
 D R u h é  č í s l o

Ročník 2014Čtvrtletník obce Machová

www.obecmachova.cz

Machovský zpravodaj

Zábava   ............................................................................   str. 12

TJ Sokol Machová   ..........................................................   str. 11

Budoucí akce   ....................................................................   str. 4

Společenský život ...............................................................   str. 6

Rekapitulace   .....................................................................   str. 2

Pokračování na str. 5

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,  

po 12 letech strávených ve funkci sta-
rosty obce Machová jsem se rozhodl, 
vzhledem ke svému věku, v dalším 
období již nekandidovat. Než předám 
funkci, budu mít právě 70 let.  Využí-
vám tohoto zpravodaje, abych občany 
i v dalších článcích seznámil a znovu 
připomenul, co se nám za toto období 
podařilo udělat. Zároveň chci využít 
této příležitosti k tomu, abych upřímně 
poděkoval všem, kteří s našimi členy 
zastupitelstva, či s obecním úřadem 
spolupracovali. Bez skutečně dělného 
zastupitelstva a dalších zaměstnanců by 
se nám nemohlo podařit zajistit takový 
rozsah investiční a společenské činnos-
ti. Myslím, že se nemáme za co stydět, 
ba naopak, můžeme se pochválit vel-
kým rozsahem realizovaných činností. 

  Pro spokojenost machovských 
občanů jsme udělali mnoho. Převážnou 
většinou činností jsme spoluvytvářeli 
prostředí, ve kterém mají občané mož-
nost žít a to nejen  v upravené a čisté 
obci , ale také se společensky sebereali-
zovat a vyžívat. 

mechanizační prostředky tak, aby pol-
ní komunikace byly vždy připraveny 
pro vycházky do přírody a ty se tak 
staly radostnou volnočasovou  aktivi-
tou. Kriticky si musíme přiznat, že se 
nám nepodařilo zabezpečit, přes velké 
množství podaných žádostí, dotace na 
obnovu a modernizaci zařízení spor-
tovního  areálu. Zastupitelstvo uložilo 
zajistit v co nejkratší době modernizaci  
dětského hřiště pod OÚ. Dětské hřiště, 
plánované naproti MŠ,  bylo uloženo 
do zásobníku žadatelů o dotace Minis-
terstva životního prostředí ČR a mělo 
by být zařazeno v nejbližším období k 
realizaci tak, aby machovské děti moh-
ly mít prostory pro volný čas. 

I přes obrovské úsilí se nám nedaří 
realizovat obnovu areálu u koupaliště.  
Využili jsme všechny možné dotační  
tituly, v rámci kterých jsme žádali o 
zdroje na rekonstrukci tohoto areálu, ale 
nebyli jsme úspěšní u žádného účelové-
ho titulu.  Je třeba se  i  nadále nenechat   
odradit a věříme, že přes místní akční 
skupiny (MAS) se tato věc podaří doře-

Musíme si  uvědomit, že i vybave-
ní všech obecních budov je v současné 
době na vysoké úrovni a také slibované 
dovybavení kulturního domu veškerým 
inventářem po skončené přestavbě bylo 
dokončeno. Máme dnes kulturní dům, 
jako krásný stánek pro společenský 
život občanů i veškeré rodinné oslavy 
a také pro činnost všech složek v obci.  
Bylo by i dále co hodnotit. Musíme 
také vzpomenout, že jsme vstupovali 
do období, kdy skončil zkušební provoz 
čistírny odpadních vod, který rovněž z 
minulých volebních období vytváří 
podmínky pro slibný vývoj naší obce.  
Po celou dobu se nám dařilo udržovat 
čistírnu odpadních vod v naprostém 
pořádku a všechny odebrané vzorky 
na kvalitu vypouštěné vody do vodo-
teče odpovídaly normám. Také diver-
zifikace flóry a fauny (biokoridory a 
květnaté louky) vytváří podmínky pro 
krásné procházky do přírody, ale také 
pro rozšíření ptactva, počtu kvetoucích 
rostlin a mnoha dalších skutečností. 
Bude třeba věnovat více času a resp. 
mít více zaměstnanců, abychom využili 
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Rekapitulace uplynulých 12 let...

Rok 2003...  celkové výdaje činily 3 644 000 Kč

Rekapitulace  

Vzhledem k tomu,  že se blíží závěr 
volebního  období stávajícího zastupitel-
stva a s tím i zhodnocení činnosti dlou-
holetých členů zastupitelstva, kterou 
vykonávali  v různých funkcích po celou 
dobu  12 let, chceme předložit rekapitu-

laci činností od r. 2002 a přehled všech 
budovatelských i společenských akcí.  
Myslíme si, že tato rekapitulace a tím i 
zároveň připomenutí, co všechno bylo za 
tuto dobu realizováno,  je nanejvýš nutné, 
protože se tyto investice berou jako zcela 

samozřejmé a již se pomalu zapomíná, že 
jsme to v prvních letech museli vybudo-
vat. Celková hodnota různých investič-
ních akcí, které byly za tuto dobu v naší 
obci realizovány, představují částku cca  
40 - 50 mil. Kč. 

2 713 000 Kč  - kompletní obnova veškerých chodníků v celé obci a parkoviště  u obecního  úřadu. Realizační cena všech prací      
                         729 Kč za 1 m2  nových chodníků 
   103 000 Kč - dokončení vodovodu u zahradnictví
     27 000 Kč - obnova nábytku v kanceláři starosty
   271 000 Kč - opravy vjezdů pro občany 
   211 000 Kč - nákup malotraktoru s vlečkou
   319 000 Kč - nákup vozidla FORD Tranzit

     29 000 Kč - zpevnění  příjezdové plochy pod ČOV
1 304 000 Kč  - oprava vozovky ve stavebním obvodu tzv. Jižní svahy až po křižovatku k zahradnictví
     39 000 Kč - oprava dvou  křížů v obci
     28 000 Kč - úprava osvětlení a plynového topení v kuželně
     77 000 Kč - veřejné osvětlení – rozšíření pod kulturním domem, u koupaliště, údržba na Již. svazích
   104 000 Kč - zahájení  úpravy a obnovy zelených ploch
     62 000 Kč  - oprava vozidla FORD Tranzit
     45 000 Kč - nákup hadic a čerpadla pro SDH Machová

Rok 2004...  celkové výdaje činily 1 688 000 Kč

Musíme připomenout, že opravy chodníků  a  cest  se podařilo vysoutěžit  za velmi přijatelné ceny (729 Kč/m2),  které  by  byly 
dnes  již  zcela nereálné. Pokud jen trochu sledujeme vývoj v  počtu  osobních automobilů v obci, bylo vytvoření parkovacích ploch 
nezbytou záležitostí a zvláště u obecního úřadu by v současné době byly značné problémy.  Navíc je třeba vzpomenout, že v té 
době byly tyto stavební práce zatíženy pouze 5 % DPH, v současné době by to bylo již 21 %  a  také  z tohoto důvodu by byla cena 
podstatně vyšší. 

