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Slovo starosty
Chtěl bych Vás přivítat při druhém 

vydání machovského zpravodaje, kdy 
skončil školní rok a začaliletní prázdni-
ny pro děti. V určitém časovém období 
hodnotíme činnost celého zastupitelstva 
a vzhledem k tomu, že uplynulo první po-
loletí, tak bych se chtěl zamyslet nad tím, 
co se nám podařilo dosáhnout a předložit 
Vám další cíle v následujícím období.

V měsíci ledna byla vyhlášena dota-
ce na sportovní hřiště z Fondu Zlínského 
kraje z „Programu na podporu obnovy 
venkova“ registrační čísloo poskytnutí 
dotace RP02-17DT1/010. Ještě v lednu a 
v únoru proběhlo výběrové řízení a ode-
slání žádosti na Zlínský kraj. V květnu 
jsme dostali vyrozumění, že nám byla 
poskytnuta dotace ve výši 1.000 000,-Kč. 
Ve středu 21.6.2017 začala stavba Více-
účelového hřiště a ukončení se počítá v 
1 týdnu v srpnu 2017. Poprosil bych ob-
čany a děti, aby nevstupovali na staveni-
ště ohledně možných úrazů a dodržovali 
provozní řád. 

V zimních měsících proběhli všech-
ny akce, které pořádal obecní úřad a také 
místní složky pořádali tradičně své akce. 

dovalo mnoho úsilí a práce, abychom 
mohli ukázat komisi,co se v obci již 
zrealizovalo, včetně našich kulturních a 
společenských akcí. Ukázali jsme komisi 
klubovny místních složek, ale také spor-
tovní areál, kompostárna, MŚ Machová, 
přírodní hřiště. Největší pozornost byla 
namířena do kulturního domu, kde byly 
vystaveny nástěnky s kulturními akcemi. 
Dále byla připravena výstavka výrobků z 
vrbového proutí, z papíru lepené hrady a 
zámky, betlém a postavičky z porcelánu, 
machovské piva, výrobky od machov-
ských maminek, dalekohled a také byly 
připraveny kytičky z lučního kvítí. Tuto 
prohlídku doprovázela zpěvem děvčata 
Klárka a Eliška Brázdilova. Vystavo-
vatelé byli – Rodina Hradilova, Martin 
Kolomazník, MVDr. František Václavík, 
Jiří Matocha, machovské maminky a ing. 
Vladimír Velísek, za to jim patří poděko-
vání za svoji ochotu a čas. Hlavním orga-
nizátorům této akce, které se podíleli na 
chystání a jeho průběhu patří obrovské 
poděkování a svůj čas strávený přípravě 
na Vesnici roku 2017. Chtěl bych podě-

(Tříkrálová sbírka, Přednáška ČZS Ma-
chová, Nebe nad hlavou, Sokolský ples, 
Divadlo, Košt vína, Zahrádkářský ples, 
Vodění medvěda, Dětský karneval, Košt 
klobás.) V dubnu proběhlo Výtvarné od-
poledne s pletením tatarů a na konci dub-
na se konal Rej mořských čarodějnic a 
byl připraven pro děti zábavný program, 
kde nám pomohli také občané a skončilo 
to s opékáním špekáčků.  Chtěl bych tím-
to velice poděkovat všem pořadatelům a 
občanům, kteří se podíleli na výše uvede-
ných akcí.

V měsíci květnu oslavili SDH Ma-
chová 90 let založení hasičského sboru v 
Machové. Myslím, že i tato oslava byla 
pěkně nachystaná s výstavkou, ale i zása-
hovou technikou hasičů z Barumu Con-
tinental. Na večer byla pozvána k tanci 
a poslechu kapela z Břestu. I když bylo 
vstupné zdarma pro všechny machovské 
občany, této akce se však zúčastnilo men-
ší počet občanů, což je velká škoda.

V letošním roce jsme přihlásili naši 
obec do Vesnice roku 2017. Ve zlínském 
kraji bylo celkem přihlášeno 14 obcí. 
Jelikož nachystání a úklidu obce vyža-

Pokračování na str. 3
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Dětský karveval

Pohádka „O třech doktotech“

Herci souboru „Haleny“

Pohádka „O třech doktorech“

princezna a král

Jako každý rok, tak i letos se konal 
dětský karneval, který setěší velké obli-
bě. V sobotu 4. března se sál kulturního 
domu zaplnil dětmi, které se na pár ho-
din proměnily v jejich oblíbené pohád-
kové postavičky, filmové hrdiny nebo 
v cokoli jiného, co jim maminky nebo 
babičky připravily, neboť karneval je 
místem, kde se fantazii meze nekladou. 
Je velkým zážitkem sledovat to nadšení 
a radost v rozzářených obličejích dětí.

