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Slovo starosty
Vážení spoluobčané, po 16 letech 

strávených ve funkci jak uvolněného mís-
tostarosty, tak i starosty obce Machová, 
jsem se rozhodl, že již nebudu kandido-
vat v letošních volbách, které se konají ve 
dnech 5. - 6. října 2018. Než předám funk-
ci novému starostovi, využívám tohoto 
zpravodaje, kde vám zhruba připomenu, 
co se za poslední čtyři roky udělalo. Zá-
roveň chci využít této příležitosti k tomu, 
abych upřímně poděkoval všem, kteří s 
našimi členy zastupitelstva, či s obecním 
úřadem, spolupracovali. Bez dělného za-
stupitelstva a dalších zaměstnanců by se 
nám nemohlo podařit zajistit takový roz-
sah investiční, neinvestiční a společenské 
činnosti. Myslím, že se nemáme za co sty-
dět, ale můžeme se pochválit velkým roz-
sahem realizovaných činností.  

Mezi první investici patřilo dokončení 
přírodního hřiště pro všechny děti, které 
bylo otevřeno v roce 2015. Velkým pří-
nosem byla obnova celého sportovního 
areálu, kde se postupně zavezlo bývalé 
koupaliště i brouzdaliště. Navezlo se sem 
cca 1500 m3 zeminy. Velkou zásluhu na 
obnově oplocení hřiště, spolu s vybudo-

Na kompostárně byla vykopána stud-
na, sloužící pro zvlhčování kompostu a 
také se zde buduje sociální zařízení pro 
naše pracovníky.

V letošním roce je vybudován přechod 
pro chodce u mateřské školy. V současné 
době se v MŠ vyměňuje zábradlí a PVC 
na schodech. V kulturním domě proběhla 
výměna rozvodů topení a výměna radiá-
torů, včetně malování. Byl také zateplen 
obecní sklad. Pro další roky bude připra-
ven projekt na obnovu ČOV, projekt na re-
konstrukci „kostkovice“, projekt na budo-
vu ve sportovním areálu. Pozemkový úřad 
vyřizuje cyklotrasu mezi obcí Machová a 
Sazovicemi. Letos jsme žádali o nové ha-
sičské vozidlo, které by mělo být v příš-
tím roce. Na závěr bych chtěl poděkovat 
všem občanům, složkám a zastupitelstvu 
za jejich spolupráci ve prospěch obce jak 
ve společenských, tak i budovatelských 
aktivitách. Chtěl bych, aby nové zastu-
pitelstvo pokračovalo ve své činnosti ke 
prospěchu machovských občanů.

váním startovací plochy pro hasiče, mají 
členové SDH Machová, kteří vybudovali 
výše uvedené akce ve svém volném čase. 
Následně se vyrovnala plocha, která slouží 
jak pro hasiče, tak i zbudované hřiště pro 
malou kopanou. V loňském roce za pomo-
ci dotací od Zlínského kraje vybudovali 
víceúčelové hřiště pro tenis, malou kopa-
nou, volejbal a nohejbal. Myslím, že toto 
hřiště je hojně využíváno všemi občany. 
Pokud jde o novou výstavbu objektu pro 
tělocvičnu, sociální zařízení a restauraci, 
v současnosti se zpracovává nový projekt, 
který by měl být hotový v letošním roce.

Také nás čekala velká výměna kužel-
kářských drah a topení v kuželně. I tady 
spolupracovala složka TJ Sokol Machová, 
když bylo potřeba zajistit úklid po pracích 
a výmalbu.

Dále jsme vyměnili zastávky pro au-
tobus, které již nebyly funkční a hyzdily 
nám střed obce. 

Z důvodu parkování aut na cestě smě-
rem k bývalému zahradnictví bylo nutné 
postavit nové parkovací plochy pro oby-
vatele „ Trávníků“ pro příjezd  hasičů, či 
záchranky. František Klementa

starosta obce Machová
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Investice  

R e k a p i t u l a c e  i n v e s t i c   v  o b c i 
z a  u p l y n u l é  č t y ř i  r o k y 

Jelikož se blíží konec volebního období 2014 – 2018 stávajícího zastupitelstva, chtěl bych rekapitulovat činnost za poslední 4 roky. 
Připomněl bych, co se za tuto dobu realizovalo a co se chystá na další roky.

Rok 2018
339 265 Kč..........Přechod pro chodce u MŠ
380 000 Kč..........V MŠ výměna PVC a nerez zábradlí na schodech
367 840 Kč..........Kulturní dům – výměna rozvodů a radiátorů
150 000 Kč..........Projekt – rekonstrukce cesty „kostkovice“
755 300 Kč..........Nákup pozemku u sportovního areálu 
413 000 Kč..........Projekt na novou budovu ve sportovním areálu
53 800 Kč............Projekt – intenzifikace KČOV Machová

Rok 2017 

15 500 Kč..........Projekt na přechod u MŠ
37 028 Kč..........Sportovní areál - oprava střechy skladu pro hasiče
248 315 Kč........Sportovní areál - zavlažování
43 560 Kč..........Studie a zaměření - budovy ve sportovním areálu
3 079 182 Kč.....Víceúčelové hřiště s umělým povrchem
453 352 Kč........Parkoviště - Trávníky
54 578 Kč..........Prodloužení kanalizace - Záhumenice
234 666 Kč........Autobusové čekárny
55 057 Kč..........Studna v kompostárně
16 584 Kč..........Sociální místnost pro zaměstnance v kompostárně

Rok 2016
22 731 Kč............Sportovní areál – sklad pro hasiče - úpravy
14 289 Kč............Sportovní areál – zpevněné plochy pro hasiče
567 697 Kč..........Kuželna - obnova kuželkářských drah
7 000 Kč..............Studna u kompostárny - projekt
265 290 Kč..........Kuželna – obnova automatů