  168 000 Kč - bezdrátový místní rozhlas
    51 000 Kč - IV. sjezd rodáků
    51 000 Kč - zazdění oken, úprava sociálních zařízení v kuželně
    62 000 Kč - dotace na hlavní chodník hřbitova v Mysločovicích
    56 000 Kč - nákup regálů, hadic a pracovních stejnokrojů pro SDH Machová
  499 000 Kč - vnitřní přestavba zasedací zasedací místnosti, úprava chodby, schodiště, sociálních zařízení a kuchyňky na 
                          obecním úřadě Machová 
   131 000 Kč - obecní symboly (slavnostní  prapor a  znak obce, stuhy, stojany, venkovní vlajky, venkovní cedule-ovály)
   117 000 Kč - vybavení zasedací místnosti novým nábytkem
   178 000 Kč - vybavení  kanceláří obecního úřadu Machová novým nábytkem a zařízením
     66 000 Kč - koupaliště – brodítko a parkovací plocha
     13 000 Kč - kroje pro machovské děti  v souboru Ječmínek

Rok 2005...  celkové výdaje činily 1 392 000 Kč

Obec  musela vyřídit návrh obecních symbolů, které  schvaluje  Parlament  ČR  a  k  užívání znaku a praporu obce Machová 
musel být vyřízen jejich souhlas.  Svěcení a uvedení  slavnostních obecních symbolů do trvalého užívání proběhlo při Sjezdu rodáků 
v červnu 2005. 

Přehled investic v jednotlivých letech (částky jsou zaohrouhleny)
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Rekapitulace

Rok 2006...  celkové výdaje činily 2 397 000 Kč
  716 000 Kč  - přístavba sociálního zařízení v kulturním domě
  337 000 Kč - celkové stavební úpravy včetně sociálního zařízení pro lékaře v poradně v mateřské školce, spojené s úpravou                     
                         vnitřních prostor šaten pro děti MŠ
   748 000 Kč - výsadba 1. etapy nové trasy biokoridoru
   169 000 Kč  - výkup pozemků pro rozsáhlý biokoridor
     71 000 Kč  - změna územního plánu
     63 000 Kč  - projekt na biokoridory
     36 000 Kč  - opěrná zídka ke komunikaci v ulici tzv.„Miliónová“  
     42 000 Kč  - sněhová fréza
   115 000 Kč  - první splátka bezdrátového rozhlasu
   100 000 Kč  - první plátka automatu na kuželky

Rok 2007...  celkové výdaje činily 3 839 000 Kč
2.865 000 Kč  - výkup  pozemků  pro nový stavební obvod v lokalitě „Díly pod Hájem“
     59 000 Kč - výkup pozemků pro biokoridor
     38 000 Kč - výkup pozemků pro protizáplávové opatření nad ČOV
   360 000 Kč  - výsadba nové trasy biokoridoru
     87 000 Kč  - projekty a studie pro nový stavební obvod
     95 000 Kč - prodloužení kanalizace u zahradnictví
     70 000 Kč  - doplatek  automat na kuželky 
   115 000 Kč - doplatek bezdrátový rozhlas
     37 000 Kč  - informační vitríny na úřední desku vedle obecního úřadu
   100 000 Kč  - traktorová  sekačka - JONSERED
     13 000 Kč - ruční sekačka ALKO

Rok 2008...  celkové výdaje činily 6 234 000 Kč
2 789 000 Kč - vodovod a kanalizace  v novém stavebním obvodu
2 109 000 Kč - rozvod plynu, veřejné osvětlení, chodníky a hrubé podloží komunikace v novém stavebním obvodu 
     43 000 Kč - výsadba květnatých luk
   122 000 Kč - údržba biokoridoru
     62 000 Kč - úprava návsi, směna pozemků, parkové lavičky
   783 000 Kč - rekonstrukce sociálních zařízení pro děti a úprava kuchyně v mateřské školce
   130 000 Kč - výměna  svítidel veřejného osvětlení
     59 000 Kč - zřízení pracoviště Czech POINT v kanceláři obecního úřadu v Machové
     72 000 Kč - doplatek na automat pro kuželky
     45 000 Kč - nákup ochranné obuvi, přileb, hadice, proudnice, sacího koše a rozdělovače pro SDH Machová
     20 000 Kč - nákup křovinořezu a postřikovače

Rok 2009...  celkové výdaje činily 2 745 000 Kč
1 425 000 Kč - doplatek na výkup pozemků v novém stavebním obvodě
   878 000 Kč  - veřejné osvětlení, cesta, osvětlení, chodníky v novém stavebním obvodě
     60 000 Kč - projekty na měření rychlosti, vnitřní úpravy v kulturním domě, sklad strojů, kompostárna a protizáplavové
                         opatření od Míškovic
     46 000 Kč - projekt zateplení Mateřské školky Machová
     24 000 Kč - zahájení přístavby k obecnímu skladu
     33 000 Kč - změna územního plánu
     95 000 Kč  - dokončení výměny svítidel veřejného osvětlení
     59 000 Kč - vybavení kontaktního místa pro Czech POINT na obecním úřadě 
   125 000 Kč - nový nábytek pro knihovnu a pro hasičskou klubovnu
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rekapitulace

Rok 2010...  celkové výdaje činily 4 202 000 Kč
     48 000 Kč - nový územní plán
2 585 000 Kč - zateplení, výměna oken, přemístění ložnice pro děti, zřízení nové třídy pro předškoláky včetně sociálního 
                          zařízení a hydroizolace v mateřské školce 
  185 000  Kč - zateplení kulturního domu v Machové
  137 000  Kč - zateplení kuželny
    96 000 Kč  - projekt na modernizaci sportovního areálu
    52 000 Kč - klubovna pro mládež 
  236 000 Kč   - dokončení přístavby klubovny pro zahrádkáře ve spolupráci s obcí 
    50 000 Kč - nákup nábytku do klubovny zahrádkářů
    91 000 Kč - zateplení obecního úřadu
  625 000 Kč - posílení odvodu odpadních vod v novém stavebním obvodu
    32 000 Kč - pořízení informační techniky pro obecní úřad
    30 000 Kč  - nákup uniforem pro mažoretky, stolní fotbálek do klubovny pro mládež
    35 000 Kč - oprava zásahové stříkačky, ochranné pláště a návleky pro SDH Machová  

Rok 2011...  celkové výdaje činily 17 407 000 Kč
     23 000 Kč - pořízení skenovaných kopíí obecních kronik
   392 000 Kč - modernizace hřiště v mateřské školce
2 780 000 Kč - zateplení fasády, vnitřní stavební úpravy a nová střecha na kulturním domě
1 671 000 Kč - zateplení fasády, stropů a výměna oken v kuželně
   127 000 Kč - projekt na energetický audit budovy šaten ve sportovním areálu
     87 000 Kč - nová fasáda pro klubovnu mládeže
3 571 000 Kč - dokončení  místní komunikace v novém stavebním obvodě
1 677 000 Kč - stavba skladu na techniku pro kompostárnu
     18 000 Kč - oprava sochy P. Marie, dokončení  přístavby obecního skladu
   145 000 Kč - pořízení nového baru, chladničky, opony a plynového sporáku v kulturním domě
     14 000 Kč - nákup nového postřikovače
   474 000 Kč - nákup pozemku pro kompostárnu
6 403 000 Kč - nákup traktoru CASE a strojů pro kompostování
     25 000 Kč - žádost a projekt na zametací stroj