Pro děti byly připraveny různé sou-
těže, za jejichž splnění dostaly malé 

Dne 5. února k nám do Machové 
zavítal divadelní soubor Haleny s di-
vadelním pohádkou pro děti „O třech 
doktorech“. Děti mohli vidět v pohád-
ce kromě třech doktorů také princeznu, 
krále, kouzelníka, ale hlavně i velkého 
sedmihlavého draka. 

Toto krásné představení si nenecha-
lo ujít cca 60 machovských občanů s 
dětmi. Jsme rádi tomu, že i tyto kultur-
ní akce jsou u nás hojně naštěvovány a 
proto můžeme slíbit, že i do budoucna 
počítáme s pořádáním podobných diva-
delních představení a to nejen s diva-
delními představeními pro děti. 

sladké odměny. Průběh odpoledne 
zpestřila děvčata z aerobiku Tlumačov 
a také pan Taraba v podání Balónko-
vého klauna, který dětem vytvářel z 
balónků různé zvířátka, květinky nebo 
meče.

Součástí karnevalu byl také již 
tradiční jarmark. Zde bylo možné si 
zakoupit vlastnoruční výrobky a slad-
kosti vyrobené maminkami dětí, které 
navštěvují mateřskou školu. Výtěžek z 
této akce byl opět předán do mateřské 
školy a děti mohly tak strávit příjemné 

Minulé akce

předseda kulturní komise
Radka Řezníčková

předseda kulturní komise
Radka Řezníčková

dopoledne v zábavném centru v Otro-
kovicích.

Na závěr programu, kterým pro-
váděla paní Helena Hlaváčková, byly 
uděleny diplomy. Diplom za originalitu 
získal Jan Velísek, diplom za největší 
počet hlasů si odnesl Jiří Šumbera a 
diplom za sympatii  obdržela Barbora 
Meřilová. Výherci byly odměněni ce-
nami, pro všechny ostatní bylo odmě-
nou příjemně strávené odpoledne.
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Děti na karnevalu

Cvičení aerobiku pro děti

Vystoupení klauna „Taraby“

Maska z pohádky „Mrazík“

Pokračování ze str. 1
kovat ing. Vladimírovi Velískovi, Radce 
Řezníčkové, Irmě Hanákové, Martině 
Šidlíkové, Lence Menšíkové a mnoho 
dalším občanům, abych na někoho ne-
zapomněl. 8. května navštívila komise 
naší obec, aby si prohlédli, co jsme pro 
ně nachystali. Vyhodnocení Vesnice roku 
bylo vyhlášeno v podělí 11.5.2017. Naše 
obec obdržela Čestné uznání za likvidaci 
biologických odpadů a provoz mobilní 
kompostárny.

Na konci června proběhla akce pro 
děti „Vítání prázdnin“, kde byly pro děti 

připraveny různé hry a atrakce, kde si 
mohli děti vyzkoušet své dovednosti. Je-
likož letos vyšlo pěkné počasí, tak můžu 
konstatovat, že akce byla snad nejvíce 
navštívena za poslední roky.

Další akcí je vybudování parkoviště u 
„Trávníků“, kde již máme stavební povo-
lení a chtěli bychom v co nejkratší době 
zahájit tuto stavbu.  

Máme také vyřízené stavební povole-
ní na přechod pro chodce u MŠ. Budeme 
hledat dotace na tuto stavbu, aby byla za-
hájena co nejdříve po výběrovém řízení. 

Další akce je plánována na měsíc sr-
pen, kde bude pro děti připravena akce 
Ukončení prázdnin. Další akce jsou na 
našich webových stránkách a nástěnkách.

Závěrem děkuji všem členům zastu-
pitelstva i výborům a jejich členům za 
svoji činnost a přeji Vám všem příjemné 
strávení prázdninových dnů a načerpání 
nových sil na rodinných dovolených. 

František Klementa
starosta obce Machová

Minulé akce
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Minulé akce

Velikonoční tvoření
Ke svátkům jara neodmyslitelně patří 

Velikonoce a také výzdoba spjatá s těmito 
svátky. Již několiklet pořádá kulturní vý-
bor tvořivé odpoledne, kde je příležitost 
k tomu, vyrobit si své vlastní velikonoční 
výrobky a dekorace, kterými si může-
te zpestřit velikonoční výzdobu svého 
domu. Letos toto odpoledne proběhlo v 
neděli 9. dubna.