Rok 2015
97 093 Kč............Sportovní areál – zpevněné plochy pro hasiče
29 000 Kč............Sportovní areál – hřiště - projekty
58 935 Kč............Kompostárna budova – vrata, světlo
14 203 Kč............Veřejné osvětlení – nové světlo
1 884 476 Kč.......Přírodní hřiště u MŠ
189 305 Kč..........Místní rozhlas – lokalita Díly pod Hájem
                                                                                                             

Rok 2014
89 000 Kč............Sportovní areál - hřiště
375 467 Kč..........Dětské hřiště pod OÚ
36 300 Kč............Přírodní hřiště – žádost o dotace
438 620 Kč..........Žací stroj - ISEKI
34 689 Kč............Pivní sety 20 ks
60 083 Kč............4 kusy vitríny - nástěnka

V měsíci lednu byla vyhlášená dotace 
z programu na podporu obnovy venkova 
z fondu Zlínského kraje registrační číslo 
poskytnutí dotace RP02-18DT1.  V úno-
ru proběhlo výběrové řízení a odeslání 
žádosti na Zlínský kraj. V květnu jsme 

dostali vyrozumění, že nám byla poskyt-
nuta dotace ve výši 183 000 Kč. V měsíci 
srpnu začala výměna rozvodů a otopných 
těles v KD Machová. Termín ukonče-
ní prací byl 13. srpna 2018. Chtěl bych 
touto cestou poděkovat Zlínskému kraji 

za poskytnutí dotace z fondu Zlínského 
kraje.

František Klementa
starosta obce Machová
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Příjezd hodnotící komise

Hodnotící komise v zasedací místnosti obecního úřadu

Vesnice roku

Vesnice roku
Úterý 19. června 2018 se stalo pro 

naši obec „ dnem D“. V dopoledních ho-
dinách od 10.30 do 12.30 k nám zavítala 

hodnotící komise soutěže Vesnice roku 
2018. Do této soutěže jsme se přihlásili 
opět po roce, kdy jsme vloni dostali oce-
nění za zpracování kompostu. Každá z 
přihlášených obcí, kterých bylo letos ve 
Zlínském kraji 12, měla na prezentaci 
120 minut. Stejný  čas k prezentaci toho 
nejlepšího z Machové jsme dostali i my. 

Komise k nám dorazila přesně o půl 
jedenácté. Po krátkém přivítání, o které 
se postarali Jarda a Bára Měřilovi před-
nesením uvítací básničky, komise zavíta-
la do zasedací místnosti obecního úřadu. 
Zde proběhlo formální představení jak 
hodnotící komise, tak i celé obce a všeho, 
co se u nás děje během celého roku. Le-
tos jsme si pro členy komise přichystali 
i malé dárky z jednotlivých míst, které 
komise navštívila. A zde v zasedací míst-
nosti dostali členové komise první dárek 
a tím byl proutěný košík na znamení toho, 
že se naše obec stará o vysázené proutí, 
které nám každoročně dorůstá a následně  
se z něho pletou košíky.

 Následovala prohlídka knihovny. 
Naši knihovnu představila paní Mgr. Iva 
Matulíková, která se již řadu let vzorně 
stará o její činnost. Komise zde obdržela i 
malou brožurku, ve které je popsáno kul-
turní dění v naší obci. Z knihovny jsme 
se přesunuli do klubovny SDH Machová 

a   hasiči tady představili nejen svou spor-
tovní činnost, ale i činnost v rámci obce. 
Pro komisi byl  nachystán další z malých 

dárků a to barevný gumový náramek s 
nápisem Machová. 

Jelikož chceme naši vesnici prezento-
vat jako obec, která podporuje veškerou 
sportovní činnost, tak jsme chtěli, aby 
si sportování užili i členové hodnotící 
komise. Proto byly pro všechny přichys-
tány koloběžky. Na další obhlídku obce 
vyrazili členové komise právě na těchto 
koloběžkách.

Další zastávkou se stal sportovní are-
ál. Zde jsme komisi seznámili, jak se bě-
hem posledních let budovalo nově vznik-
lé travnaté hřiště a jeho zavlažování, ale 
i víceúčelové hřiště s umělým povrchem. 
Na závěr naši nejmenší hasiči, kteří sou-
těží v kategorii přípravek, předvedli ha-
sičský útok, který se jim náramně povedl. 
Odtud komise pokračovala, samozřejmě 
na koloběžkách, do klubovny ČZS Ma-
chová.

Zde všechny očekával MVDr. Fran-
tišek Václavík, který bezvadným způso-
bem popsal veškerou činnost machov-
ských zahrádkářů. Následně pan Jaroslav 
Divoký ohromil prezentací svého vína, 
které sám pěstuje a i vyrábí. Komise  
měla možnost  ochutnat i  mošt z jablek, 
který zde členové ČZS lisují a následně 
pasterizují. Vzorek tohoto moštu se stal 
i dalším z malých dárků, který si mohli 
členové komise odtud odnést.

Poslední zastávkou, ke které se hod-
notící komise přesunula na koloběžkách, 
byla zvonice sv. Michaela. Zde nás čekali 
členové KDU-ČSL pan Josef Janík a paní 
Pavla Hradilová. Komise si prohlédla jak 
zvonici a dění kolem ní, tak i celou náves. 
Jelikož máme na návsi několik vzrostlých 
lip, stala se dalším dárkem, který si ko-
mise odtud odvezla, sklenička lipového 
medu.

Auty se komise přesunula ke koře-
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Vesnice roku

ukázali i strojové vybavení,  jako jsou 
zametací stroj Hako, traktor Case, sekač-
ka na trávu Iseki a další. Komise si odtud 
odnesla i malý vzorek kompostu.

