití 
prostředků z předcházející Tříkrálové 
sbírky a popis jejich činnosti.Všechno ke 
Tříkrálovým sbírkám najdete i na jejich 
webových stránkách 

Králové a vedoucí Tříkrálové sbírky
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slovo starosty

František Klementa
starosta obce Machová

Zlínský kraj o dotace na výstavbu 
víceúčelového hřiště s umělou plo-
chou na tenis, odbíjenou, nohejbal, 
apod. Během ledna bude zpracová-
na dokumentace pro podání žádosti 
o dotace. Podstatně se snížila mož-
nost získávání dotací na sportoviště 
a doufáme, že se nám podaří nějaké 
finanční prostředky získat. Celkové 
náklady se předpokládají ve výši 2,5 
- 3 mil. Kč. Musíme ještě zpraco-
vat položkový rozpočet na tuto akci 
a výběrové řízení, abychom mohli 
požádat o dotaci Zlínský kraj z Pro-
gramu obnovy venkova.  Maximální 
dotace je 1 mil. Kč.  Již z toho je 
zřejmé, že větší část bude financo-
vána z rozpočtu obce Machová. Na 
zelené ploše musí být dobudovány 
ještě ochranné sítě pro malou kopa-
nou a branky, které budou napevno 
ukotveny.

Budova bývalých šaten, která je 
v tomto areálu, bude muset být v 
následujících letech přebudována. 
Plánujeme, že by se zde nacházely 
plochy pro stolní tenis, sociální za-
řízení, restaurace, klubovna, ale i 
místnost pro správce. Celá přestav-
ba budovy (vlastně nová výstavba) 
bude vysoce finančně náročná. Zku-
síme ještě, zda bychom získali dota-
ci na tuto akci. 

Vysokou částku z rozpočtu jsme 
dali na obnovu kuželkářských drah, 
které již nevyhovovaly a nemohly 
být využívány pro soutěže. Součas-
ně byly vyměněny rozvody topení, 
radiátory a dlažba v chodbě.  Po 
skončení byla budova uklizena, vy-
malována a opravena elektroinstala-
ce - což si zajistili členové TJ So-
kol. Patří jim poděkování i za jejich 
usilovnou spolupráci v průběhu i po 
skončení rekonstrukce kuželny.

Již jsem informoval, že počítá-
me s celkovou úpravou prostranství 
mezi kuželnou a kulturním domem. 
Avšak pokud získáme dotace na 
sportovní areál, tak nebudou asi fi-
nanční zdroje.

Letos vyřizujeme povolení na 
kopanou studnu pro kompostárnu 
vzhledem k tomu, že při velmi su-
chém počasí se musí kompost vlhčit. 

Současně s tím vybudujeme sociální 
místnost pro zaměstnance.  Vyhláš-
kou je stanoveno, že se musí veškerý 
biologický odpad obce zpracovávat 
v naší kompostárně. Rádi konstatu-
jeme, že převážná většina obyvatel 
využívá kontejnery k úklidu a likvi-
daci biologického odpadu a pouze 
výjimečně se ještě objeví spalování 
listí v zahradách. Věříme, že i tento 
jev zbytečného pálení rostlinného 
odpadu zmizí. Navíc můžeme nabí-
zet kompost, což celá řada občanů 
využívá pro své zahrádky.

Počítáme i s přístřeškem u vcho-
du do kulturního domu a úpravou 
východu směrem do parkoviště a ne 
do silnice II. třídy.

Jelikož je v lokalitě Trávníky 
nedostatek ploch pro parkování, 
vyřizujeme stavební povolení na 
vybudování parkoviště, aby vozidla 
nebránila provozu na místní komu-
nikaci. Parkoviště by mělo být podél 
pozemku rodiny Brázdilových. V 
první fázi proběhne skrývka zeminy 
a následně se zhutní navezená beto-
nová drť. Položí se zde obrubníky, v 
dalším období zámková dlažba. 

Zastupitelstvo má zájem o obno-
vu zeleně a prostranství na návsi. Za 
tímto účelem je zadáno zpracování 
projektové dokumentace u firmy Ar-
vita P v Otrokovicích. 

Jenom z malého výčtu akcí, kte-
ré nás v dalším období čekají, je 
vidět, že máme stále co dělat. Mu-
síme ještě v letošním roce vyměnit 
autobusové zastávky, které jsou již 
ve špatném stavu a budou nahrazeny 
moderními.

Nadále pokračují jednání ohled-
ně cyklostezky Machová –Sazovice.  

Zastupitelstvo je spokojeno s 
tím, že se neustále rozvíjí počet kul-
turních akcí. Některé pořádá výbor 
obecního zastupitelstva, místní or-
ganizace a maminky. Každý měsíc, 
zvláště v zimním období, probíhá 
několik akcí, ať už to začne v led-
nu plesy (sokolský, zahrádkářský), 
dále hasiči pořádají košt klobás a 
masopust, sokoli pořádají ples, turi-
stické pochody, turnaje v kuželkách, 
zahrádkáři koštování vína, přednáš-

ky a okresní výstavu ovoce a zele-
niny. Kulturní výbor organizuje kar-
neval, dětské dny, výtvarná tvoření, 
dýňová strašidýlka, vánoční akce 
apod. SDH Machová již dlouhodobě 
zajišťuje hru ve stolním tenisu v KD 
v zimním období. V poslední době 
organizuje a pořádá p. Josef Benek 
soutěže pro děti i pro dospělé ve 
stolním tenisu. 