Pro děti byly na kulturním domě při-
praveny velikonoční perníčky, které si 
mohly nazdobit. Kluci si zde mohli uplést 
svou vlastní pomlázku, se kterou jim byli 
ochotni pomoci členové zahrádkářské-
ho svazu. Pro děvčata a jejich maminky 
byly přichystány různé přírodní materiály 
a dekorace potřebné k tvoření. Na konci 

příjemně stráveného odpoledne jsme tak 
mohli vidět spoustu krásných výrobků, 
které dozajista vytvořily tu správnou at-
mosféru Velikonoc. 

Také letos bylo možné si zde zakoupit 
výrobky ze speciálního košíkářského ma-
teriálu PEDIG, které na ukázku i prodej 
dovezla paní Dana Vašíčková.

Velký podíl na této vydařené akci 
mají manželé Hradilovi, kteří svými stá-
le novými nápady a výrobky přispívají k 
čím dál větší atraktivitě tohoto předveli-
konočního tvoření, za což jim patří velké 
poděkování.

Kluci pletou pomlázku

Výroba dekorací

Pletení pomlázky Pletení pomlázky

Pečení perníků

Vytvořené výrobky

předseda kulturní komise
Radka Řezníčková
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Minulé akce

Čarodějnický rej
V předvečer prvního máje se usku-

tečnil na přírodním hřišti „Rej mořských 
čarodějnic“, který byl slavnostně zahájen 
tancem mořských čarodějnic pod vede-
ním paní Svatavy Drdové. Pro malé ča-
rodějnice a čaroděje zde byly nachystány 
různé úkoly a soutěže, za jejichž splnění 
na ně čekaly sladké odměny a špekáček. 
Děti museli zdolávat netradiční disci-
plíny. Například hod ropuchou, lovení 
pavouků nebo si dokonce mohly v čaro-
dějnéapatyce rodiny Hradilové, umíchat 
svůj vlastní kouzelný nápoj. 

Čarovná apatika

Čarovné soutěže pro dětiČarovné soutěže pro děti

Opékání špekáčků Opékání špekáčků

předseda kulturní komise
Radka Řezníčková
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Minulé akce

Vítání prázdnin
Letos jsme neuspořádali tradičně dět-

ský den na začátku června, ale posunuli 
jsme jeho termín až k blížícím se prázd-
ninám, kdy už dětem odpadly všechny 
školní povinnosti a nazvali jsme tuto akci 
jako „Vítání prázdnin“. To, že už děti, ale 
ani jejich rodiče netrápily žádné starosti 
související se školou, bylo poznat na hoj-
né účasti, což nás velmi potěšilo. předseda kulturní komise

Radka Řezníčková

Na nedělní odpoledne 25. června 2017 
si členové všech složek působící v naší 
obci nachystali pro děti spoustu atrakcí a 
soutěží, za jejichž splnění je čekaly opět 
sladké odměny a špekáček. Děti se mohly 
vydovádět v skákacím hradě, svést se na 
„machovské lanovce“ nebo na poníčcích.

Skupinové foto všech čarodejnic a čarodějů

Mořské čarodejnice Čaredějný rej
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Minulé akce

Lov pet lahví Minigolf

Jízda na ponicíchSkákací hrad

Propichování balónků Malování na obličej

Lanová dráha
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MŠ Machová

Co zažily děti v mateřské škole
Vážení čtenáři,
 jako nový ředitel Mateřské ško-

ly Machová, kterým jsem se stal v červnu 
letošního roku, bych se Vám rád předsta-
vil. Jmenuji se Vít Mlčoch a pocházím z 
Hulína. Vystudoval jsem Střední peda-
gogickou školu v Kroměříži a Vysokou 
školu pedagogickou v Ostravě. Doposud 
jsem pracoval jako pedagog v Mateřské 
škole ve Zlíně.

 Můj první pracovní měsíc na 
Machové se nesl v duchu výletů, akcí, 
krásného počasí a především blížících 
se letních prázdnin. Hned první týden do 
mateřské školy zavítalo MAŇÁSKOVÉ 
DIVADLO OLOMOUC, které si pro děti 
připravilo pásmo pohádek. 