Následovala krátká zastávka na pří-
rodním hřišti před mateřskou školou. 
Odkud jsme se přesunuli do mateřské 
školy. Zde nás přivítal pan ředitel Mgr. 

nové čistírně odpadních vod. Zde byli 
členové seznámeni s  funkčností  ČOV. 
Dověděli se o květnatých loukách, bioko-
ridorech, vrbnících, třešňové a švestkové 
aleji u Sýkorníka.  

Nemohli jsme s komisí vynechat ná-
vštěvu kompostárny. Po prezentaci kom-
postovací technologie a procesu jsme 

Vít Mlčoch, který komisi představil vše 
co se okolo školky děje. Komise měla i 
možnost ochutnat několik pomazánek, 
které dostávají děti ke svačině. Tyto po-
mazánky si pro komisi připravila paní 
kuchařka Libuše Pospíšilová. Děti nejpr-
ve předvedly malou ukázku toho, co se 
ve školce naučily a pak obdarovaly členy 
komise perníčky. Po prohlídce školy se 
zastavili i v obřadní místnosti. Zde jsme 
je seznámili, jakým způsobem probíhá 
vítání občánků. 

Předposlední zastávkou se stala ku-
želna TJ Sokol Machová. Pan Bohuslav 
Husek informoval o sportovní a turistické 
činnosti svých členů. Následovala ukáz-
ka hry kuželek, kterou předvedli žáci 
hrající  za TJ Sokol. Tuto hru si s radostí 
vyzkoušeli i členové komise.

Tradičně poslední zastávkou prezen-
tace celé obce je kulturní dům. V sále 
byla přichystána prezentace patchworku 
od paní PhDr. Boženy Martincové, hvěz-
dářské dalekohledy, které používáme při 
pozorování noční oblohy Nebe nad Ma-
chovou, dále košíky od pana Vladimíra 
Hradila. Zahrádkářskou výstavu připra-
vily paní Libuše Pospíšilová, Lenka Hra-
dilová a Renata Husková. Svou činnost 

Náštěva v knihovně

Útok mladých hasičů

Hodnotící komise v klubovně ČZS Machová

Útok mladých hasičů

Přesun komise na koloběžkách
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Vesnice roku

zde prezentovaly maminky machovských 
dětí. paní Kateřina Matochová,  Marti-
na Patáková a Ilona Stoklásková, které 
každoročně pořádají drakiádu, jarmark, 
pečení perníků a další akce. Velký ohlas 
u komise získala i ukázka minipivovar-
nictví pana Jiřího Matochy se svým do-
mácím pivem. Na přísálí byla přichystána 
prezentace místních složek SDH Macho-
vá, TJ Sokol Machová, ČZS Machová a 
KDU-ČSL. Závěrečné minuty využili 
členové komise k rozhovorům se členy 
místních složek.    

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 
v pondělí 25. června na Krajském úřadu 
ve Zlíně. Zlatou stuhu získala obec Dolní 
Němčí, Zelenou stuhu obdržel Velehrad, 
Oranžovou stuhou se může pyšnit obec 
Neubuz a Bílá stuha byla udělena obci 
Ratiboř. Naše obec byla oceněna Cenou 
naděje za živý venkov a byla nám uděle- Hodnotící komise v klubovně ČZS Machová

Hodnotící komise na návsi

Návštěva kompostárny Návštěva na přírodním hřišti

Hodnotící komise u ČOV
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Vesnice roku

na DUHOVÁ STUHA. Garantem toho-
to ocenění je Svaz místních samospráv. 
Vítězové krajských kol Duhové stuhy se 
utkají v celostátní soutěži, kde vítěz  ob-
drží finanční odměnu 100 000 Kč. Tato 
finanční částka bude podle posouzení za-
stupitelstva rozdělena mezi místní spol-
ky. Za celé zastupitelstvo mohu slíbit, že 
uděláme všechno proto, abychom uspěli i 
v celostátním kole a šířili tak čest a slávu 
naší obce po celé české vlasti.

V neposlední řadě bych chtěl moc  
poděkovat všem občanům, kteří pomoh-
li s úklidem před svými domovy a všem 
členům našich složek hasičů, sokolů, 
zahrádkářů a KDU-ČSL, kteří se jakko-
liv podíleli na přípravě a prezentaci naší 
obce. Vám všem patří velký dík za čas a 
ochotu, kterou jste této soutěži věnovali. 
Každý z vás má nemalý podíl na zisku 
Duhové stuhy pro naši obec.  

Ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce MachováZávěrečná diskuze s hodnotící komisí

Hodnotící komise v mateřské škole

Hodnotící komise v kulturním domě Ochutnávka piva Jiřího Matochy

Návštěva kuželny
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Minulé akce

Karneval

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Letošní karneval poznamenal pře-
chod chřipkové epidemie přes naše úze-
mí,  což se projevilo ve viditelné menší 
účasti dětí. Ale i přes tyto nepříznivé sta-
vy se sešlo 50 nejrůznějších masek. Mezi 
děti přišel kouzelník a předvedl  jim nej-
různější triky a kouzla. Tradičně všichni 
příchozí mohli hlasovat o nejlepší masku. 
Z tohoto hlasování vyšly tři nejkrásnější 
masky. Největší počet hlasů obdržej Ja-
reček  Měřil, cenu za originalitu si odnesl 
Vítek Rakovský a cenu sympatie obdrže-
la Esterka Zlámalová.

Tato akce se koná již po mnoho let po 
celé naší zemi a letos jsme se k ní při-
pojili i my dne 7. dubna 2018. Ačkoliv 
nám počasí přálo, nesešel se nás velký 
počet. Nicméně i v menším počtu dob-
rovolníků jsme posbírali velké množství 

odpadu. Hlavní loka-
litou, kterou se nám 
podařilo uklidit, byla 
polní cesta kolem lesí-
ka Boří. Zde vznikala 
za poslední léta černá 

skládka všemož-
ného odpadu a 
haraburdí. Na zá-
věr úklidu jsme 
opekli buřty na 
malém táborá-
ku. Uklizený od-

pad byl následně zlikvidován za pomoci 
Technických služeb Otrokovice. 
Nezbývá nám než doufat, že tato lokalita 
vydrží uklizená již napořád a nikdo zde 
už nebude kupit odpad a různé věci, které 
sem určitě nepatří.

Ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce Machová

Kouzelník 

Rej masekRej masek

Brigádníci

Závěrečný táborák

Kulturní výbor
obce Machová
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Minulé akce

Kulturní výbor
obce Machová

Kulturní výbor
obce Machová

Velikonoční tvoření
Tak jako každý rok na jaře slavíme Ve-
likonoce, tak i každoročně pořádáme ve-
likonoční tvoření. K  tradičnímu pletení 
tatarů, se kterými chlapcům pomáhali 
členové ČZS Machová, jsme dali mož-
nost všem dětem  vyzkoušet si výrobu 
nejrůznějších velikonočních a jarních 
dekorací, ale také i  pečení a výzdobu 
perníků. Tradičně byla účast na této akci 
velká a jistě všem zpříjemnila prožití ve-
likonočních svátků.

Čarodějnice
Letošní čarodějnický rej, nazvaný Sladké 
čarodějnice, jsme oslavili v neděli 29. dubna 
2018 ve sportovním areálu. Pro děti byla při-
pravena spousta her v čarodějnickém duchu, 
ale i jízda na koních. Pan ředitel s  učitelkami 
z mateřské školy  připravili pásmo her s dět-
mi a na jejím závěru společně spálili předem 
připravenou čarodějnici ze slámy. Novinkou 
bylo to, že jsme uspořádali první ročník sou-
těže o nejlepší machovský moučník. Tato 
soutěž vzbudila mezi místními hospodyňka-
mi velký ohlas a sešlo se 26 druhů nejrůz-
nějších moučníků, koláčů a buchet. Všechny 
byly vynikající a podle vašeho hlasování se 
na třetím a druhém místě umístily Irena Jurá-
ková, a Dagmar Slaběnáková a titul nejlepší-
ho machovského moučníku získala paní Eva 
Rakovská. Všem soutěžícím hospodyňkám 
děkujeme a vítězkám moc gratulujeme.

Zdobení perníčků

Pletení tatarů

Ochutnávka machovských moučníků

Výroba velikonočních dekorací
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Minulé akce

Kulturní výbor
obce Machová

Čarodějnice

Čarodějnice z mateřské školy

Ukázka dravců

Opákání špekáčků

Čarodějnická apatyka

Pálení čarodějnice

Vítání prázdnin

špekáčků, skákací 
hrad a spousta dalších 
atrakcí. Ke zpestření 
atmosféry přispěli zá-
chranáři ze záchranné 
stanice z Hosťálko-
vé, kteří nám ukázali 

Vítání prázdnin proběhlo v neděli 24. června 2018. Sice jsme 
se trochu  báli, zda nám počasí dovolí uspořádat tuto akci, ale 
nakonec všechno dobře dopadlo. Přestalo pršet, mraky se roz-
trhaly a vítání prázdnin mohlo začít. Do organizace odpoledne 
se zapojily všechny složky působící v obci a nachystaly pro 
děti opět nemalou řádku her a soutěží o sladkosti. Byla zde 
možnost střelby ze vzduchovky, kreslení na obličej, opékání 

spoustu dravých ptáků jako je třeba sova, 
puštík, kalous, orel, sokol, poštolka, výr, 
krkavec, atd. Se všemi těmito dravci se 
mohli zájemci vyfotit a také si je podržet 
na ruce a pohladit.  
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Minulé akce

Letní kino
Po loňském zkušebním filmu letos 

spouštíme plnou sezonu letního kina, 
kdy je během prázdnin naplánováno 
promítnout za dobrého a příznivého 
počasí čtyři filmy a to Kráska a zví-
ře, Jumanji 2, Psí poslání  a Čertoviny. 
Jsme velice mile překvapeni velkou 
návštěvností tohoto letního kina. První 
dva filmy přišlo zhlédnout průměrně 
okolo 150 diváků. Na třetí film Psí po-
slání se přišlo podívat cca 60 diváků. 
Nezbývá nám nic jiného než si přát  do 
zbytku filmové sezony pěkné počasí, 
abychom si i poslední film pořádně 
užili.                                                         

Nebe nad Machovou
První termín pozorováni noční ob-

lohy, který byl naplánovaný na 7. čer-
vence 2018, musel být bohužel zrušen 
pro zataženou a zamračenou oblohu. 
Náhradní termín pro milovníky ne-
beské krásy byl stanoven na pátek 27. 
července. V tento den jsme mohli  sle-
dovat i nádherný nebeský úkaz, jímž 
bylo úplné zatmění Měsíce. Zatmění v 
tento den bylo nejdelší za posledních 
cca 100 let. I přes počáteční obavy, že 
nám oblačnost opět nedovolí sledovat 

co se děje nad našimi hlavami, se mra-
ky nakonec umoudřily a dovolily nám 
sledovat vše v plné kráse. Měsíc se po 
21. hodině zcela ponořil do zemského 
stínu a získal tak charakteristickou na-
červenalou barvu. Kromě pozorování 
Měsíce jsme mohli vidět i planetu Sa-
turn s jeho krásnými prstenci, planetu 
Jupiter, kolem které obíhají čtyři jeho 
měsíce  Jo, Europa, Calisto a Galime-
des. Na chvíli z mraků vykoukla i pla-
neta Mars, ale po chvilce se zase scho-