Rok 2012...  celkové výdaje činily 2 880 000 Kč
   333 000 Kč  - projekt pro „Hřiště pro celou rodinu“ a  nový územní plán 
     91 000 Kč - doplatek klubovny pro mládež 
1 618 000 Kč  - položení zpevněné plochy u kompostárny
       95 00 Kč - dokončení stavby skladu 
   208 000 Kč - dokončení cesty v novém stavebním obvodu
   134 000 Kč  - oprava plynového vytápění v kulturním domě
   221 000 Kč  - doplatek za stavební úpravy v kompostárně 
     14 000 Kč - nákup hadic a sacího koše pro SDH Machová
     13 000 Kč - nákup ruční sekačky MAX
     49 000 Kč - žádost na zametací stroj 
     34 000 Kč - doúčtování  inženýrských činnosti ke strojům v kompostárně
     70 000 Kč - rozšíření místního rozhlasu pro stavební obvod

Rok 2013...  celkové výdaje činily 4 968 000 Kč
     29 000 Kč - dokončení územního plánu 
   988 000 Kč - zateplení fasády, výměna oken, nátěr střechy, oprava sklepních prostor a výměna vrat na obecním úřadě 
     56 000 Kč - úprava sociálního zařízení v obecním skladu
     51 000 Kč - projekty dětského hřiště na Příhonu a pod obecním úřadem
     22 000 Kč - projekt na zateplení budovy šaten ve sportovním areálu
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rekapitulace

Rok 2014...  
   170 000 Kč  - zahrádkáři  rozšiřují zařízení pro zpracování ovoce koupí lisu a pasteru na moštování
1 820 000 Kč - čeká se na rozhodnutí o dotaci na dětské hřiště na Příhoně  
   400 000 Kč - dětské hřiště pod obecním úřadem, realizace by měla být ukončena na podzim
   400 000 Kč  - koupě žacího stroje z dotace soutěže „Vesnice roku 2012“

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

šit ve prospěch našich občanů. 
Chci poděkovat také všem zájmo-

vým organizacím v obci za jejich čin-
nost, protože bez jejich úsilí  by byl 
život v obci podstatně chudší a jejich 
aktivity by ve společenských a zájmo-
vých  oblastech rozhodně scházely. 

Chci poděkovat také všem machov-
ským občanům za spolupráci především 
při údržbě obce, při řešení různých 
květinových výsadeb, ať již truhlíků, či 

předzahrádek. Chci poděkovat za podíl 
práce na čistotě obce a za různé speciál-
ní výzdoby domů k rozličným svátkům, 
nebo oslavám.  

Také obecní hody nalezly opět svo-
ji tradiční úroveň a od ranního budíč-
ku přes slavnostní mši až po odpolední 
koncert jsou jistě příležitostí k setkávání 
občanů. Svůj podíl na úpravě a čistotě v 
okolí zvonice a při přípravě hodů mají 
nesporně členové  KDU-ČSL – přede-

vším rodina Jiřího Hradila, Josefa Janí-
ka  a Jiřího Matulíka.

Ještě jednou vám chci poděkovat a 
vyslovuji přesvědčení, že i nadále bude 
Machová patřit mezi obce, ve kterých 
se dobře žije a kde se lidé rádi potká-
vají. 

Pokračování ze str. 1

Poděkování machovským občanům
Zastupitelstvo obce Machová děkuje tímto rodině Jaromíra a Kateřiny Měřilových, kteří věnovali přebalovací pult pro 

potřeby při oslavách v kulturním domě.  Přebalovací dětský pult je umístněn v sociálním zařízení pro invalidy.
V současné době stále nejsme spokojeni s úrovní dětského hřiště pod obecním úřadem a i když zastupitelstvo rozhodlo, že z 

vlastních prostředků provede ještě letos rekonstrukci, přesto nás velmi potěšilo, že pan David Koutek z vlastní iniciativy a ve 
vlastní režii provedl  opravu kolotoče na dětském hřišti pod obecním úřadem. Nejen že tak zlepšil úroveň hracích prvků, ale i  bez-
pečnost hrajících si dětí.

   383 000 Kč  - pořízení nového vybavení  kuchyně nábytkem včetně spotřebičů, pořízení nových stolů 
                         a židlí  v kulturním domě
     66 000 Kč - nové ozvučení sálu kulturního domu
     48 000 Kč  - koupě hadic, proudnic, zásahových přileb, kalhot a rukavic pro SDH Machová
     12 000 Kč - koupě nové sekačky 
     31 000 Kč - výkup pozemku pod kompostárnou
1 927 000 Kč - koupě zametacího stroje
1 355 000 Kč - koupě techniky pro svoz biologického odpadu

N a š i  j u b i l a n t i :
Červenec 
Ludmila Matulíková 70 let

Srpen: 
Adolf Janík 86 let
Marie Chytilová 88 let
Anežka Janíková 91 let

Říjen 
Josef Dovrtěl 75 let
Božena Václavíková 82 let
Libuše Matulíková 75 let
Zdenka Palková 70 let
Drahomíra Matulíková 85 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších let. 
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Společeský život v obci Machová

společenský život

Podařilo se také vybudovat zázemí pro všechny spolky  –  samostatnou klubovnu mají  hasiči i zahrádkáři, prostor pro svou 
činnost v klubovně mají také sokoli v kuželně.  Ne zcela se nám osvědčila klubovna pro mládež. Do budoucna bude třeba řešit její 
vhodné využití. Buď najít směr práce s mládeží  v klubovně,  nebo dát možnost jiným skupinám občanů (např. seniorům)  pro jejich 
setkávání.

Po přechodném útlumu v 90. letech se 
dařilo opětovně nastartovat spoustu akti-
vit, které dále rozebereme, ale také znovu 
oživit činnost spolků v obci.  Považuje-
me za  nezbytně nutné, aby se pravidelně 
pracovalo s dětmi, aby získávaly vztah k 
obci, ve které bydlí a aby nalezly  v mís-
tě bydliště aktivity, které je baví a kde 
mohou využívat volný čas.  Mezi akce, 
které se pravidelně organizují,  patří:  dět-
ské dny, rozloučení s prázdninami, které 
připravuje kulturní komise. Získávají čím 

dál větší oblibu, což je vidět i z účasti dětí 
a občanů na těchto akcích. 

Další činnost, která slouží také i dětem, 
je velikonoční výtvarné odpoledne spoje-
né s pletením tatarů a s výrobou ozdob,  
také je oblíbená akce dýňových straši-
dýlek, předvánoční posezení s výstavou 
výtvarných prací, vánočních  perníků a 
betlémů,  pravidelně organizovaná roko-
téka,  besídky ke Dni matek,   mikulášské 
besídky v kulturním domě, ale i pravidel-
né návštěvy Mikuláše v domácnostech 

podle přání rodičů,  dětský karneval, kte-
rý se stal již tradicí. Maminky připravují 
krásné masky již dlouho předem. 