 Důležitým úkolem, který se 
během pár týdnů musel naplánovat a 
zorganizovat bylo PASOVÁNÍ PŘED-
ŠKOLÁKŮ. To bylo zaměřeno na téma 
táboření, kdy zazněly písně Kozel, Když 
jsem byl malý, dětmi velmi oblíbená 
píseň Mám ráda kytky a také píseň od 
Voskovce a Wericha - Zhluboka dýchat. 
Velkým překvapením pro předškoláky a 
jejich rodiče byla ručně tištěná trička, po-
kladničky, náramky a vysvědčení, které 
dětem vytvořili pedagogové. 

 Poslední červnový týden byl 
pro děti připraven výlet do ZOO LEŠ-
NÁ ZLÍN. Počasí nám přálo a tak jsme 
si s dětmi mohli vklidu vychutnat krásy 
fauny a flory zlínské Zoo. Asi největší zá-
žitek nám připravily žirafy, které byly v 

Mgr. Vít Mlčoch
ředitel mateřské školky

naprosté blízkosti dětí a jedinou hranicí, 
která bránila kontaktu, bylo sklo, dělící 
prostor žiraf.

 Po celý měsíc jsme využívali 
pěkného počasí k hrám a pobytu dětí ven-
ku na čerstvém vzduchu. Chodili jsme na 
procházky obcí a navštěvovali školní i 
obecní hřiště. Nejvíce času děti trávily na 
pískovišti, houpačkách a domečku. Hry a 
činnosti vedly k rozvoji spolupráce a přá-
telství mezi dětmi. 

 Na závěr bych chtěl poděkovat 
především obci za zvolení do pozice ředi-
tele a za odvedenou práci pro naši mateř-
skou školu. Dále děkuji rodičům, sponzo-
rům a všem zaměstnancům MŠ, kteří se 
podíleli na průběhu celého školního roku. 

 Našim dětem přeji bezpečné a 
krásné prázdniny a jejich rodičům i všem 
spoluobčanům příjemnou a pohodovou 
dovolenou. 

Pasovaní předškoláci

Pasování předškoláků

Pasování předškoláků
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MŠ Machová

Děti v ZOO Děti pozorují zirafu

Děti v ZOO

Děti pozorují surikaty

Děti v ZOO
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T J   S O K O L   M A C H O V Á
V jarních měsících se kuželkáři pra-

videlně zúčastňují čtyř kuželkářských 
soutěží:

• Dorost – v této kategorii se ve 
Zlínském kraji nesehnal potřebný počet 
družstev, proto dorostenci a dorostenky 
hráli formou 6-ti turnajů na čtyřdráho-
vých kuželnách: ve Zlíně, Vsetíně a 
Valašském Meziříčí. Turnajů se zúčast-
nilo celkem 20 dorostenců a dorostenek 
Zlínského kraje. Naše dvě dorostenky 
si vedly velmi dobře. Na celkovém 4. 
místě se umístila Margita Fryštacká a 5. 
místě Šárka Drahotuská. Pro naši mla-
dou dorostenku Šárku Drahotuskou to 

nakonec bylo i trochu zklámání, proto-
že ještě před posledním turnajem tuto 
soutěž vedla s pohodlným náskokem. 
Závěrečný turnaj se jí nevydařil. Přes-
to musím naše dorostenky pochválit za 
vzornou reprezentaci našeho oddílu. 

• Machová „C“ v Krajské 
soutěži se umístila na 12. místě. Nejlep-
ší hráčkou tohoto družstva byla Eliška 
Hrančíková. Vedoucí družstva byla Jana 
Husková.

• Machová „B“ v Krajském 
přeboru se umístila na 11. místě. Nejlep-
ším hráčem družstva byl Leoš Hamrlí-

ček. O vedení tohoto družstva se posta-
rali Jiří a Zdena Fryštačtí.

• Machová „A“ v III. kužel-
kářské lize se umístila na 10. místě a 
udržela se v této soutěži i pro příští sezó-
nu. Hráči tohoto družstva byli: Vlastimil 
Brázdil, Milan Dortěl, Roman Hrančík, 
Bohuslav Husek, Michal Laga a Miro-
slav Míšek. Nejlepším hráčem tohoto 
družstva byl Roman Hrančík. Domácí 
utkání jsme odehráli na kuželně ve Zlí-
ně, protože ligové zápasy se mohou hrát 
pouze na čtyřdráhových kuželnách. Ve-
doucím družstva byl Bohuslav Husek.

Bohuslav Husek 
předseda TJ Sokol

Na naší nově zrekonstruované ku-
želně jsme uspořádali mistrovství Zlín-
ského kraje žáků a žákyň. Vítězové jed-
notlivých kategorií postoupili do finále 
mistrovství české republiky.