Návštěvníci pozorují zatmění Měsíce

Návštěvníci pozorují zatmění Měsíce

Pozvánka na závěrečné promítání

Ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce Machová

Ing. Vladimír Velísek
místostarosta obce Machová

vala a tak jeji další sledování nebylo 
možné. Nakonec jsme jestě namířili 
dalekohled do souhvězdí Orla a poko-
chali se tak svitem hvězd ve vzdále-
ném vesmíru.
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T J   S O K O L   M A C H O V Á
V jarních měsících se kuželkáři 

pravidelně zúčastňují čtyř kuželkář-
ských soutěží:

• Dorost – v této kategorii ve 
Zlínském kraji se nesehnal potřebný 
počet družstev, proto dorostenci a do-
rostenky hráli formou osmi turnajů na 
čtyřdráhových kuželnách: ve Zlíně, 
Vsetíně, Valašském Meziříčí a Kro-
měříži. Turnajů se zúčastnilo celkem 
23 dorostenců a 22 žáků Zlínského 
kraje. TJ Sokol Machová reprezento-
vali Šárka Drahotuská, Oldřich Žák, 
Jiří Hanák, Gabriela Benková a Jakub 
Pavlištík.

• Machová „C“ v Krajské sou-
těži se umístila na 12. místě. Nejlepší 
hráčkou tohoto družstva byla Eliška 
Hrančíková. Vedoucí družstva byla 
Jana Husková.

• Machová „B“ v Krajském 
přeboru se umístila na 11. místě. Nej-
lepší hráčkou družstva byla Kateřina 
Fryštacká. O vedení tohoto družstva 
se postarali Jiří a Zdeňka Fryštačtí.

• Machová „A“ ve III. kužel-
kářské lize se umístila na 9. místě. 
Hráči tohoto družstva byli: Vlastimil 
Brázdil, Milan Dovrtěl, Roman Hran-
čík, Bohuslav Husek, Michal Laga, 

Jiří Michalík, Miroslav Míšek a Jiří 
Kudláček. Nejlepším hráčem tohoto 
družstva byl Roman Hrančík. Domácí 
utkání jsme odehráli v kuželně ve Zlí-
ně. Vedoucím družstva byl Bohuslav 
Husek. Nadcházející sezónu odehra-
jeme v nové kuželně v Otrokovicích. 

• Sokol Machová má na hosto-
vání v Luhačovicích Jiřího Mrlíka, 
který v sezóně 2017 – 2018 s tímto 
družstvem získal titul Mistra České 
republiky a v mezinárodní soutěži In-
terliga obsadili 3. místo.

Účastníci fotbalového turnaje

TJ Sokol Machová

1. TJ Zbrojovka Vsetín 22 17 2 3 114,0:62,0 301,0:227,0 3240 36
2. TJ Horní Benešov 22 16 1 5 11,5:64,5 289,5:238,5 3206 33
3. KC Zlín 22 15 1 6 115,5:60,5 308,5:219,5 3261 31
4. SK Jiskra Rýmařov 22 13 0 9 93,0:83,0 275,5:252,5 3174 26
5. TJ Odry 22 10 2 10 83,5:92,5 262,5:265,5 3154 22
6. KK Šumperk 22 9 3 10 90,0:86,0 266,5:261,5 3181 21
7. KK Zábřeh B 22 8 3 11 79,0:97,0 254,5:273,5 3140 19
8. TJ Sokol Bohumín 22 9 1 12 74,0:102,0 237,5:290,5 3127 19
9. TJ Tatran Litovel 22 9 0 13 79,0:97,0 251,5:276,5 3160 18
10. TJ Sokol Machová A 22 7 2 13 76,0:100,0 246,0:282,0 3138 16
11. HKK Olomouc B 22 6 1 15 70,0:106,0 232,5:295,5 3145 13
12. SKK Ostrava 22 4 2 16 70,5:105,5 242,5:285,5 3141 10

Dne 28. dubna se naše dvě pětičlenná 
družstva zúčastnila prestižního 47. roční-
ku Mezinárodního kuželkářského turnaje 
osvobození města Olomouce. Turnaj se 
hrál od 26. dubna do 8. června. Družstvo 
„B“ se umístilo na 12. místě a družstvo 
„A“ na 1. místě. Po mnoha letech se ma-
chovským kuželkářům podařilo tento 
prestižní turnaj vyhrát. Na turnaji hrálo 
celkem 68 družstev především z České a 
Slovenské republiky. Nejlepším hráčem 
našich družstev byl Jiří Mrlík, který se v 
jednotlivcích umístil na 2. místě a v dis-
ciplíně (dorážka) také na 2. místě z 340 
zúčastněných hráčů.

V sobotu 5. května TJ Sokol pořádal 
turistický pochod na rozhlednu Maruška. 
Sraz všech účastníků byl v 8.00 h na au-
tobusové zastávce v Machové. Autobu-

Tabulka III. kuželkářské ligy mužů „C“
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Účastníci sokolského zájezdu

Mládež TJ Sokol Machová

TJ Sokol Machová

Bohuslav Husek 
předseda TJ Sokol

Pořadí II ročníku memoriálu Dušana Šumbery
1. Dagmara „B“
2. Kairo

3. Sokol Machová
4. Dagmara „A“

5. FKO
6.	 Hasiči

sem pana Janušky jsme přijeli na Troják, 
potom  pěšky po zelené turistické znač-
ce na rozhlednu Maruška (664 m n. m.). 
Dvoupatrová dřevěná rozhledna ve valaš-
ském stylu byla veřejnosti zpřístupněna v 
roce 2014.  Dále pokračoval pochod přes 
Bludný, Končiny do Lázů, kde byl cíl na-

šeho pochodu a také menší občerstvení. 
Délka pochodu byla 12 km. Počasí se vy-
dařilo. Pochodu se zúčastnilo 33 dospě-
lých a 2 děti.