Velká většina těchto společenských 
akcí může proběhnout v nově upraveném 
kulturním domě, který se stal pro tyto i 
ostatní společenské akce důstojným stán-
kem.  

Spoustu   velmi  prospěšné činnosti 
pro děti dělají také spolky. Po celý rok 
umožňují na svých akcích vzájemné  
setkávání  občanů.

Sbor dobrovolných hasičů Machová organizuje:

Český zahradkářský svaz organizuje:

-  tradiční  košt klobás                        
-  cvičení  hasičů v kategoriích mladš, starší žáci a dorostenky
-  hasičská soutěž o pohár starosty obce Machová
-  stolní tenis
-  zájezd pro děti po ukončení požárních soutěž
-  končiny - vodění medvěda

Vážíme si, že vodění medvěda probíhá každoročně a akce se stala opět populární jak pro děti, tak i pro dospělé. Občané nepo-
važují návštěvu ve svých obydlích za obtěžování, ba naopak za příjemné zpestření začínajícího masopustu.

- košt vína                                
- tradiční zahrádkářský ples
- cyklus odborných přednášek pořádaný nejen pro místní, ale i pro zájemce ze širokého okolí
- posezení ke Dni matek
- rozsáhlou okresní výstavu ovoce a zeleniny, která se stala významnou akcí okresního sdružení ČZS
- celoročně provozují víceúčelovou místnost pro zpracování ovoce (moštování, vaření povidel, apod.)

TJ Sokol Machová organizuje:
- v zimním období kuželkářské soutěže ve třech kategoriích  (dorost, A mužstvo, B mužstvo),
- různé kuželkářské soutěže pro zájemce ze široké veřejnosti,
- soutěž v malé kopané,
- zájezdy a turistické výšlapy,
- umožňuje využití  kuželkářské dráhy i pro ostatní zájemce, kde zajišťuje odborný dozor. 

Myslivecké sdružení Háj Mysločovice organizuje:
celoročně pečují o zvěř volně žijící v přírodě v celém katastrálním území Machová a hlavní část spočívá v zimním dokrmování, 

kdy je třeba zajistit výživu a ochranu zvěře. Zlepšené podmínky pro zvěř spoluvytvořily také rozsáhlé biokoridory a květnaté lou-
ky.
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Samozřejmostí je také vydávání  
Machovského zpravodaje pro lepší infor-
mování občanů o veškeré činnosti v obci.   
Je vedena obecní kronika s dostatečnou 
fotodokumentací ze života obce.

Pravidelným informováním v 
Machovském zpravodaji mají všichni 
občané přehled o dění v obci, jednotli-
vých investičních akcích, ale také o cel-
kovém životě v  Machové.  Zpravodaj je 
vydáván podle potřeby 2x nebo 3x ročně 
a jsou v něm uvedeny i záležitosti spo-
lečenské kroniky machovských občanů 

a informace o nemalých dotacích, které 
se obci podařilo získat  v investičních  
akcích. Pravidelně jsou ve zpravodaji  
hodnoceny veškeré společenské akce  s 
poděkováním těm občanům, kteří se na 
jejich organizaci podíleli.  Podařilo se 
znovu aktivizovat  společenský život v 
obci. Občané mají zájem se při různých 
příležitostech potkávat a příjemně si 
povyprávět. 

Na vydávání  zpravodajů se podíleli 
především starosta (tvorba), PhDr. Bože-
na Martincová (redakce),  ing. Vladimír 

Velísek (zpracování a tisk), Fratišek Kle
menta(fotodokumentace), Libuše  Zao-
ralová (písemnosti)  a jednotliví vedoucí 
výborů, kteří  informovali o své činnosti 
a o tom, co by mohlo machovské obča-
ny zajímat. I když někteří občané nemají 
potřebu se ze zpravodaje dovědět spoustu 
zajímavých informací, jiná část občanů je 
s  vydáváním  spokojená a hodnotí ji jako 
tiskovinu, která jim přináší podrobné 
informace o rozvoji obce i o  společenské 
činnosti.

Machovský zpravodaj

Výběrová řízení
Z článku o vybudovaných aktivitách 

za posledních 12 let jste mohli zrekapi-
tulovat, co všechno se v obci vybudova-
lo a do jakých sfér šly hlavní investice.  
Bylo potřeba provádět  výběrová řízení 
na dodavatele jednotlivých akcí.  Obecní 
úřad se snažil po celou dobu o co nejtrans-
parentnější  výběrová  řízení.  Ve většině 
výběrových komisí  byli  starosta, mís-
tostarosta, předseda kontrolního výboru a 

předseda finančního výboru, PhDr. Bože-
na Martincová, případně další členové 
zastupitelstva. Členy každé jednotlivé 
komise  schvalovalo zastupitelstvo obce  
a po výběrovém řízení bylo zastupitelstvo 
podrobně seznámeno se všemi nabídka-
mi, které byly doručeny. Na závěr byli 
zastupitelé seznámeni s  návrhem komise 
se zdůvodněním nejvhodnější nabídky.  
Diskuse ohledně výběrových řízení se 

nám mnohdy zdají nepochopitelné, pro-
tože v naší obci všechna výběrová řízení 
proběhla velmi transparentně a v soula-
du s právními předpisy. Můžeme říci, že 
také toto přispělo k velmi dobrým cenám 
stavebních a investičních akcí. S výbě-
rem dodavatele se mohl seznámit i každý 
občan v usnesení  ze zasedání zastupitel-
stva, protože každé výběrové řízení bylo 
schvalováno.  

Činnost zastupitelstev obce
Rád konstatuji, že všechna tři zastu-

pitelstva, kdy jsem byl v roli starosty, 
byla velmi dělná a s velkým nasazením 
se zapojila do činnosti v naší obci. Jeden 
z faktorů, který je možno hodnotit také 
jako velmi pozitivní, je i procento účasti 
na jednotlivých zasedáních. Účast na jed-
náních zastupitelstev byla téměř 100 %,  
omluvil se  pouze ten,  kdo měl  vážný 
důvod.

S čistým svědomím můžeme konsta-
tovat, že pokud  sečteme účast na všech 
zasedáních, byla  více než 95 %. Ke kla-
dům jednání zastupitelstev přispívalo 
také to, že všechna zastupitelstva vytvo-
řila dobrý kolektiv, který nehlasoval pod-
le toho, za kterou skupinu do zastupitel-
stva kandidoval, ale všichni byli vedeni 
snahou o to, aby usnesení zastupitelstva 
byla ve prospěch obce a vytvářeli společ-

ně tvůrčí atmosféru. V průběhu jednání 
byla každá akce podrobně prodiskutová-
na, přijaté usnesení vzali za své všichni 
zastupitelé a nedocházelo k upřednostňo-
vání lokálních požadavků pouze někte-
rých skupin. Ba naopak – jak zájmy obce, 
tak i zájmy všech složek,  pracujících v 
obci,  byly rovnoměrně dotovány z obec-
ního rozpočtu.  