V sobotu 20. května Sokol pořádal 
turistický pochod na rozhlednu Vartov-
na. Rozhledna byla veřejnosti otevřena 
17. listopadu 2009. Stavba se zvláštní 
kovovou konstrukcí, přezdívaná jako 
valašská Eiffelovka, nabízí výhled na 
Vizovické vrchy, Beskydy i Velkou Fa-
tru. Sraz všech účastníků byl v 8:30 na 
autobusové zastávce v Machové. Auto-
busem pana Janušky jsme přejeli na Sy-
rákov, potom po žluté turistické značce 
na rozhlednu Vartovna (651 m).  Dále 

přes obec Ublo směr Vizovice a parko-
viště Na Chrámečném, kde byl cíl naše-
ho pochodu. Délka pochodu byla 12 km. 
Počasí se vydařilo. Pochodu se zúčastni-
lo 35 dospělých a 2 děti.

Dne 27. května se naše dvě pětičlen-
ná družstva zúčastnila prestižního ku-
želkářského turnaje osvobození města 
Olomouce. Turnaj se hraje od konce 
dubna do 10. června. Družstvo „B“ se 
umístilo na 9. místě družstvo „A“ na 6. 
místě. Na turnaji hrálo celkem 73 druž-
stev především z České a Slovenské re-
publiky. Nejlepším hráčem našich druž-
stev byl Jiří Mrlík, který se v disciplíně 
(dorážka) umístil na 3. místě z 365 zú-
častněných hráčů. 

V sobotu 24. června Sokol pořádal 
na novém travnatém hřišti na sportov-
ním areálu turnaj v malé kopané – 1. 
ročník memoriálu Dušana Šumbery. 
Tohoto turnaje se zúčastnily celkem 4 
družstva. Ve velmi horkém letním poča-
sí hráči předvedli kvalitní výkony. 

Pořadí turnaje:
1. CNC Machová
2. Mladí
3. Hasiči
4. Dagmara

Tabulka III. kuželkářské ligy
1. TJ Spartak Přerov A  22 18 1 3 115,5:60,5 290,5:237,5 3295 37
2. KC Zlín 22 15 0 7 113,5:62,5 307,5:220,5 3253 30
3. SK Baník Ratíškovice 22 13 2 7 101,5:75,0 276,5:251,5 3245 28
4. TJ Slavoj Žirovnice 22 12 1 9 100,0:76,0 282,5:245,5 3201 25
5. TJ Sokol Husovice C 22 11 2 9 88,0:88,0 278,5:249,5 3177 24
6. TJ Podlužan Prušánky 22 11 1 10 94,0:82,0 280,5:247,5 3249 23
7. TJ Sokol Mistřín 22 10 0 12 82,0:94,0 260,5:267,5 3231 20
8. TJ Sokol Slavonice 22 9 1 12 84,0:92,0 250,0:278,0 3191 19
9. TJ BOPO Třebíč 22 9 1 12 81,5:95,5 246,0:282,5 3213 19
10. TJ Sokol Machová 22 8 1 13 75,0:101,0 237,5:290,5 3196 17
11. KK Moravská Slavia Brno B 22 6 1 15 62,0:114,0 230,5:297,5 3165 13
12. TJ Spartak Přerov B 22 4 1 17 59,5:116,5 227,5:300,5 3164 9

TJ Sokol Machová
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Připravované akce TJ Sokol Machová:
• 18. srpna - 26. srpna.2017 Memoriál bratrů Zatloukalových – turnaj v kuželkách
• 30.srpna - 3. září 2017 turistický zájezd (Šumava) 
• v podzimním období účast v kuželkářských soutěžích družstva A, B, C a dorost

Účastníci výletu na rozhlednu Vartovna

Účastníci fotbalového Memoriálu Dušana Šumbery

TJ Sokol Machová
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SDH Machová

Hasiči – výročí 90 let založení SDH 
Machová

V letošním roce 6.května 2017 jsme 
oslavili 90. výročí založení SDH Macho-
vá. 

Sbor byl založen v květnu 1927. Osla-
va probíhala v duchu tradic, tj. průvodem 
po obci s doprovodem dechové hudby a 
účastí na slavnostní mši svaté na návsi. 
Po celý den byla u kulturního domu k 
prohlídce vystavena historická i současná 
technika. Proběhly zde i zajímavé ukázky 
chemických zásahů.