V sobotu 30. června  TJ Sokol pořádal 
na novém travnatém hřišti ve sportovním 
areálu turnaj v malé kopané – II. ročník 

Memoriálu Dušana Šumbery. Tohoto tur-
naje se zúčastnilo celkem 6 družstev. Pro 
hráče a diváky bylo připraveno občerst-
vení, i místní udírna byla v provozu. 
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Obecní informace

Obec Machová budovala stávající 
kanalizační řád postupně. Zde přinášíme 
hrubý přehled jak postupně vznikal celý 
kanalizační řád v naší obci:

rok 1925:
zatrubnění potoku  v ulici pod obecním 
úřadem (od hlavní cesty ve směru k tele-
fonní budce)    
roky 1968-1973:
vlastní kanalizační sítě vybudovány po-
stupně po celé obci
rok 1979:
první část v lokalitě Trávníky (čp. 165 - 
171) 

rok 1983:
druhá část v lokalitě Trávníky (čp. 172 - 
177)
roky 1998-2001
příprava a stavba kořenové čistírny od-
padních vod
roky 2001 - 2002:
zkušební provoz a zařazení kořenové čis-
tírny odpadních vod do užívání
rok 2003:
část od Trávníků k zahradnictví 
rok 2008:
dokončení kanalizace v lokalitě Díly pod 
Hájem

rok 2014:
převzetí nové části  od  tzv. Jižních svahů 
směrem na Trávníky.
     Obce musí ze zákona o kanalizacích a 
vodovodech vytvářet rezervu na obnovu 
veřejného kanalizačního řádu a filtrač-
ních polí ČOV. 

V současné době zastupitelstvo 
schválilo přípravu projektu na moderni-
zaci kořenové čistírny odpadních vod v 
Machové za účelem prodloužení život-
nosti filtračních polí a projektu na obno-
vu kanalizačního potrubí spolu s opravou 
místní komunikace tzv. „kostkovice“.

Libuše Zaoralová
účetní obce Machová

Investiční akce a výdaje v rozpočtu obce 
Machová na r. 2018

Obecní vozidlo FIAT

Rozšíření sportovního areálu

Výměna topných těles v kulturním domě a dotace 183 000 Kč od Zlínského kraje

V červnu 2018 bylo pořízeno nové 
obecní vozidlo FIAT-Talento (709 tis. 
Kč). Původní obecní Ford-tranzit je již 
značně opotřebovaný a jeho technická 

Během srpna 2018 proběhla v kul-
turním domě výměna rozvodů topení a 
otopných těles. Celkové výdaje na rea-

Zastupitelstvo obce Machová schvá-
lilo výkup pozemku u sportovního areá-
lu. Je připravena studie na novou budovu 
namísto zastaralé budovy šaten. Nová 
víceúčelová budova bude rozšířena opro-
ti stávající a také z tohoto důvodu se do 

způsobilost končí v lednu 2019. Hasiči 
i sokoli nutně potřebují vozidlo na do-
pravu osob na jejich rozsáhlou soutěžní 
činnost. Obecní zastupitelstvo podporuje 

lizaci obnovy vytápění činily 367.840 
Kč, z toho 183 000 Kč jsme obdrželi 
dotaci z Fondu Zlínského kraje na zá-

budoucna plánuje i rozšíření sportovních 
prostor, které jsou v územním plánu ur-
čeny pro tyto účely. Vykoupen bude po-
zemek o rozloze 1600 m2 (760 tis. Kč). 
Další nově zvolené zastupitelstvo obce 
tak bude mít již připraveny podklady pro 

tyto sporty financováním jejich dopravy. 
Obecní vozidlo se již v minulosti osvěd-
čilo a slouží víceúčelově pro všechny po-
třeby obce i místních složek.

kladě Programu podpory na obnovu 
venkova. 

další vylepšování sportovního areálu. 
Přestože se stále usiluje o zajištění dotací 
pro sport, zatím se nedaří získat dotace 
pro tyto účely. 

Libuše Zaoralová
účetní obce Machová

Stočné 2018

Fond na obnovu  kanalizace, modernizace 
ČOV a úhrada stočného

Podle provozních nákladů z minulého 
roku 2017 se přistoupilo ke zvýšení úhra-
dy za stočné. V roce 2018 budou odběra-
telé hradit  500 Kč/osobu, která pobývá 
v obci Machová a produkuje tak odpadní 

vody (tj. v přepočtu 10,87 Kč/m3).  Jedná 
se o službu obce a hradí se za stejných 
podmínek jako vodné  - rozdíl je pouze 
v sazbách, kdy Moravská vodárenská 
zapisuje spotřebu pitné vody podle stavů 

vodoměrů, ale obec Machová využívá 
paušál za osoby. Vybírá se v srpnu a v září 
za celý kalendářní rok.
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Termíny vývozů popelnic v roce 2018
Týden Žlutý štítek Zelený štítek

1. 4. ledna 4. ledna
3. 18. ledna
5.  1.února  1.února
7. 15.února
9.  1. března  1. března
11. 15. března
13. 29.března 29.března
15. 12.dubna
17. 26.dubna 26.dubna
19. 10.května
21. 24.května 24.května
23. 7.června
25. 21.června 21.června
27. 5. července

Týden Žlutý štítek Zelený štítek
29. 19.července 19.července
31. 2.srpna
33. 16.srpna 16.srpna
35. 30.srpna
37. 13.září 13.září
39. 27.září
41. 11.října 11.října
43. 25.října
45. 8.listopadu 8.listopadu
47. 22.listopadu
49. 6. prosince 6. prosince
51. 20. prosince
1. 3.ledna 2019 3.ledna 2019

Obecní informace 

Libuše Zaoralová
účetní obce Machová

Obecně závazné vyhlášky v obci Machová 
Zastupitelstvo obce Machová schvá-

lilo v březnu 2013 Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2013 o systému sběru, třídění 
a nakládání s odpady v obci Machová. V 
Machové máme 4 hnízda na odkládání 
tříděného odpadu (na plasty, sklo a pa-
pír), u obecního skladu je pravidelně ka-
ždý měsíc přistaven velkokapacitní kon-
tejner na objemný odpad. Od r. 2012 byla 
zprovozněna kompostárna a následně i 
svoz rostlinného odpadu a větví.  Obec se 
snaží zajistit třídění a svoz odpadů.