Nemůžeme opomenout ani tra-
diční výstavu ovoce a zeleniny, kte-
rá je u našich občanů oblíbená. Také 
na ni přijíždí z okolních obcí velké 
množství návštěvníků. Velkou část 
vzorků mají nejen zahrádkáři, ale i 
ostatní občané, kteří donesou krásné 
výpěstky ovoce a zeleniny, včetně 
mnoha nových zajímavých odrůd.  
Za tímto účelem přijíždějí návštěv-
níci, aby se s novými druhy sezná-
mili.  

Obec ve spolupráci s hasiči a 
KDU-ČSL organizuje obecní hody. 
Je příjemné vidět, kolik návštěvníků 
při dopolední mši se sejde u zvonice 
a tak dotvoří příjemnou atmosféru 
obecního svátku. Také loni vystou-
pil soubor Ječmínek po mši svaté. 
Zatančil moravskou a českou bese-
du. 

Příští rok čeká hasiče oslava 90. 
výročí založení SDH Machová, kte-
rá proběhne v sobotu 6. května 2017 
a připravuje se ve slavnostním du-
chu. Podrobnější informace budou 
oznámeny později.

Na závěr mi dovolte, abych po-
děkoval za spolupráci všem zastupi-
telům, kteří se plně zapojují do čin-
nosti, ale i ostatním občanům, kteří 
se na všech akcích podílejí. Přestože 
naši zaměstnanci věnují úklidu obce 
velkou část pracovního času, bez 
účasti občanů, kteří udržují pořádek 
okolo svých domů, by naše obec 
nebyla tak hezká. I v následujícím 
roce počítáme s vaší spoluprací. Do 
nového roku 2017 vám přeji hodně 
zdraví, spokojenosti i úspěchů.

Pokračování ze str. 1



4    strana MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Minulé akce

Rozloučení s prázdninami 

Drakiáda

V sobotu 22. srpna se naše děti rozloučily s letními prázdni-
nami v duchu olympijských her. Pro děti jsme připravili spor-
tovní disciplíny, některé i trochu netypické, jako například běh v 
ploutvích a plaveckých brýlích. Velký úspěch mělo i lovení pa-
vouků a myší a střílení 
prakem. Snad nejvíce 
děti bavilo strefování 
šipkou do balónků na-
plněných vodou. Akci 
konanou na novém dět-
ském hřišti moderovala 
paní Svatava Drdová v 
masce Šebestové. Ne-
mohl chybět také Mach 
a paní Kadrnošková se 
svým psem Jonatánem. 
Po splnění úkolů čeka-
la děti sladká odměna a 
zasloužený špekáček. S 

Velké poděkování patří maminkám 
machovských dětí,  které uspořádaly v 
16. října drakiádu. Jelikož toho dne poča-
sí pouštění papírových draků přálo, vzná-
šelo se nad Machovou toho dne zhruba 
50 draků. Děti si zde mohly i papírového 
draka vyrobit a následně i barevně vybar-
vit. Pro zahřátí měli všichni účastníci na-
chystán teplý čaj a k zakousnutí si mohli 
opéci špekáček na ohni. Jsme rádi, že už 
i tato akce má u nás v Machové své pev-
né místo v kalendáři a věříme, že i příští 
roky se můžeme na drakiádu těšit.

opékáním už dětem pomáhali rodiče pod dohle-
dem machovských hasičů.

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Mach, Šebestova a paní Kadrnošková

Létající draci na konci Miliónové ulice

Děti malují papírové draky Účastníci drakiády

Netradiční hry pro děti
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Minulé akce

Vánoční besídka

Stezka odvahy aneb dýňová strašidýlka

V sobotu 10. prosince 2016 jsme se 
mohli v kulturním domě zúčastnit vá-
nočního vystoupení dětí  a mládeže. 
Celým programem provázela ředitelka 
MŠ Helena Hlaváčková. Vystoupení za-
hájila Klárka Brázdilová, dále vystoupil 
Matyáš Minařík, Anetka Pospíšilová, 
Anetka Matulíková, Karolínka Menšíko-
vá a Patrik Pavlíček. Na závěr besídky si 
děti ze školky připravily krásné andělské 
vystoupení, kterým nečekaně zpestřily 
vánoční program. Všem zúčastněným 
dětem i mládeži patří za účast a přípravu 
vystoupení poděkování. Stejně tak musí-
me poděkovat i rodičům za jejich aktivitu 
při zajištění tzv. jarmarku (za jejich upe-
čené nebo zdobící výrobky).  Děkujeme 
i organizátorům a aktivně zúčastněným 
hospodyňkám na výstavce. 