Pro veřejnost byla za účelem prohlíd-
ky otevřena v budově obecního úřadu 
také nová klubovna hasičů, ve které jsou 
vystavena všechna ocenění dosažená na-
ším sborem …. jak družstvy mladých ha-
sičů tak i starších soutěžících.

V kulturním domě byly k nahlédnutí 
vystaveny fotografie a jednatelské knihy 
za celých 90 let působení SDH Machová.
Součástí oslav byla i slavnostní schůze, 
kde byla připomenuta historie našeho 

sboru. 
Schůze se zúčastnili pozvaní hosté 

z okolí. Naše pozvání přijali i členové 
spřáteleného sboru hasičů z Daskabát, 
se kterými bylo po delší přestávce obno-
venopřátelství a vzájemné návštěvy. Náš 
sbor se zúčastnil zase jejich oslav v obci 
Daskabát dne 21. května 2017.  Po slav-
nostní schůzi byla volná zábava a večer 
k tanci i poslechu hrála Hanačka z Bře-
stu. Jenom nás mrzí nízká účast na této 
taneční zábavě, kterou jsme uspořádali i 
pro machovské občany, aby se společně s 
námi mohli pobavit a  také s námi oslavit 
naše výročí. Vždyť celá naše činnost má 
původ v zajištění ochrany a pomoci pro 
místní obyvatele v případě náhlých a ne-
čekaných událostí.

 V letošním roce nás ještě čeká 
22.července 2017 uspořádání soutěže v 
požárním sportu mužů a žen, které pro-
běhne v novém sportovním areálu. Ka-

ždoročně již po dobu 10 let pořádáme 
počátkem září poměrně velkou hasič-
skousoutěž  „O pohár obce Machová“ v 
požárním sportu mladých hasičů.

Jelikož organizace těchto akcí vy-
žaduje náročnoupřípravu a do Macho-
vé dojíždí současně i mnoho družstev z 
ostatních sborů ze širokého okolí (na Ma-
chovský pohár přihlásí svou účast 30-40 
družstev mladých hasičů) zveme tímto 
na uvedené soutěže i machovské občany, 
aby se za námi přišli podívat a tak pod-
pořit i naše soutěžící. Věřte, že tím zhod-
notíte naše velké úsilí i naši činnost SDH 
Machová. Těšíme se na Vaši hojnou účast 
i na fandění soutěžícím.

předseda SDH Machová
Svatopluk Januška
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Vesnice roku

Vesnice roku - den „D“
Jak jistě všichni víte dne 8. června 

naši obec naštívila hodnotící komise Ves-
nice roku 2017. Do této soutěže jsme při-
hlásili naši obec po pěti letech, kdy jsme 
v roce 2012 byli oceněni zelenou stuhou 
za péči o zeleň a životní prostředí. Kro-
mě již zmíněné zelené stuhy naše obec 
obdržela i finanční odměnu od Zlínského 
kraje ve výši 200 000 Kč a od minister-
stva životního prostředí ve výši 400 000 
Kč. Tyto peníze jsme použili na koupi 
nového kondenzačního kotle pro topení v 
kulturním domu a na koupi nové sekačky 
na trávu iseki. 

Nebudu zastírat, že jsme měli i letos 
velké očekávání a proto přípravy na pří-
jezd hodnotící komise začali již zhruba 
před dvěma měsíci. Nejprve musela být 
sepsána podrobná charakteristika obce, 
ve které jsou popsány všechny společen-
ské a sportovní akce konané v naší obci 
během celého ruku. Dále bylo popsáno 
technické vybavení obce, rozpočet obce, 
připravované a uskutečněné projekty atd. 
Pak už po zaplacení poplatku a podání 
přihlášky jsme mohli začít plánovat co 
všechno hodnotící komisi z naší obce 
ukážeme.

V sobotu 27. května proběhla dob-
rovolná brigáda, při které jsme uklidili 
prostranství před kulturním domem, ma-
teřskou školkou, obecním úřadem a na 
přírodním hřišti. Členové TJ Sokol ukli-

dili prostranství 
před kuželnou. 