 Chtěli bychom touto cestou nej-
dříve poděkovat občanům, kteří správně 
třídí odpady a využívají k tomu určené 
nádoby. 

V poslední době se však stává, že 
bývá často nepořádek u kontejnerů pro 
tříděné odpady. Někdo zde odloží pytle se 
smíšeným odpadem, někdo nezmenší ob-
jem kartonových anebo polystyrenových 
tabulí, anebo položí tyto velké odpady 
vedle kontejnerů.  Každý moderní člověk 
si rád pořizuje něco nového a udělá pro 
to cokoliv. Buďme, prosím, stejně aktiv-
ní i při uložení odpadů.  Velké kartony z 
papírových krabic je nutné rozřezat, aby 
nezaplnily celou nádobu, čímž se pak 
znemožní ukládání ostatním občanům.  

Dalším problémem je, že naši občané 
nosí velké větve do kontejnerů na poseče-
nou trávu a rostlinný odpad. Kontejnery 

na větve jsou přistaveny na 3 stálých sta-
novištích: u sportovního areálu, u kužel-
ny a na konci ulice tzv. Miliónová. Naši 
zaměstnanci musí neustále přebírat travní 
pokosy a ze zahnívajících rostlinných od-
padů silou vytahovat velké větve. Jedná 
se o spoustu času věnovaného této namá-
havé a těžké práci, který by mohl být vě-
nován na jiné potřebné činnosti. 

 Prosíme  zdvořile - buďte pořád-
kumilovní nejen doma ale i na veřejných 
prostranstvích v obci.  Za vaše pochope-
ní bude odměnou příjemná procházka po 
Machové. Snad to není tak velký požada-
vek. Děkujeme vám za spolupráci a cení-
me si těch pořádkumilovných obyvatel.

1. OZV o systému sběru a nakládání s odpady v obci Machová

2. Volný pohyb psů po obci 
Na pořádek v obci a hezké životní 

prostředí navazuje také pohyb psů po 
obci a úklid jejich exkrementů.  Povin-
nosti majitelům psů ukládá Obecní vy-
hláška č. 1/2016 z prosince 2016.

 Pro odkládání psích výkalů za-
budovali naši zaměstnanci na veřejná 
prostranství postupně 15 odpadkových 
košů. V dubnu 2018  na svém zasedání 
zastupitelstvo rozhodlo, aby se ještě do-
plnily po obci sáčky na psí výkaly. Kro-

mě toho bylo schváleno, že se zvýší po-
platky za psy na sazbu 200 Kč s účinností 
od 1. 7. 2018, které se platí od roku 2003 
ve výši  100 Kč.  V Machové je průběžně 
chováno cca 90 - 100 psů, kteří mohou 
znečistit velké množství veřejných ploch.  
V červnu letošního roku byly instalovány 
na různých místech zásobníky se sáčky 
pro psí exkrementy, aby měl majitel psa 
možnost si po svém mazlíčkovi uklidit v 
případě, že zapomene sáček doma. 

Pro informaci dodáváme, že za psy 
se vloni vybralo cca 9000 Kč při původ-
ní sazbě 100 Kč. Po navýšení na 150 
Kč (100 Kč do 30. 6. a 200 Kč od 1. 7. 
2018) letos přibude do obecní pokladny 
necelých 5 tis. Kč. Náklady na pořízení 
zásobníků a sáčků pro psí výkaly činily 
14 850 Kč.
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Obecní informace

Ztráty a nálezy v kanceláři OÚ

OHLAŠOVACÍ POVINNOSTI

Olympijský den žáků ZŠ Mysločovice

Připomínáme všem občanům i ma-
jitelům nemovitostí v Machové, že v 
rámci ustanovené ohlašovací povin-
nosti  jsou povinni všichni v co nej-
kratší době  (tj. do 15 dnů od nové 
skutečnosti) nahlásit v kanceláři OÚ 
Machová veškeré změny v pohybu 
obyvatel v jejich nemovitosti  a v ná-
vaznosti na studenty a pobyt mimo 
obec Machovou mohou současně po-

žádat o slevy na poplatcích za komu-
nální odpady.

Jednorázově se tyto změny v pí-
semné formě doloží k agendě míst-
ních poplatků za komunální odpady i 
ke smlouvám o stočném s podpisem 
ohlašovatele a přitom jsou upraveny 
základní sazby a paušály. 

FORMULÁŘE k nahlášení změn 
je možné vyplnit buď osobně v kan-

celáři OÚ nebo jsou zveřejněny na 
web-stránkách obce Machová v sekci 
Formuláře.

V návaznosti na novelizaci zákona 
o místních poplatcích platí, že v pří-
padě, kdy poplatník nesplní povinnost 
ohlásit údaj rozhodný pro osvobození 
nebo úlevu ve lhůtě do 15 dnů ode dne, 
kdy změna nastala, nárok na osvobo-
zení nebo úlevu zaniká.