Část zastupitelů pracovala celých 
12 let, jiní 8 let a někteří pouze posled-
ní volební období. Rád konstatuji, že se 
všichni s plným nasazením zapojili do 
aktivit jak v zastupitelstvu, tak i v jednot-
livých výborech.

Vyzvednout je třeba např. kulturní 
výbor, který se po všechna období  vel-
mi aktivně zapojoval do společenského 
života. Příkladná byla  aktivita především 
pod vedením jeho vedoucího p. Vladimí-

ra Hradila, či vlastně pod vedením celé 
rodiny Hradilů, kteří vlastně všechny 
akce řešili tak, že byla radost sledovat, co 
všechno je možné připravit, zajistit a jak 
je možné kulturní akce v obci organizo-
vat. Dobře můžeme hodnotit také ostat-
ní členy kulturního výboru s rodinami, 
jako p. Lenku Menšíkovou, či ze škol-
ského výboru p. Helenu Hlaváčkovou a 
další.  Také předcházející kulturní výbo-
ry musíme pochválit za jejich činnost 
pod vedením p. Boženy Janíkové, nebo  
PhDr.   Boženy Martincové.  Žádný kul-
turní výbor nefungoval bez úzké rodinné 
spolupráce. Pro vedení obce je radostí, 
pokud si kterýkoliv výbor převezme zod-
povědnost za činnost v takovém nasazení 
jako právě kulturní výbory.

Bezproblémově pracoval po celé 
období také sociální výbor, o jehož 

Sociální oblast
Obecní úřad organizuje celou řadu 

oblíbených akcí. Jsou to návštěvy a gra-
tulace k životním jubileím, ale i besedy s  
důchodci. Několikrát za rok je pravidelné 

vítání občánků, aby to vyhovovalo rodině 
a také proto, aby se jednalo o osobní pří-
stup ke každému novému občánkovi a byl 
to důstojný obřad.. Každý nový občánek 

obdrží dotaci od obce Machová ve výši 5 
000 Kč. Podle potřeby zabezpečujeme v 
obřadní síni také slavnostní zlaté svatby a 
jiné  rodinné akce. 
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činnost se mohlo vedení obce zajímat 
jen okrajově.  Širokou škálu sociálních 
činností vykonávala opět  nejvíce rodi-
na Brázdilova – nejdříve p. Irma starší, 
ale po celou dobu se akcí účastnila Irma 
mladší, která tuto činnost před 8 lety plně 
převzala. 

Připravit a zorganizovat např. vítání 
občánků není úplně jednoduchá záležitost.  
Tento obřad  také dlouhodobě uváděla p. 
Magda Šumberová a po ní se ujala vede-
ní obřadu p. Eva Rakovská.  Poděkování 
patří také našim dětem, které obřad dopl-
ňovaly  svým  kulturním vystoupením. 

Sociální výbor pravidelně zajišťo-
val také besedy s důchodci a gratulace k 
životním jubileím  starším  občanům.

Předsedou rozpočtového a finančního 
výboru  byl  dlouhodobě p. ing. Vladimír 
Velísek a  předsedou kontrolního výbo-
ru byl také opakovaně p. Lukáš Brázdil.   

Kontakty se složkami zajišťoval p. 
Husek s TJ Sokol Machová  a p. Svato-
pluk Januška  s SDH Machová;   se členy 
ČZS Machová to byli p. František Kle-
menta a MVDr. František Václavík. 

Za školskou komisi odpovídala p. 
Helena Hlaváčková. Nejednalo se pouze 
o činnost školské komise, ale i o pravidel-
né vystupování dětí na různých akcích: 
besídky pro rodiče, Den matek, předvá-
noční posezení, mikulášská nadílka, ale 
také vystoupení na besedách s důchodci,  
či jiných veřejných akcích.  

Neméně záslužnou činností je také 
vedení obecní kroniky a redakce Machov-
ského zpravodaje,  které vykonává  p. 
PhDr. Božena Martincová.

Nemůžeme opomenout, že po mnoho 
let pracuje jako knihovnice v naší obci p. 
Mgr. Iva Matulíková.  Každému je ochot-
ná v knihovně poradit a nabídnout něco 
vhodného pro volné chvíle. Nově vytvo-
řené podmínky v  knihovně dávají našim 
občanům příležitost vybrat si  v  krás-
ném prostředí  knihu k přečtení.  V rámci 
knihovny máme veřejný internet, který 
však s přibývajícími počítači v domác-
nostech ztrácí na významu.

Činnost obecního úřadu
Samozřejmostí po celou dobu bylo 

také zajištění činnosti obecního úřadu, 
který musel plnit všechny povinnosti, 
vyplývající ze správy obce, ale i výkonu 
veřejné státní správy a současně i  zabez-
pečovat plynulý provoz všech obecních 
zařízení, udržovat čistotu a pořádek, 
apod.  Poděkovat musíme také zaměst-
nancům obce, kteří se na celkovém pro-
vozu v obci nemalou měrou podíleli. 

Na zajištění provozu v obci a udržo-
vání čistoty a pořádku se za uplynulá 
období podíleli pracovníci: Vladimír 
Konečný, Jaroslav Slavík, Jaromír Juře-
na, Libuše Pospíšilová  a v poslední  době  
Patrik Drahotuský  a Irena Brázdilová.

Zvláštní poděkování si samozřejmě 
zaslouží zaměstnanec p. Pavel Kolomaz-
ník, který převzal  zodpovědně všechny 
nové stroje v kompostárně a techniku  
na řešení čistoty v obci.  Jeho přístup k 
využití veškerých nakoupených strojů a 
zabezpečování jejich provozuschopnosti 

je  vždy příkladný.   Můžeme si jen přát, 
abychom i nadále měli v rámci zaměst-
nanců podobné pracovníky.  

Na provozu obecního úřadu se samo-
zřejmě museli s plným nasazením podílet 
účetní  p. Libuše Zaoralová, místostarosta 
p. František Klementa – no a také staros-
ta.

 Činnost obecního úřadu se za uply-
nulá volební období  značně rozšířila. 
V rámci zpřístupnění služeb občanům 
můžeme připomenout např. zřízení kon-
taktního místa Czech POINT (občané 
mohou požádat v Machové o výpisy z 
katastru nemovitostí, z trestního rejstříku, 
bodového hodnocení řidičů, obchodního 
nebo živnostenského rejstříku). V rámci 
výkonu státní správy došlo ke zprovozně-
ní základních registrů pro úřady, datových 
schránek, postupně se automatizuje pře-
dávání neustále se zvyšujícího množství 
informací státní správě, vyřizování dota-
cí, apod.  

Obecní úřad zabezpečuje dále obča-
nům ověřování podpisů a listin, kopírová-
ní dokumentů, provozuje webové stránky 
obce s různými informacemi a vydává 
Machovský zpravodaj.  

Vedení obecního úřadu může nejlépe 
posoudit, které služby se rozšířily a zabez-
pečují se  přímo v kanceláři OÚ, aniž by 
občané byli nuceni navštívit pověřený 
úřad,  ať  už  ve Zlíně, či v Otrokovicích. 