Večer 27.října byl v Machové opět 
strašidelný. Cestou od Letné na vás číha-
la strašidla, ale i hodné pohádkové posta-
vy. Na každém kroku jsme mohli potkat 
kostlivce, čuníky, hajného, smrtku, bílou 
paní a další pohádkové bytosti. Úžasná Zastupitelstvo obce Machová

Netradiční hry pro děti

Zdobení perníků Tvoření vánočních dekorací

Jarmark

Výstava dekorací Klárka Brázdilová

byla rodina Simpsonových, která nabíze-
la občerstvení v podobě svařáčku, čaje a 
sladkostí. Odpočinout jste si u nich mohli 
na otománku  a pak pokračovat dále za 
strašidly. Pokud se vám ve zdraví podaři-
lo cestu projít na kulturním domě na vás 

čekalo občerstvení a hry pro děti. Velmi 
se těšíme na další strašidelný večer.
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Rozsvíceni vánočního stromu
I letos jsme tradičně před vánocemi, 

v neděli 18. prosince, rozsvítili u zvonice 
svatého Michaela obecní vánoční strom. 
Děti, které navštěvují mateřskou škol-
ku, pro tuto příležitost společně s paní 
učitelkami vyrobily ozdoby zvonečků, 
kterými byl tento strom i se světelnými 
žárovičkami ozdoben. Tyto děti také před 
samotným rozsvícením pronesly několik 
básniček a následně po odpočítání přihlí-
žejícími občany rozsvítily vánoční strom. 
Pak už probíhaly přátelské rozhovory, při 
kterých se popíjelo svařené víno nebo 
teplý čaj. Předvánoční atmosféru dotvářel 
zpěv koled, které si všichni mohli zazpí-
vat společně s holkami z farní scholy.

Anetka Matulíková a Anetka Pospíšilová

Matyáš Minařík Patrik Pavlíček

Schola zpívá koledy

Karolínka Menšíková

Minulé akce

Zastupitelstvo obce Machová
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Rádi bychom pozvali všechny nejen 
machovské děti a jejich rodiče a pra-
rodiče na divadelní pohádku s názvem 
„Pohádka o třech doktorech “. Toto před-
stavení se uskuteční v kulturním domě 
v Machové dne 5. února v 16.00 hodin. 
S tímto divadelním představením k nám 
dorazí divadelní soubor z Halenkovic, 
který si říká příznačně Haleny. Pohádka 
je plná písniček o tom, že se musí sejít tři 
slovutní světoví doktoři v jednom malém 
českém království, aby se ukázalo, co už 
je dávno léty prověřeno. Že nejen láska 
hory přenáší, ale že i láska dokáže vyléčit 
nemocnou duši i tělo. 

Vstupné na tuto pohádku je dobrovol-
né. Prosíme dojděte včas, jelikož počet 
míst v kulturním domě není neomezený.

Divadlo o třech doktorech

Zastupitelstvo obce Machová Divadelní soubor Haleny

Nebe nad Machovou
V roce 2015 v 

zimních a  letních 
měsících jsme 
pro vás připravili 
noční prohlídku 
oblohy hvězdář-
ským daleko-
hledem. Někteří 
občané vznesli 

dotaz, zda by mohla být tato prohlídka 

letos opakována. Proč ne? A proto po-
kud nám bude počasí přát tak v pátek 20. 
ledna v areálu bývalého koupaliště tuto 
procházku noční oblohou zopakujeme. 
A na co se můžete letos těšit? Z planet 
uvidime pouze planety Venuši a Mars a 
ze souhvězdí se podrobně podíváme na 
Orion, Býka, Blížence, Velkou a Malou 
medvědici, Vozku, Andromedu a spoustu 
dalších. 

Všechny zájemce o noční oblohu 
zveme v pátek 20. ledna v 18.00 v are-
álu bývalého koupaliště. V případě ne-
příznivého počasí se pozorování přesune 
na sobotu 21. ledna, případně na neděli 
22. ledna. Předpokládá se, že bude velká 
zima, proto se dobře oblečte.  

Ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce Machová

Rozsvícený vánoční strom Přítomní lidé u vánočního stromu

Pozvánky
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PEČENÍ PERNÍČKŮ aneb JAKPAK VONÍ VÁNOCE ?
Koncem měsíce listopadu jsme si 

školičku provoněli vůní perníčků. Děti 
se s chutí a zápalem pustily s učitelkami 
do pečení vánočních perníčků. Pomáha-
ly vyválet těsto, vykrajovaly formičkami 
perníčky různých tvarů, pomáhaly dávat 
na plech a samozřejmě také ochutnávaly. 

Perníčky se povedly a děti měly o 
zábavu postaráno. Další dny pomáhaly 
děti zdobit perníčky  bílkovou polevou a 
barevnou rýží. Část perníčků jsme věno-
vali na vánoční jarmark, kde si je mohli 
zájemci zakoupit. 

Co nového v naší mateřské školičce 

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V MŠ

1. prosince 2016 navštívil naši školič-
ku sv. Mikuláš. Děti Mikuláše dlouho 
očekávaly a těšily se na něj. Celý měsíc 
jsme se pilně na jeho návštěvu připravo-
vali. Děti se naučily spoustu krásných 
zimních básniček, koled a písniček. Svou 
snahu a šikovnost předvedly děti před 
Mikulášem. Došlo i na taneček s Mikulá-
šem, společné zpívání a na závěr děti če-
kala neodmyslitelná nadílka od Mikuláše.

Celé dopoledne s Mikulášem bylo 
pro všechny velkým zážitkem. Tímto 
bychom chtěli sv. Mikuláši poděkovat za 
jeho milou návštěvu u nás ve školičce a 
také za perníkovou chaloupku, kterou dě-
tem vlastnoručně upekl. DĚKUJEME! A 
těšíme se zase za rok . . .       