Dne 27. června 2018 bylo v Macho-
vé ve sportovním areálu neobvykle živo 
a veselo. V tento den se dostavili všichni 
žáci Základní školy v Mysločovicích, aby 
v rámci utužení vzájemných kontaktů a 
přátelství mezi žáky ze všech spádových 
vesnic proběhlo na našich nových hřiš-
tích sportovní klání všech tříd ve 2 kate-
goriích – mladší žáci (1. - 5. třídy) a starší 
žáci (6.- 9. třídy).  Tato akce v Macho-
vé proběhla již před 6 roky a sportovní 
soutěže probíhaly pod mateřskou školou 

Upozorňujeme čtenáře Machovského 
zpravodaje, že jsou často do kanceláře 
obce Machová přinášeny nalezené věci, 

a v lokalitě tzv. Jižní svahy. Letos mů-
žeme konstatovat, že machovských dětí 
je v základní škole nejvíce (kolem 70 
žáků).  Všichni žáci včetně pedagogů do-
stali menší občerstvení (vodu a obložený 
rohlík), které připravily p. Řezníčková, 
Rakovská, Šidlíková a pro cca 320 osob 
vydala p. Sedláčková.  Žáci byli odměně-
ni barevnými náramky s logem Machová, 
vítězné třídy z každé kategorie obdržely 
dort. Jednalo se o velmi zdařilou sportov-
ní akci, na kterou se přišli podle svých 

nejčastěji ztracené klíče, ale i zapome-
nuté brýle, oblečení, či náušnice, někdy 
i mobily, apod. Proto nabízíme občanům, 

možností podívat i rodiče žáků a ostatní 
machovští občané. Z radostného pokřiku 
všech dětí bylo vidět, že tato akce je oblí-
bená a děti se jí rády účastní. Výsledkem 
olympijského dne je, že tato zdravá sou-
těživost u nich budí zájem o sport a to je 
velmi dobrý cíl a účel těch, kteří tuto akci 
připravují, ať už jsou to pedagogové ane-
bo starosta spolu s pracovníky, nebo jiní 
členové obecního zastupitelstva. Všem 
patří poděkování.

aby se nejdříve informovali v kanceláři 
obecního úřadu, když něco budou postrá-
dat.

N a š i  j u b i l a n t i
Září

Zdeňka Pastýříková........70 let

Říjen  
Drahomíra Matulíková....89 let
Růžena Michalíková...........83 let

Všem našim oslavencům blahopřeje-
me k jejich významnému životnímu ju-
bileu a přejeme jim mnoho štěstí a hlav-
ně zdraví do dalších let. Dovolujeme si Bc. Irma Hanáková

předsedkyně  sociálního výboru

Listopad  
Anežka Řiháková......80 let

Prosinec
Ludmila Zavadilová........85 let
Vojtěška Vlčková............85 let
Marie Pastyříková..........86 let
Marie Motaňová.............81 let
Jaroslav Matulík.............75 let
Ludmila Závodná...........83 let

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

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

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

Paní učitelka ve školce pomáhá chlapečko-
vi s obouváním bot. Oba tlačili, tahali, ale 
pořád se do těch botiček nemohli dostat. 
A když se to konečně podařilo, tak si oba 
upocení sedli, chlapeček se podíval na boty 
a říká: „Paní učitelko, my jsme dali botičky 
obráceně.“
Paní učitelka se také podívala a skutečně, 
boty byly obuty obráceně. Paní učitelka 
však zachovala klid. Boty s menší náma-
hou znovu sundala a znovu je rvali na nohy. 
Tentokrát správnou botu na správnou nohu. 
Potom se chlapeček podívá na boty a říká: 
„To, ale nejsou moje botičky.“
Učitelka se kousla do jazyka a místo toho, 
aby na něj zařvala:
„To jsi nevěděl dřív?“, tak s námahou zase 
botičky sundala. 
Když byly boty dole, povídá chlapeček: 
„To jsou botičky mýho brášky. Maminka 
říká, že je mám nosit taky.“
Učitelka už nevěděla, jestli se má smát 
nebo plakat a znovu pomohla chlapečkovi 
do bot. Když mu po té úporné práci po-
mohla do kabátu, tak se zeptala: „Kde máš 
rukavičky?“
Chlapeček odvětí: „Rukavičky mám na-
cpané v botičkách ...“
...Soudní proces s učitelkou začne příští 
měsíc ...

Sedíme ve škole a chystáme se na písem-
ku... Učitel říká: „Pište čitelně a v jazyce, 
který jste se učili na základní škole.“ A 
Vietnamec říká: „Tak jo.“

Anička se vrací domů ze školy: „Mami, 
já už se tam nevrátím.“
„A proč ne?“
„Paní učitelka nic nezná. Pořád se nás na 
něco ptá.“

Nechci vás strašit pane učiteli, říká stu-
dent pedagogovi, ale tatínek říkal, že 
jestli nezačnu nosit lepší známky, dosta-
ne někdo pěknej výprask!

Na rodičovském sdružení: A nezlepšil se 
náhodou můj syn?
Ale jistě, váš podpis již falšuje daleko 
lépe.

Jaký je rozdíl mezi školou a vězením?
Ve vězení ví, za co sedí.

Učitel: „Představ si, že máš 6 jablek, já tě 
požádám, ať mi dáš 3. Kolik ti zbude?“
Žák: „6.“
Učitel: „Ne, zbudou ti 3.“
Žák: „Ne. Zbude mi jich 6. Nikdy jsem 
neřekl, že vám ty 3 dám.

Před školou visí cedule: „Řidiči, pozor, 
nepřejeďte děti“.
Druhý den na ceduli přibude nápis: 
„...“počkejte si na učitelku“.

Otec na třídní schůzce: „Proč zrovna můj 
syn dostává pětky?“ 
Učitel: „Já bych mu dal rád jinou znám-
ku, ale nic horšího než pětku mu dát ne-
můžu.“

Ptá se učitel dějepisu:
„Co víme o lidech, kteří žili ve starově-
ku?“
„Že už všichni umřeli.“

* * *

* * *

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 
a ptá 
se podřimujícího Petra: „Co je to za vzo-
rec?“
Petr koktá: „Pane učiteli, mám to na ja-
zyku“. 
„Tak to honem vyplivni, protože je to ky-
selina sírová.“