Po celé období,  které hodnotíme, se 
vždy podařilo vytvářet dělné zastupitel-
stvo spolupracující se zaměstnanci, takže 
na všechny společně bylo spolehnutí a  
jejich iniciativa byla po všech stránkách 
příkladná.  Lze si jen přát, aby do  příštích 
voleb se podařilo vytvořit takový dělný 
kolektiv, jaký je  v současné době,  který 
by vedl  obec do dalších let jejímu pro-
spěchu a dalšímu (rozkvětu)  a rozvoji.

Obec Machová vlastní následující 
větší mechanizační prostředky: traktor 
CASE, speciální kompostovací stroje 
(štěpkovač, míchací zařízení, plnič vaků, 
prosévač kompostu), sekačku na příkopy, 
rotační lištu, sběrací vůz, malotraktor, 
nosič kontejnerů, velkokapacitní kon-
tejnery pro svoz biologického odpadu, 

zametací vůz a pořizuje se moderní žací 
stroj s nakládáním přímo do kontejnerů.  
Samozřejmě obec vlastní a má k dispo-
zici i malou techniku pro údržbu zeleně 
– malotraktor, samochodnou sekačku 
– traktorek Johnsered, samochodné ruční 
sekačky, křovinořez,  plotostřih na živé 
ploty, postřikovač, dále zařízení pro zimní 

údržbu: radlice, zametací kartáč na sníh, 
sněhovou frézu, atd.  Rozsah mechaniza-
ce umožňuje obci Machová  celoročně 
udržovat  veškeré zelené plochy a také 
komunikace (chodníky i cesty)  a prová-
dět další potřebné úkony tak, aby vesnice 
byla v dobrém  stavu,  jak si to všichni 
představujeme.  

Vybavení obce mechanizačními prostředky
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Volby do zastupitelstev obcí
Jak již občané ví, volby do zastupitel-

stva obce Machová proběhnou 10. a 11. 
října 2014. Letos v naší obci budou probí-
hat současně i volby do Senátu ČR. Před 
6 lety byla za náš obvod do Senátu  ČR 
zvolena Mgr. Alena Gajdůšková, takže jí 
mandát končí k 11. říjnu 2014. 

Do těchto voleb se nepřipravují v obci 
kandidáti, ale za náš obvod budou samy 
politické subjekty, či různá uskupení, 
zveřejňovat postupně své jednotlivé kan-
didáty, o čemž budou občané informová-
ni ve volební kampani. Pro obec je však v 
tomto období velmi důležitou záležitostí 
příprava kandidátky nového obecního 
zastupitelstva. Usnesením našeho zastu-
pitelstva ze dne 16. 6. 2014  byl stanoven  
počet  členů zastupitelstva na 13. K tomu-

to počtu dospělo současné zastupitelstvo  
proto, že zabezpečujeme  celou řadu jak 
investičních, tak i společenských aktivit. 
Po dlouholetých zkušenostech vidíme, že 
větší počet zastupitelů může lépe plnit 
požadované úkoly jak v oblasti kultur-
ní, společenské, sociální, ale i investiční 
a zabezpečit i spolupráci s jednotlivými 
zájmovými organizacemi.

Chci vyzvat občany, aby byly sestave-
ny kandidátky, které vytvoří předpoklad 
plnění požadovaných úkolů ve všech 
uvedených oblastech a zároveň zachova-
jí návaznost na rozpracované akce a na 
současnou činnost zastupitelstva a obec-
ního úřadu. Sám jsem si nejlépe vědom, 
jaké množství úkolů je třeba každodenně 
vyřídit.  Vím, kolik to vyžaduje zodpo-

vědnosti a obětavé práce od zvolených 
zastupitelů. Zároveň si dovolím vyslovit 
přání, aby   naše obec směřovala dále s  
velkou aktivitou ke spokojenosti občanů.   
Věřím, že se najdou zastupitelé, kteří 
splní požadavky občanů a zároveň i mé 
přání, aby i nadále patřila obec Machová 
mezi vesnice, které vytváří prostředí pro 
spokojený život občanů. Jedině angažo-
vané zastupitelstvo a obecní úřad mohou 
připravovat podmínky pro další rozvoj 
naší obce.

 Na závěr si dovolím popřát, aby 
budoucí nově zvolené zastupitelstvo co 
nejlépe splnilo potřeby machovských 
občanů, aby se jim v další práci dařilo 
a získávali další dotace pro rozvoj naší 
obce.

Setkání rodáků a přátel obce Machová
Poslední   takovéto setkání proběh-

lo v r. 2005, z čehož vyplývá, že 10leté 
období, kdy se podobné akce pořáda-
jí, bude právě v příštím roce. Je trochu 
náročné, že organizace takového setkání 
připadne ihned po ustavení pro budoucí 
zastupitelstvo.  Ti, kteří se na organizaci 
podobných akcí někdy podíleli, si jistě 
uvědomí, jak obtížný je to úkol a kolik 
tato akce potřebuje práce a nadšení, aby 
se  toto setkání mohlo uskutečnit. Samo-
zřejmě, že i nové zastupitelstvo bude mít 
zájem, aby s návrhy na průběh této akce 
přicházeli občané a sami předkládali, co 
by mohlo v tyto dny proběhnout a jak by 
měla být celá akce organizována.  

Bylo nemálo akcí, které se od posled-
ního Sjezdu rodáků uskutečnily a obec se 
má čím pochlubit. Všichni víte, že jsme 
se zapojovali do soutěže Vesnice roku a 
za tímto účelem jsme zpracovávali celou 
řadu fotografií a materiálů, které jsme 
předkládali komisi. Tyto materiály jsou 
samozřejmě k dispozici. Výstavka foto-

grafií, která byla pravidelně v KD reali-
zována, bude jistě zajímavá i ke zhlédnutí 
při příležitosti tohoto setkání. Je otázkou, 
jak celou akci organizovat. V současné 
době se dají postavit i velkoobjemové 
stany na Příhoně a kulturní dům může být 
využit hlavně pro výstavky a přátelské 
setkávání těch, kteří na sjezd dojedou. 
Z minulých let máme zkušenosti, že si 
návštěvníci chtějí s našimi občany hlavně 
povyprávět a při zajištěném občerstvení 
už o nějaké organizované vystoupení ani 
nestojí. Je zřejmé, že některé oficiality 
musí proběhnout, ale také prostor pro 
popovídání je nezbytný. 

Máme vybudovánu celou řadu zaříze-
ní, která jsou na vysoké úrovni, v nichž 
bude při této příležitosti vhodné udělat 
den otevřených dveří.  Ať už jsou to klu-
bovny místních organizací, nebo budovy 
občanské vybavenosti – obecního úřadu, 
školy, či ostatní kulturní místnosti.  Pro-
blémem vždy zůstává, kdo je ochoten po 
určitou dobu přivítat zájemce o návštěvu, 

protože většinou má každá rodina i osob-
ní hosty a těžko hledá prostor k činnosti v 
rámci dozoru v obecních budovách. 