V den „D“ tedy 
již zmíněného 8 
června v 10.30 při-
jela hodnotící ko-
mise před obecní 
úřad, kde byli tito 
členové přivítaní 
vtipným vystou-
pením Svatavy 
Drdové v podobě 
mořské čaroděj-
nice, kterou jste 
všichni mohli vidět 
30. dubna na pří-
rodním hřišti, kde 
jsme pořádali moř-
ský rej čarodějnic. 
Následovalo před-
stavení členů zastu-
pitelstva v zasedací místnosti obecního 
úřadu a prohlídka knihovny a klubovny 
SDH Machová. Po prohlídce přírodního 
hřiště a mateřské školky se komise vy-
dala na nově zbudované hřiště v areálu 
bývalého koupaliště. Zde si komise pro-
hlídla ukázku cvičení našich nejmladších 
hasičů, ukázku nově zbudovaného zavla-
žování a v neposlední řadě byli zde před-
staveny projekty, které se v tomto areálu 
budou ještě realizovat. Jedná se o projekt 
umělého travnatého hřiště a přestavby 

budovy šaten.
Po krátkých návštěvách klubovny 

ČZS Machová, zvonice sv. Michaela a 
obhlídce nového stavebního obvodu se 
komise odebrala do kompostárny. Zde 
byla nachystána ukázka veškerá techni-
ka, kterou obec Machová vlastní. Komi-
si byl představen proces kompostování 
a veškeré další nakládání již s hotovým 
kompostem. 

Nemohli jsme nenavštívit naši kužel-
nu, kde členové TJ Sokol představili svůj 
spolek a předvedli hru kuželek. Členové 
hodnotící komise si tuto hru s radostí vy-
zkoušeli. V kuželně byla také možnost 
shlédnutí fotografií s bohatou činností TJ 
Sokol. Následně se členové komise pře-
sunuli do kulturního domu, kde byla pro 
ně nachystána hlavní prezentace činností 
a akcí, které se u nás obci odehrávají.

Maminky našich dětí co navštěvují 
mateřskou školku (Katka Matochová, 
Ilona Stoklásková, Martina, Patáková) 
napekly perníky, které děti dostávají na 
karnevalu, dětských dnech a čaroděj-
nicích. Martin Kolomazních představil 
svou velkou sbírku papírových hradů 
a usedlostí. Pan Václavík dodal jeden 
ze své sbírky betlémů, paní Martincová 
předvedla své rukodělné výrobky, které 
se nazívají pathwork. Pan Matocha na-
chystal ukázku domácího pivovarnictví  Představení hodnotící komise v zasedací místnosti obecního úřadu

Hodnotící komise na přírodním hřišti
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a rodina Hradilova přichystala velkou 
ukázku výrobků z proutí. Členové ko-
mise si se zájmem prohlíželi připravené 
prezentace a k tomu jím zpívali a hráli 
Eliška a Klárka Brázdilovi. Samozřejm-
ností bylo i to, že jsme měli pro komisi na 
přísáli kulturního domu nachystány ná-
stěnky s fotografiemi ze života naší obce.

Po závěrečném rozloučení s hodnotící 
komisi, které proběhlo v zasedací míst-
nosti obecního úřadu nám nezbývalo nic 
jiného než čekat na výhlášení celé soutě-
že, které proběhlo v pondělí 12. června 
na krajském úřadu ve Zlíně. Vítězem celé 
soutěže a zlatou stuhu získala obec Slav-
kov, vítězem modré stuhy za společenský 
život v obci je obec Vítonice, vítězem 
oranžové stuhy za spolupráci se zeměděl-
ci je obec Žlutava, vítězem zelené stuhy 
za péči o životní prostředí je obec Koryt-
ná. Naše obec získala mimořádné oce-
nění za systém zpracování biologického 
odpadu. 

Všem, kteří se jakkoliv podíleli a pre-
zentaci naší obce patří velký ale oprav-
du velký dík. Přípravy těchto prezentací 
zabrali spoustu volného času nemalému 
množství našich spoluobčanů, ale dle 

mého názoru byl tento čas velmi dobře 
investovaný.   

ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce Machová

Hodnotící komise nad dokumenty realizovaných projektů

Hodnotící komise v kuželně TJ Sokol Hodnotící komise v kulturním domu

Hodnotící komise na novém sportovním hřišti Hodnotící komise na návsi u zvonice sv. Michaela

Vesnice roku
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N a š i  j u b i l a n t i 
č e r v e n e c  –  p r o s i n e c  2 0 1 7 :
70 let ................. Ludmila Brázdilová
70 let ...................... Stanislav Brázdil
70 let ........................... Václav Šidlík

70 let ..........................Zdeněk Lapčík
75 let ........................ Iva Matulíková 
75 let ....................Vladimír Konečný

82 let .................Růžena Michalíková
88 let ............ Drahomíra Matulíková
91 let ....................... Marie Chytilová