Vyrážení perníků Zdobení perníků

Napečené perníkyPečení perníků

Tanec se sv. Mikulášem

Mateřská školka
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VÁNOČNÍ ANDĚLSKÁ BESÍDKA
Již neodmyslitelně patří k Vánocům 

tradiční Vánoční besídka na KD v Ma-
chové. Po vystoupení starších dětí, které 
přispěly svým  uměleckým programem 
k navození vánoční nálady, následovalo 
vystoupení dětí z mateřské školy. V le-
tošním roce se všechny děti proměnily v 
malé andělíčky. Na kulturním domě byla 
nejvyšší koncentrace nádherných andě-

Děti přednáší básničky

Děti tančí andělské tanceDěti tančí andělské tance

Děti čekají na své vystoupení

Rozhovory se sv. Mikulášem Rozhovory se sv. Mikulášem

líčků v širokém okolí. A že předvedli na 
pódiu skvělé výkony, o tom není žádných 
pochyb. Všem v hledišti předvedli, že 
umí... zazpívali a přednesli andělské ří-
kanky, básničky a písničky, dokonce i za-
tančili. Popřáli a pak zase rychle odletěli 
na své nebeské obláčky. 

Děkujeme VŠEM účinkujícím za je-
jich skvělé výkony. Měli jsme možnost 

vidět snahu, píli, šikovnost a odvahu vy-
stoupit před plným sálem. 

Také ještě jednou děkujeme rodičům 
za finanční výtěžek z Vánočního jarmar-
ku, který byl přehlídkou zručnosti a ši-
kovnosti vás všech, kteří jste se zapojili. 
Děkujeme ! ! !

Mateřská školka
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Stanislav Janík..............70 let
Jaroslav Divoký............70 let

Vladimíra Svozílková....75 let
Vladimír Vroubek..........75 let

Břetislav Brázdil............81 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších let. 

Božena Daňková............81 let
Miroslava Brázdilová.....81 let

Naděžda Chytilová.........82 let

Mojmír Brázdil..............83 let

Marie Zelinová...............85 let

Pavla Pančochová..........89 let

Libuše Frantíková..........90 let

Marie Hradilová.............91 let
Růžena Michalíková......91 let

Naši jubilanti v následujícím období

Závěrem našeho příspěvku bych chtěla popřát vám všem, kteří pročítáte tyto řádky, pevné zdraví, štěstí, radost a spokojenost v 
následujících dnech nového roku.

Helena Hlaváčková
ředitelka mateřské školky

VÁNOČNÍ NADÍLKA OD JEŽÍŠKA
Děti dostaly ve školce od Ježíška 

nové stavebnice Magformers, které se 
mohou libovolně kombinovat s již na-
koupenými sadami Magformers. Jedná 
se u dětí o velmi oblíbenou konstruktiv-
ní, magnetickou stavebnici, ze které lze 
kreativně vytvářet různé stavby, obraz-
ce, tvary, kosmická vozítka, auta, domy, 
apod. 

Nyní jsme nakoupili Magformers v 
pastelových barvách určených nejen pro 
holčičky. Celkem jsme pořídili 4 sady 
této stavebnice, aby děti měly dostateč-
né množství stavebních prvků různých 
tvarů, což umožňuje větší variabilitu při 
tvoření.

Tato stavebnice je nejoblíbenější 
hračkou ve školce a přispívá k rozvo-

ji jemné motoriky, fantazie, tvořivosti, 
představivosti a kreativity. Děti si při 
hře procvičují a upevňují znalost barvi-
ček, tvarů, početní představivost. Učí se 
vzájemně spolupracovat a komunikovat 
mezi sebou. Celkově  byly zakoupeny 
hračky v hodnotě cca 7 000,- Kč.  (4 sady 
stavebnice Magformers, Puzzle a pohád-
ková kniha Z pohádky do pohádky). 

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
I na této akci děti z mateřské školy předvedly svou ši-

kovnost a nebojácnost. Zazpívaly, přednášely, pomohly 
rozsvítit vánoční stromeček. 

Děti přednáší básničky Děti rozsvítily vánoční strom

Mateřská školka
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Č Z S   M a c h o v á
Vážení zahrádkáři, vážení spoluobča-

né.
Jsme na prahu nového roku a to je 

důvod k vyhodnocení činnosti ZO ČZS 
Machová, o které se s vámi nyní podělím.

Jeden dlouhý sobotní lednový večer 
jsme si vzájemně zpříjemnili společen-
skou akcí, kterou je košt vína s komen-
tářem. Máme zájem na tom, abyste vy, 
naši hosté, získali kvalitní informace 
o charakteristikách jednotlivých odrůd 
moravských vín s možností je následně 
ochutnat. Komentář provedli B. Brázdil a 
MVDr. F. Václavík.

Téměř za měsíc, 20. února, jsme uspo-
řádali zahrádkářský ples, na kterém vy-
stoupilo známé Duo Aramis. Těšili jsme 
se z vysoké návštěvnosti a z vašich příz-
nivých ovací. V neděli 21. února se konala 
výroční členská schůze.

Následující týden jsme zvali členy 
ZO, ale i širokou veřejnost a zahrádkáře 
z okolí na odbornou přednášku, jejímž té-
matem byl jarní řez a chemická ochrana. 
Výklad instruktora MVDr. F. Václavíka je 
vždy profesionální. Upřímně vám všem 
místním zahrádkářům a spoluobčanům 
obce doporučuji této „vědomostní“ služby 
využít. V sobotu 21. 1. 2017 od 14:00 po-
řádáme v kulturním domě další přednáš-
ku, na kterou jste již nyní srdečně zváni.