 Při posledním sjezdu rodáků byl 
vydán Pamětní list a zároveň byly posvě-
ceny symboly obce Machová, které byly 
schváleny Parlamentem ČR a to jak znak, 
tak i prapor. Ve většině okolních obcí mají 
také hasiči prapory svých organizací a je 
otázkou zvážení, zda při této příležitosti 
by neměl být slavnostně uveden do živo-
ta prapor SDH Machová. Ale je to jenom 
na budoucím zastupitelstvu a základní 
organizaci SDH Machová.  Bude třeba 
vytvořit organizační výbor, který se touto 
záležitostí bude v plném rozsahu zabývat. 
Ale to už je práce především zastupitel-
stva zvoleného v následujících volbách. 
Přesto věříme, že tato akce bude úspěšná 
a bude příležitostí k setkání rodáků a přá-
tel naší obce se současnými občany.

Co nám bude scházet? Snad více 
zaměstnanců, abychom mohli využít veš-
kerou techniku, kterou obec vlastní.  

Je třeba zdůraznit, že téměř všechny 
stroje byly zakoupeny v rámci různých 

dotačních titulů s tím, že většinou obec 
musela uhradit z vlastního rozpočtu pou-
ze cca 10 % nákladů. 

Samozřejmostí je také vybudování 
nového skladu pro uskladnění techniky 

v kompostárně, aby byly stroje kvalitně 
garážovány a nedocházelo k jejich zby-
tečnému opotřebení, nebo ke zcizování 
některých věcí. 
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Vzdělání

Vzdělávání v obcích Zlínského kraje
Obecní úřad Machová se zapojil do 

vzdělávacího programu, který je určen 
pro zvýšení konkurenceschopnosti účast-
níka tohoto školení a zvýšení možnosti 
uplatnění na trhu práce.

 Organizátorem a garantem je Obchod-

ní akademie a Vyšší odborná škola eko-
nomická Zlín.

Jedná se o 3 uvedené oblasti. První 
oblast kurzu se zabývá právním vzdělává-
ním a spotřebitelskou gramotností, další 
oblastí  je finanční gramotnost a základy 

podnikání a poslední oblastí je kurz zabý-
vající se počítačovou dovedností a rozvo-
jem ostatních digitálních kompetencí.

Podrobné informace může poskytnout 
p. Jitka Kučerová z Machové.

Organizační zajištění  a průběh školení:
• školení je rozloženo na 10 kurzů (1x Občanský zákoník, 1x spotřebitelská gramotnost, 1x finanční gramotnost, zbytek 
         počítačová gramotnost),
• účast na školení je zdarma,
• každý z účastníků obdrží materiály k danému školení, psací potřeby a bude mu poskytnuto menší občerstvení
• jako doklad o účasti na školení bude každému vydáno osvědčení o jeho absolvování 
• školení bude probíhat v zasedací místnosti OÚ Machová,
• ze strany organizátora bude zajištěno 10 ks počítačů,
• dle zájmu a poptávky občanů budou termíny jednotlivých kurzů upřesněny po dohodě se školiteli, 
• školení budou probíhat ve dnech 5. srpna 2014 od 16.30 - vlastnická práva
                                                              28. srpna 2014 od 16.30 - spotřebitelská gramotnost  
                                                               8. září 2014 od 16.30 - finační gramotnost
                                                              29. září 2014 od 16.30 - základy podnikání 
• školení musí být ukončeno do června 2015. 

Účast na školeních:
-  účastníci se na jednotlivých kurzech buď mohou           
   měnit, anebo mohou absolvovat všechny kurzy,
-  délka jednotlivých kurzů se může upravovat na                  
   místě – dle potřeby a únosnosti,
-  minimální účast – 8 osob.

Cílová  skupina pro které je školení určeno:
-  občanky z Machové na mateřské dovolené, nezaměstnaní, částeč     
    ní invalidní důchodci
-  zaměstnaní občané, protože si tímto zvýší konkurenceschopnost 
    na trhu práce,
-   naopak nemohou se zúčastnit: starobní a invalidní důchodci, 
    jelikož se nepředpokládá vstup na trh práce.

Právní vzdělávání – nový občanský zákoník 
vlastnická práva a jejich omezení, právo stavby, vecná břemena a spoluvlastnictví

Spotřebitelská gramotnost
Seminář je zaměřen na vybrané aktuální jevy, které se dnes stávají součástí každodenního života. Reaguje na změny, týkající se 

dané problematiky, které vyplývají z nového Občanského zákoníku. Snaží se přístupnou formou informovat o zákonných možnos-
tech, jak uplatnit svá práva, pokud jsou prodejcem porušena.

Finanční gramotnost 
1. Peníze, spotřebitel a jeho chování v 
oblasti financí

2.Možnosti investování a spoření 3.Daně a daňová přiznání

Zvyšování ICT gramotnosti
V dnešní době se s informačními a 

komunikačními technologiemi (dále jen 
ICT, pod které zahrnujeme v rámci kur-
zu kromě osobních počítačů i tablety či 
smarthphony) potkáváme na každém 
kroku. ICT je nástrojem komunikace, 
možností rychlého získávání informací 
a efektivním pomocníkem v každoden-

ním životě. Pro pochopení pojmu ICT 
gramotnost si musíme uvědomit, jak moc 
ICT ovlivňuje život nejen ve škole, ale 
dotýká se všech oblastí a má také vliv na 
změny ve společnosti: význam schopnos-
ti komunikace, spolupráce, řešení pro-
blémů, kritického myšlení, celoživotního 
učení, tvořivosti a inovace s vědomím 

etických a bezpečnostních aspektů využí-
vání ICT. 

Všechny tyto činnosti se naučí účast-
níci využívat aspoň na základní úrovni 
tak, aby byli schopni zpracovat soubory, 
data, efektivně komunikovat, zpracová-
vat a dále předávat informace.
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T J   S O K O L   M A C H O V Á
V jarních měsících se machov-

ští kuželkáři účastnili tří kuželkář-
ských soutěží. Dorost v přeboru 

Zlínského kraje, „B“ družstvo v 
krajském přeboru a družstvo „A“ 
v Jihomoravské divizi. Nejlépe se 

dařilo družstvu „A“, které se umís-
tilo na 7. místě /viz tabulka/.

1. TJ Lokomotiva Valtice  26 18 0 8 128,5:79,5 343,5:280,5 36
2. TJ Sokol Luhačovice B 26 16 1 9 123,5:84,5 331,5:292,5 33
3. TJ Sokol Brno Husovice C 26 16 1 9 117,5:90,5 322,0:302,0 33
4. KC Réna Ivančice 26 16 0 10 118,0:90,0 328,5:295,5 32
5. TJ Sokol Brno IV 26 13 3 10 113,5:94,5 324,0:300,0 29
6. Valašské Meziříčí B 26 14 0 12 109,5:98,5 319,5:304,5 28
7. TJ Sokol Machová 26 13 0 13 112,5:95,5 325,5:298,5 26
8. SKK Dubňany B 26 13 0 13 100,5:107,5 320,5:303,5 26
9. KK Jiskra Čejkovice 26 11 3 12 105,0:103,0 316,0:308,0 25
10. KK Vyškov B 26 12 1 13 100,0:108,0 295,5:328,5 25
11. TJ Zbrojovka Vsetín 26 10 3 13 93,0:115,0 294,0:330,0 23
12. SK Baník Ratíškovice B 26 11 1 14 90,0:118,0 304,5:319,5 23
13. KK Slovan Rosice B 26 8 1 17 80,0:128,0 291,5:332,5 17
14. TJ Sokol Šanov 26 4 0 22 64,5:143,5 251,5:372,5 8

Tabulka jihomoravské divize

Dále se zúčastnilo 16 kuželkářů mis-
trovství Zlínského kraje jednotlivců ve 
všech věkových kategoriích. Nejlépe se 
dařilo Kateřině Fryštacké, která na mis-
trovství Zlínského kraje byla na 2. místě 
a postoupila na mistrovství České repub-
liky hrané v České Třebové, kde se umís-
tila na 29. místě.