Všem našim oslavencům blahopře-
jeme k jejich významnému životnímu 
jubileu a přejeme jim mnoho štěstí a 
hlavně zdraví do dalších let. Dovolujeme Bc. Irma Hanáková

předsedkyně  sociálního výboru

Jelikož se v naší obci opět vysky-
tují volně pobíhající psi, chtěl bych 
občany upozornit na vydanou Obec-
ně závaznou vyhlášku č.1/2016, 
která stanovuje pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci 
Machová. Vymezují se prostory pro Zastupitelstvo obce Machová

Obecní informace 

Pobíhání psů v obci Machová
volné pobíhání psů a také si zabez-
pečit své psi, aby nedocházelo jejich 
volného pohybu po obci. V případě, 
že nebudete respektovat naši vyhláš-
ku, budeme muset volat policii ČR k 
odchytu a následně bude Váš případ 
předán k přestupkovému řízení na 

Magistrát města Zlína. Veškeré tyto 
náklady spojené s odchytem vašich 
psů Vám budou dány k úhradě.

si upozornit, že tuto rubriku považujeme 
za společensky prospěšnou a právně ne-
závadnou. Pokud si občané, dožívající se 
životních jubileí, nepřejí být zveřejněni, 

žádáme je, aby tuto skutečnost písemně či 
ústně nahlásili na obecním úřadě.

Betlém MVDr. Františka Václavíka Papírové hrady a usedlosti Martina kolomazníka

Výstava fotografii Květinová výzdoba
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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 ze školních lavic

SUDOKU S p o j o v a č k a

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

V hodině matematiky:
„Jirko, když otec vyrazí z domu v šest 
hodin rychlostí 5 km za hodinu a strýc 
odejde v půl sedmé rychlostí 7 km za ho-
dinu, kde se sejdou?“
„Jak je oba znám, tak určitě v hospodě!“

„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“ „Kdo, 
já?“ „Výborně, Pepíčku.“

„Představ si, mami, Mirek včera přišel 
do školy špinavý a paní učitelka ho za 
trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá tří-
da.“

„Představ si, mami, Mirek včera přišel 
do školy špinavý a paní učitelka ho za 
trest poslala domů.“
„A pomohlo to?“
„To se ví, dneska přišla špinavá celá tří-
da.“

Paní učitelka říká dětem, aby vymyslely 
větu se slovem pakliže.
Vyvolá Aničku: „Květiny se musí hodně 
zalévat, pakliže je hodně sucho!“
„Výborně!“
Vyvolá Pepíčka: „Jeli jsme na hory vla-
kem, vlak cuknul a na tatínka spadl batoh 
a pak lyže!“

Pepíček se ve škole chlubí učitelce, že 
jeho sestra má žloutenku. Učitelka ho po-
šle domů, aby to děti nedostaly. Za týden 
ho potká a ptá se. „Tak co, Pepíčku, jak 
se daří sestře?“ - „Jó, to já nevím, paní 
učitelko. To víte, než sem dojde z Aus-
trálie další dopis, tak to chvíli potrvá.“

„Tati, ty máš opravdu velké štěstí!“
„Jak to?“
„No, nebudeš mi muset kupovat v září 
nové učebnice, protože budu příští rok 
zase ve stejné třídě…“

Profesor chemie napsal na tabuli vzorec 
HNO3 a vyvolal Pavla, který podřimoval 
v lavici: „Co je to za vzorec?“ „Mno,“ 
koktá Pavel, „mám to na jazyku…“ „Pro-
boha, honem to vyplivni, to je kyselina!“

„Co jste dnes dělali ve škole?“
„Připravovali jsme výbušné zařízení.“
„A co budete dělat zítra ve škole?“
„V jaké škole?

„Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?“ 
chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně že 
jsme zdraví.“

Pepíček říká svému učiteli:
„Nechci Vás strašit, pane učiteli, ale 
tatínek říkal, že když nebudu nosit lepší 
známky, tak někdo dostane výprask.“

Paní učitelka zadala dětem slohovou prá-
ci na téma: ,,Kdybych byl ředitelem.“
Všichni se pustili do psaní, jen Pepíček 
nic.
,,Proč nepíšeš?“ ptá se ho paní učitelka.
,,Co bych psal, čekám na sekretářku!“

* * *

* * *

* * *

* * *

Ptá se ve škole Pepíček paní učitelky: 
,,Paní učitelko, můžu dostat trest za 
něco, co jsem neudělal?“
“Ne, Pepíčku.“ odpoví paní učitelka. 
,,Tak já jsem neudělal domácí úkol“.