Týden před Velikonocemi přítel B. 
Brázdil, M. Matyáš, J. Benek a Vl. Hradil, 
který mimo jiné i zabezpečuje proutěný 
materiál, všichni učí mládež na Výtvar-
ném odpoledni plést pomlázky. Členky 
našeho výboru M. Žáková, E. Vykoukalo-
vá, O. Velísková a M. Pavlíčková se stří-
davě zapojovaly u atrakcí do programu 
na Dětském dni. Není nám cizí finančně 

přispět na Cestu za pokladem. Ve výše 
uvedených případech se jedná o úzkou 
spolupráci mezi dalšími složkami a obec-
ním úřadem.

V květnu jsme uspořádali členskou 
schůzi s účastí našich manželek nebo 
manželů. Po oficiálním programu vždy 
přecházíme na společenskou zábavu s 
hudebním doprovodem. Dobrých besed 
s pobavením u skleničky vína není nikdy 
dost. 

Samostatným a významným tématem 
je podzimní okresní výstava ovoce a zele-
niny. Proč významným? Po dva roky nám 

projevy přírody ohrozily naši úrodu, hlav-
ně ovoce. I loni byla úroda co do množ-
ství, ale i kvality pouze průměrná. Kdy-
by nebylo vás místních zahrádkářů, vás 
občanů obce a vaší ochoty své výpěstky 
ovoce a zeleniny přinést a naaranžovat je 
na dispoziční stoly, tak výstava se buď v 
takovém měřítku neuskuteční, nebo nedo-
sáhne tradiční vysoké úrovně. Za váš pří-

stup, za podporu této akce, ale i za vyso-
kou návštěvnost výstavy vám všem výbor 
ZO ČZS děkuje a já vás ubezpečuji, že si 
této plodné spolupráce velmi považujeme.

Nezahálelo se ani v hospodářské 
místnosti. Jsme rádi, že se postupně učí-
te využívat služeb Jaromíra Juřeny, který 
část vašich úrod přetváří a zhodnocuje na 
moderních zařízeních na povidla nebo na 
kvalitní ovocný mošt. Letos vyproduko-
val 2170 l pasterovaného, 40 l vylisova-
ného moštu a jednu dávku povidel. I jemu 
patří poděkování.

V zahradě kolem hospodářské budovy 
jsme na podzim provedli vysazení sedmi 
nových stromků – švestek, které nahradily 
některé odumřelé stromy. Účastnili se B. 
Fryštacký, F. Klementa, M. Matyáš. 

Dle mého názoru se za naši činnost 
nemusíme stydět. Ano, obsahuje i kaž-
doročně se opakující akce. Jenže i na ně 
jsou vždy potřeba lidé, kteří obětují svůj 
čas, přijdou a pracují. Je potřeba si více 
vážit těchto kladných přístupů a práce 
ostatních, ne jen té své a umět ubrat na 
neoprávněné kritice. To by mě docela po-
těšilo. 

Závěrem děkuji členkám a občanům 
ZO ČZS v Machové, kteří přikládáte ruku 
k dílu. Občanům a zastupitelům obce za 
podporu. Celému výboru ZO za aktivní 
přístup a spolupráci.

Do roku 2017 všem přeji hlavně pev-
né zdraví, kus štěstí, osobní úspěch i ten 
pěstitelský.

Odborná přednáška ČZS Machová

Brigáda u klubovny ČZS Machová

Miloslav Matyáš
předseda ZO ČZS Machová

Čzs Machová
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TJ Sokol Machová

Začátkem června začala velká re-
konstrukce machovské kuželny. Museli 
jsme během 14 dnů demontovat auto-
matické stavěče kuželek. Dále vysekat a 
zabetonovat nové dopadliště a posunout 
stěnu na počítadla. Potom přijela firma 
JR Digital Daněček a staré saduritové 
dráhy po čtyřiceti letech nahradila no-
vými skládacími drahami. Přestavěla se 
strojovna s novým vracečem koulí, byly 
zakoupeny nové kuželky i nové koule. 
Firma Elins Radek Husek přemontovala 
a doplnila osvětlení kuželny. Materiál a 
práci provedla v rámci sponzora naší TJ. 
Dále proběhla celková oprava ústředního 
topení. Ve vstupní chodbě byla položena 
nová dlažba. Byla vymalována chodba a 
hlediště. Dne 20. srpna přijel pan Mece-
rod z ČKA (České kuželkářské asociace) 
a zkolaudoval kuželnu. Díky rekonstruk-
ci kuželny máme dráhy, které patří mezi 
nejkvalitnější ve Zlínském kraji, i když 
jsou jenom dvě. Proto můžeme tuto ku-
želnu plně využívat spoustu dalších let v 
kuželkářských soutěžích.