Dne 4. května 2014 se uskutečnil 
turistický pochod, který začínal na Tesá-
ku. Na toto místo jsme se přepravili auto-
busem, řízeným panem Januškou. Trasu a 

délku pochodu si každý zvolil dle svých 
potřeb. Cílové místo turistů byla Rusa-
va. Turistického pochodu se zúčastnilo 
celkem 34 dospělých a 14 dětí. I přes 
nepříznivé počasí a menší počet turistů se 
zájezd vydařil. 

Dne 7. června 2014 se TJ Sokol podí-
lel na pořádání dětského dne v areálu 
u kuželny.  21. června 2014 pořádal TJ 
Sokol tradiční turnaj v malé kopané na 
hřišti u Dovrtělů. Turnaje se zúčastnila 3 
družstva z Machové a okolí. O celkovou 

organizaci turnaje a občerstvení se posta-
ral p. Milan Dovrtěl, kterému náleží velké 
poděkování. Pořadí: 1. CNC Machová. 2. 
Dorost, 3. Hasiči.

Od 20. do 30. srpna 2014 pořádá TJ 
Sokol Machová VI. ročník Memoriálu 
Václava Zatloukala. Turnaj je určen pro 
širokou veřejnost. Všichni, kteří mají 
zájem o tento turnaj, se mohou přihlásit 
u pana Jaromíra Měřila nebo Bohuslava 
Huska.

Připravované akce TJ Sokol Machová:
• VI. ročník Memoriálu Václava Zatloukala
• 27. turistický zájezd Lužické hory 4. 9. - 7. 9. 2014
• účast tří kuželkářských družstev v jednotlivých soutěžích: Machová A, B, dorost

Bohuslav Husek 
předseda TJ Sokol

TJ Sokol Machová

Obecní oznámení
1. Prodejna potravin CBA market Na kopci se od 14. 7. 2014 přestěhovala do ulice tzv. „Kostkovice“ pod obecním úřadem do 
    domu č. p. 21 (bývalé Hlaváčovo). Pro nově přistěhované občany upřesňujeme umístění ve směru od telefonní budky k 
    obecnímu úřadu.

2. Dne 13.srpna 2014 bude od 7.00 do 16.00 hodin zastavena dodávka pitné vody v celé obci z důvodu opravy vodojemu směrem
    na Mysločovice. Doporučujeme občanům zásobit se předem vodou v přiměřené míře nejen pro kuchyňské ale i pro sociální 
    účely.



Zpravodaj obce Machová
Vydává obec Machová. Vychází čtvrtletně, náklad: 230 kusů, šířeno bezplatně. Redakční rada: PhDr. Božena Martincová, MVDr. František 
Václavík, František Klementa, Ing. Vladimír Velísek, Bc. Irma Hanáková. Příspěvky do dalšího čísla možno odevzdat na obecním 
úřadě. Adresa: Obecní úřad Machová 120, 763 01  p. Mysločovice, e-mail: ou-machova@volny.cz, tel.: +420 577 121 032.

3 9 7 4

9 3

1 8

7 8 4 3

1 4 8 9

3 1 5 7

7 1

2 1

1 9 4 3

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  7  r o z d í l ů

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
„Byl jsi v Chorvatsku?”
„Byl.”
„A v Itálii?”
„Taky.”
„A kde bylo líp?”
„Těžko říct, všude jsem byl s manžel-
kou!”

Víte, kde na světě se jezdí nejpoma-
leji?

Na Slovensku. Tam se jezdí tak poma-
lu, že se řidiči dokonce říká vodič.

* * *
Na dovolené povídá matka synovi: 

„Po obědě nesmíš na houpačku, Pepíčku, 
mohlo by ti být zle.”

„Ale mami, když doma smím, proč 
tady ne?”

„Protože doma nestojí tvůj oběd sto 
padesát korun!”

* * *

Skončil pobyt jednoho turnusu, když si 
náhle právě skončivší rekreant vzpomněl 
na zapomenutou věc. Vrátil se ke své-
mu bývalému pokoji, který byl zamčen, 
protože už jej zabydleli novomanželé. Z 
pokoje se ozývalo: „Čí je to kolínko?”
„Moje!”
„Čí jsou to prsíčka?”
„Moje!”
Bývalý rekreant už to nevydržel, zabou-
chal na dveře a zvolal: „Až přijdete na 
ten deštník, tak ten je můj!”

Dva sváteční trampové si postavi-
li stan u rybníka. Byl dusný letní večer, 
komáři štípali a mládenci byli samý 
pupenec. Když padla tma a zdálo se, že 
komáří útoky polevily, uviděl jeden z 
trampů dvě blížící se světýlka svatoján-
ských mušek. Vyskočí, zatřepe se sou-
sedem a zoufale křičí: „Koukej, vole, ti 
parchanti si na nás vzali baterky!”

Český turista je na rekreaci na Slo-
vensku. Jde na výlet do přírody a u ryb-
níka tam uvidí rybáře.

„Tak co, berou?” zajímá se Čech.
Slovák se zamračí: „Neberou, nic 

tady nikomu neberou. Tady nejste v Pra-
ze!”

Z pilotní kabiny se ozývá: „Je na 
palubě lékař?“

„Ano, tady mezi cestujícími, co 
potřebujete?“ „Oční choroba na pět pís-
men, poslední je L.“

„Miláčku, než se vezmeme, musíš mi 
ještě slíbit, že mě budeš líbat na místech, 
kde mě ještě nikdo nikdy předtím nelí-
bal.“

„Dobře lásko moje a na kterých?“
„Na Kanárských ostrovech, na Sey-

chelách a na Mauriciu…“

Správce rekreační chaty vítá pana Nová-
ka: „Uděláme všechno, abyste se zde 
cítil jako doma!”
„Proboha, já myslel, že si sem jedu odpo-
činout!”

Do horského hotelu přijede pán s mla-
dou ženou. Poslíček je uvede do pokoje 
a ptá se: „Mohu pro vás ještě něco udě-
lat?”

„To je všechno,” odpoví muž.
„A pro vaši ženu?”
„Jo, málem bych zapomněl, přineste 

mi pohlednici a známku.”

Povídá manželka svému muži krátce 
potom, co zavedli nový silniční zákon:

„Miláčku, můžu řídit, když běží teď 
ta nová soutěž o body.“

* * *

* * *

Co jsou to serpentýny?
Silnice pro opilce.