Ve dnech 17. - 27. srpna proběhl v 
nově zrekonstruované kuželně Memori-
ál bratrů Zatloukalových. Zúčastnilo se 
ho celkem 81 hráčů z Machové a oko-

lí např. Mysločovic, Otrokovic, Zlína, 
Olomouce, Kelče, Vsetína, Přerova, 
Bojkovic, Troubelic, Hluku, Vyškova, 
Hranic, Prahy a Mistelbachu. Soutěžilo 

se ve dvou kategoriích a to muži, ženy 
na 100 hodů sdružených a nejlepší do-
rážka. Na turnaji startovali registrovaní 
i neregistrovaní hráči a hráčky. Ceny a 
poháry do turnaje sponzorovali – Elins 
Radek Husek, Autoservis Husek, po-
hostinství Hana Zatloukalová, Vlastimil 
Hrubý, Milan Vlček a Sokol Machová. 
Vítězem v kategorii muži byl na 1. mís-
tě Jiří Mrlík - Sokol Machová výkonem 
507, na 2. místě Radim Metelka - Mis-
telbach výkonem 487, na 3. místě Mi-
chael Divílek starší – Jiskra Otrokovice 
výkonem 477, na 4. místě Zdeněk Ba-
chňák – KC Zlín výkonem 476 a na 5. 
místě Roman Hrančík – Sokol Machová 
výkonem 475. V kategorii ženy zvítězila 
Martina Zimáková - KC Zlín výkonem 
453, na 2. místě Ludmila Mifková – Boj-
kovice výkonem 442, na 3. místě Jana 
Suralová – Troubelice výkonem 439, na 
4. místě Hana Kubáčková - KC Zlín vý-
konem 437 a na 5. místě Jana Husková 
- Sokol Machová výkonem 426.  Nej-
lepší dorážka Jiří Mrlík Sokol Machová 
výkonem 179.

T J   S O K O L   M A C H O V Á

Po rekonstrukci kuželny
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TJ Sokol Machová

Ve dnech 1.- 4. září se uskuteč-
nil tradiční turistický zájezd. Letos již 
29. ročník. Tentokrát jsme navštívili 
krásnou krajinu Orlických hor a Brou-
movských stěn. První zastávkou byla 
rozhledna Suchý vrch v Orlických ho-
rách. Dále následoval kratší pochod 
(cca 9 km) okolo bunkru Bouda a se-
stup do Mladkova. Autobusem přesun 
na přehradu Pastviny, kde byl oběd. V 
odpoledních hodinách jsme si prohlédli 
Zemskou bránu, místo, kde Orlice vté-
ká do České republiky. Poté následoval 
přesun na ubytování v Deštném. Druhý 
den jsme přejeli do Broumovských stěn, 
kde jsme absolvovali náročný pochod, 
který začínal na Hvězdě, pokračoval 
skalnatým terénem s pěknými vyhlíd-
kami přes Slavný, Božanovský špičák, 
Soví hrádek do Machovské Lhoty. Třetí 
den jsme navštívili pevnost Hanička, 
kde byla možnost prohlídky, potom 
na rozhlednu Anenský vrch, dále po-
hraničím okolo menších pevností přes 
Mezivrší do Říček, kde byl přistavený 
autobus. Menší skupinka turistů si tento 

V podzimním a zimním období se 
kuželkáři pravidelně účastní čtyř soutě-
ží. Jsou to družstva Machová dorost, A, 
B, C. Dorost v sezóně 2016 – 17 nemá 
dostatek družstev potřebných pro vypsání 
řádné soutěže družstev, proto dorostenci 
hrají formou 5 turnajů jednotlivců. V této 
soutěži máme dvě dorostenky. Po 2. tur-
najích je na 4. místě Šárka Drahotuská a 

na 7. místě Margita Fryštacká. Tyto mla-
dé hráčky už několik let dobře reprezen-
tují náš oddíl.

Machová „C“: v krajské soutěži se 
po podzimní části umístila na 5. místě, i 
když má nejnižší věkový průměr hráčů, 
přesto ve své skupině patří k těm úspěš-
nějším. Družstvo organizuje Jana Husko-
vá. Hráči: Roman Škrabal, Josef Benek, 

Lukáš Michalík, Eliška Hrančíková, Jana 
Husková, Jaromír Brázdil a Jan Hastík. 
Nejlepší hráčkou po podzimní části je 
Eliška Hrančíková.

Machová „B“: v krajském přeboru se 
po podzimní části umístila na 11. mís-
tě. Nejlepším hráčem podzimu byl Leoš 
Hamrlíček. V tomto družstvu dále hrají 
Kateřina Fryštacká, Jiří Fryštacký, Bo-

pochod prodloužila a pokračovala přes 
Velkou Deštnou na ubytovnu v Dešt-
ném. Čtvrtý den jsme navštívili město 
Rychnov nad Kněžnou. Zde byla mož-
nost prohlídky zámku, muzea a míst, 
kde se natáčel známý film - Bylo nás 

pět. Odpoledne jsme navštívili zříce-
ninu hradu Potštejn. Poté následoval 
návrat domů. Zájezdu se zúčastnilo cel-
kem 47 turistů. Poděkování za zajímavě 
připravený program zájezdu patří panu 
Jaromíru Měřilovi.

1. TJ Spartak Přerov A  11 9 1 1 55,0:33,0 140,5:123,5 3313 19
2. KC Zlín 11 7 0 4 56,0:32,0 150,0:114,0 3225 14
3. SK Baník Ratíškovice 11 6 1 4 49,0:39,0 134,0:130,0 3263 13
4. TJ Podlužan Prušánky 11 6 0 5 49,0:39,0 141,5:122,5 3250 12
5. TJ Slavoj Žirovnice 11 6 0 5 48,0:40,0 138,5:125,5 3208 12
6. TJ Sokol Slavonice 11 6 0 5 46,0:42,0 129,0:135,0 3211 12
7. TJ BOPO Třebíč 11 5 0 6 42,0:46,0 121,0:143,0 3220 10
8. TJ Sokol Mistřín 11 5 0 6 39,0:49,0 125,0:139,0 3243 10
9. TJ Sokol Husovice C 11 4 1 6 38,0:50,0 136,5:127,5 3169 9
10. TJ Sokol Machová 11 4 0 7 39,0:49,0 117,0:147,0 3220 8
11. KK Moravská Slavia Brno B 11 4 0 7 37,0:51,0 135,5:128,5 3187 8
12. TJ Spartak Přerov B 11 2 1 8 30,0:58,0 115,5:148,5 3170 5

Turistický zájezd do Orlických hor

Tabulka III. kuželkářské ligy
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Připravované akce TJ Sokol Machová:
• dne 28. ledna 2017 Mistrovství Zlínského kraje v kuželkách  žáků a žákyň 
• dne 28. ledna 2017 tradiční Sokolský ples, k tanci a poslechu hraje skupina Labyrint
• účast tří kuželkářských družstev v jednotlivých soutěžích: Machová A, B, dorost

Bohuslav Husek 
předseda TJ Sokol

Libuše Zaoralová
učetní

Ohlašovací povinnosti

humil Fryštacký, Radek Husek, Jiří Mi-
chalík, Martina Zatloukalová a Miroslav 
Ševeček. Vedoucí tohoto družstva je Jiří 
Fryštacký

Machová „A“ se ve III. lize po pod-

P ř i p o -
m í n á m e 
občanům v 
souvislosti 
se všemi 
p l a tbami , 
aby neza-

pomínali na svoji ohlašovací povin-
nost. Obecní úřad není povinen zjiš-
ťovat skutečnosti ke změnám plateb 
(např. přistěhování, změna trvalého 
pobytu, narození dětí, přihlášení a 

Dne 25. prosince proběhl v kuželně 
tradiční Vánoční turnaj, již 32. ročník. 
Hrálo se na 100 hodů v kategorii muži a 
ženy. Turnaje se zúčastnilo 17 mužů a 4 
ženy. Výsledky ženy: 1. Margita Fryštac-
ká výkon 423, 2. Šárka Drahotuská 397, 
3. Martina Zatloukalová 395 a 4. Jana 
Husková 387. Výsledky muži: 1. Jiří Mr-
lík výkon 508, 2. Leoš Hamrlíček 462,  3. 
Bohuslav Husek 452, 4. Miroslav Míšek 
448, 5. Vlastimil Brázdil 446, 6. Lukáš 
Michalík 438. Tito hráči by měli repre-
zentovat náš oddíl na přeborech Zlínské-
ho kraje jednotlivců hraném ve Zlíně 28. 
ledna 2017.

Dne 27. prosince jsme pořádali turis-
tický pochod okolo Machové. Jednalo se 
o poslední akci v roce 2016. Sraz všech 
účastníků pochodu byl v kuželně. Trasa 
pochodu: směr Tlumačov, potom po-
dél dálnice pod Kurovickou skálu, dále 
směr střelnice Míškovice do zahrady u 
Hrubých, kde proběhlo opékání špekáč-
ků. A následně návrat přes Křemenou do 
Machové. Pochodu se zúčastnilo celkem 
32 turistů.

zimní části soutěže umístila na 10. místě 
viz. tabulka. Nejlepším hráčem byl Ro-
man Hrančík. Dalšími hráči tohoto druž-
stva jsou Vlastimil Brázdil, Milan Do-
vrtěl, Bohuslav Husek, Miroslav Míšek 

a Michal Laga. Toto družstvo hraje své 
domácí utkání ve Zlíně, protože ligové 
zápasy se mohou hrát pouze na čtyřdrá-
hových kuželnách. Vedoucím družstva je 
Bohuslav Husek.

Turistický pochod okolo Machové

úhyn psa, apod.) 
Platby mohou být prováděny i 

bezhotovostně přímo na účet obce 
Machová s příslušným variabilním 
symbolem. Oznámení je každoročně 
zveřejněno na web-stránkách obce 
Machová www.obecmachova.cz - v 
sekci Aktuality vždy v únoru (na ko-
munální odpady a výdej štítků na po-
pelnice) a v srpnu (úhrady za stočné, 
nájem obecních pozemků a poplatky 
za psy). 

Ovšem často se nám stává, že 
jsou platby uhrazeny bez oznámení 
změn a tedy v nesprávné výši. Kdo 
požaduje potvrzení o přijetí platby, 
může se domluvit přes mail: ucet-
ni@obecmachova.cz, přímo v kan-
celaři obecního úřadu nebo na tel. 
605 931 706.

Děkujeme  všem za spolupráci.

TJ Sokol Machová
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Úhrady v roce 2017
Stočné : bylo schváleno ve výši  440 Kč.
Stejně jako u vodného:
- nezáleží na trvalém pobytu v obci Machová, ale na skutečném vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace 
-stočné hradí majitel nemovitosti a je povinen nahlásit všechny osoby v domě produkující odpadní vody (i osoby přechodně 

bydlící v nemovitosti)
- pokud se občané zdržují mimo obec Machovou a zodpovědná osoba písemně oznámí tyto skutečnosti, bude jim paušál za 

stočné poměrně zkrácen.
Místní poplatky za komunální odpady : dle obecně závazné vyhlášky č.2/2016 se bude vybírat ve výši 550 Kč/osobu a rok. Jedná 

se poplatek, u kterého se řídíme daňovým řádem (tj. jako u ostatních daní ).
Místní poplatky hradí každá osoba s trvalým pobytem v obci Machová, dále se poplatek  hradí  za každou nemovitost, ve které 

nejsou hlášeny osoby k trvalému pobytu ať už je užívána nájemci, přechodně anebo za účelem individuální rekreace.
Podle obecně závazné vyhlášky může správce poplatku na základě písemné žádosti tuto daň upravit a poskytnout slevu (např. při 

pobytu 10 měsíců a více mimo obec – tj. na internátě, v zaměstnání, apod. anebo z důvodu velmi tíživé sociální situace).  Naopak 
při neodůvodněném neplacení, může být poplatek navýšen až na 2násobek původní sazby.

Termíny vývozů popelnic v roce 2017
Týden žlutý štítek zelený štítek

1. 5. ledna 5. ledna
3. 19. ledna
5. 2. února 2. února
7. 16. února
9. 2. března 2. března
11. 16. března
13. 30. března 30. března
15. 13. dubna
17. 27. dubna 27. dubna
19. 11. května
21. 25. května 25. května
23. 8. června
25. 22. června 22. června
27. 6. července

Týden žlutý štítek zelený štítek
29. 20. července 20. července
31. 3.srpna
33. 17. srpna 17. srpna
35. 31. srpna
37. 14. září 14. září
39. 28. září
41. 12. října 12. října
43. 26. října
45. 9. listopadu 9. listopadu
47. 23. listopadu
49. 7. prosince 7. prosince
51. 21. prosince
1. 4.ledna 2018 4.ledna 2018

TERMÍN VVK NEBEZPEČNÝ ODPAD
Březen 10.března - 11. března
Březen 24. března - 25. března
Duben 28. dubna - 29. dubna 13. dubna
Květen 26. května - 27. května
Červen 23. června -  24. června
Červenec 21. července - 21. července
Srpen 18. srpna - 19. srpna
Září 8. září - 9. září 14. září
Září 22. září - 23. září
Říjen 20. října - 21. října
Listopad 24. listopadu - 25. listopadu 

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2017

Obecní informace
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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 N a j d i  8  r o z d í l ů

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
Víte, proč dávají muži přednost vzhledu 
před inteligencí ?
Protože většina mužů líp vidí, než jim to 
myslí.

Příjde Pepíček za maminkou a říká: 
Mami sestřička mě tahá za vlasy. Mami-
ka řekne: Je ještě malá a neví že to bolí.
Po chvilce slyší maminka řev z pokoje.
Tak tam vlítne a vidí jak Pepíček tahá za 
vlasy sestřičku a říká: Tak a ted už to ví! 

* * *

Paní učitelka se ptá dětí: Děti, co nám 
dává ovce? Vlnu. Výborně, co nám dává 
slepice? Vajíčka. Dobře a co nám dává 
kráva? Přihlásí se Pepíček a řekne: Do-
mácí úkoly!!!!

* * *

Chlápek si najal obhájce, když byl 
odhalen, že zpronevěřil desítky miliónů 
ze své firmy. Chtěl se vyhnout vězení. 
Právník ho ubezpečoval:

 „Nebojte se, s takovým balíkem pe-
něz nikdy nepůjdete do vězení.“

A měl pravdu. Když ten chlápek šel 
sedět, neměl už ani floka. 

Zastaví policejní auto u řeky a řidič 
se ptá kolegy:

„Dá se tu někde přejet?“
„Jasně, hned tady!“
Auto zajede do řeky jen to žbluňkne i 

s houkačkou...
„To jsem blázen...“ - vrtí hlavou po-

licajt. „Před chvíli tudy šla kachnička a 
bylo jí to po pás!“

Příjde Pepíček do školy a paní učitel-
ka hned spustí:Jak to ,že nemáš domácí 
úkol? A Pepíček na to:Víte já to dělám 
tak ,že večer si hodím mincí ,když padne 
orel jdu se koupat ,když padne pana jdu 
do kina a když zůstane na stát na hraně 
tak jdu dělat domácí úkoly. 

Přijede tchýně k dceři, spadne do studny 
a topí se. Volá Pomoooc, pomoooc. Při-
běhne zeť, moc se mu do toho nechce,ale 
vytáhne ji z vody. Ráno se probudí,před 
domem Superb v plné výbavě a za ok-
nem pod stěračem lístek: Milovanému 
zeti od babičky. Navštíví druhou dce-
ru,zde spadne do rozvodněné řeky a volá 
o pomoc. Přiběhne zeť a s chutí ji nechá 
utopit. Ráno se probudí a před domem 
stojí nové BMW sedmičkové řady v plné 
výbavě. Za stěračem je lístek: Milované-
mu zeti od dědečka.

Chlap vyhazuje tchýni z okna ve 14. 
poschodí, ta strašlivě řve a on jí odpoví-
dá.“Vidíš ty stará čarodějnice. Jinej by tě 
zabil a já tě pouštím na svobodu.“

Co říká policajt, když otvírá konzervu?
Otevřete, policie.

Víte, proč učitelé nesnáší u dětí ve ško-
le mobily??? Protože sami žádnej nemaj.

* * *

Přijde policajt na chirurgii a má otisknu-
tou na obou tvářích žehličku.Lékař se ho 
ptá :“ Co se vám stalo?“
Policajt na to:“Zrovna jsem žehlil prád-
lo,když zazvonil telefon,no myslel jsem 
že ho držím v ruce a přiložil jsem si tu 
žehličku k uchu!“
Doktor na to:“ A jak jste si spálil to druhé 
ucho?“
Policajt:“No to když jsem si volal sanit-
ku.“


