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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

rád bych Vás všechny informoval o tom, co za akce připra-
vujeme v naší obci. Rozpočet naší obce není v žádném případě 
nijak zvláště astronomický, a proto, pokud chceme budovat 
nové věci, musíme hlavně žádat o dotace z EU. Obecní zastu-
pitelstvo se snaží připravovat veškeré podklady pro získání 
financí na některé investiční akce (hlavním připravovaným 
projektem je zateplení budovy mateřské školy). Zatím na titu-
ly, které požadujeme, nebyly vypsány výzvy. Jsme však při-
praveni, včetně povolení stavby zateplení školy. Realizovat se 
bude pouze za předpokladu, že nám budou dotace přiděleny. 
Zateplení MŠ bychom z rozpočtu obce nebyli schopni zaplatit, 
tato investice by byla příliš vysoká. OÚ věnuje maximální úsilí 
zpracovávání žádostí a projektové přípravě jednotlivých akcí. 
Jestli se nám podaří finance z fondů EU získat, však předem 
zaručit nemůžeme.

25. dubna má podle kalendáře svátek Marek, a to nám připo-
míná pranostiku „na Marka saď oharka“. Týká se to i výsadby 
dýní, z kterých budou v podzimním období vyřezávána dýňová 
strašidýlka. Obracíme se na občany s žádostí, aby dle svých 
možností vysadili pár dýňových semínek. Bude tak zajištěn 
dostatek dýní pro akci, která se v Machové začala úspěšně roz-
víjet a chtěli bychom v ní pokračovat. Věříme, že i tento rok se 
k pořádání této akce přidá spousta rodičů s dětmi, kteří ozdobí 
své rodinné domy osvětlenými dýňovými strašidly, a tuto akci 
tak obohatí.

Při hodnocení průběhu velikonoc konstatovalo obecní 
zastupitelstvo, že naše obec byla na svátky jara velmi hezky 
upravená. Je velmi příjemné procházet se po celý rok obcí, 
jejímž obyvatelům záleží na tom, aby jejich domy a předza-
hrádky byly stále upravené. Díky spoluúčasti občanů na kosení 
trávy a celkové úpravě okolí domů se může obec věnovat úpra-
vě a dokončování veřejné zelené plochy, aby Machová byla 
pohledná. Velmi si vážíme přístupu našich občanů a jsme jim 
vděčni za to, že s námi spolupracují na celkové úpravě vzhledu 
obce. Obecní zastupitelstvo i letos vyhlašuje soutěž o nejlé-
pe upravenou předzahrádku a o nejhezčí květinové truhlíky. 
Výherci obdrží finanční odměnu (1500 Kč, 1000 Kč a 500 Kč 
u každé ze soutěží). Tímto se ještě jednou obracíme na občany, 
aby se do soutěží zapojili, a přispěli tak ke zlepšování život-
ního prostředí v Machové. Takže ještě jednou se obracíme na 
občany, aby se do soutěže zapojili a přispěli ke zlepšování 
životního prostředí v Machové. 

S tímto souvisí i má žádost na machovské občany, děti 
a mládež, aby v Machové udržovali pořádek a neházeli odpad-
ky volně na veřejná prostranství, ale dávali je do popelnic. 

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová
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Veselice...

Masopust 

Dětský karneval

V minulém zpravodaji jsme vyzývali 
hasiče, aby s dostatečným úsilím připra-
vili ostatkové vodění medvěda a postarali 
se tak o udržování této tradice v naší obci. 
Musíme poděkovat sboru dobrovolných 
hasičů a dalším občanům, že se zhostili 
této akce tak, jak jsme si přáli. Ostatní 

machovští občané při-
spěli k celé akci tím, 
že účastníky průvodu 
vítali různými druhy 
občerstvení a přijali 
je rádi i do svých pří-
bytků. Součástí toho-

to zpravodaje 
je i pár fotogra-
fií, které svědčí 
o zdařilosti ostat-
kového veselí.

Zastupitelstvo, jak již dříve slíbilo, 
se postaralo o občerstvení ostatkového 
průvodu. Chce tak vyjádřit svou podporu 
a skutečný zájem o udržování podobných 
tradic.

Dne 7. března proběhl v kulturním 
domě v Machové již tradiční dětský kar-
neval. Kulturní výbor obecního zastu-

pitelstva ve spolupráci s rodiči pečlivě 
připravil bohatý program ke spokoje-
nosti dětí i rodičů. Maminky v předstihu 

připravovaly masky, aby své ratolesti 
co nejlépe oblékly a nastrojily. Účast 
dětí, rodičů, babiček i dalších machov-
ských občanů byla skutečně hojná.

Byla připravena nejen dětská dis-
kotéka, ale i promenáda masek a mno-
ho různých her a aktivit, aby měly děti 
postaráno o příjemnou zábavu. Zastu-
pitelstvo hodnotilo průběh karnevalu 

na svém zasedání jako velmi zdařilou 
akci.  Musíme přesto upozornit na jeden 
problém, který se nám v minulých letech 
opakoval - ocenění za nejlepší masky 
získávají stejné děti.

Kulturní výbor letos sestavil hodno-
tící komisi z hostů přítomných na kar-
nevalu (z nezávislých rodičů), a přesto 
jsme museli mnohdy pogratulovat stej-

ným dětem. Po diskuzi k tomuto tématu 
jsme došli k závěru, že se v dalších letech 
již nebudou vyhodnocovat konkrétní 
masky, ale všechny děti budou ohodno-
ceny balíčkem a zákuskem. Věříme, že 

tato změna přispěje k ještě větší spoko-
jenosti dětí i rodičů. Již dnes se můžeme 
těšit na první březnovou sobotu příštího 
roku, kdy se opět sejdeme na již tradič-
ním  karnevalu a společnými silami při-
pravíme krásné a příjemné odpoledne.

Kulturní komise obce Machová                  
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 Velikonoční svátky v naší obci 
probíhají jako tradičně s pomlázkou. 
Mnoho domů v naší obci bylo krásně 
vyzdobeno. Při procházce naší obcí 
v období velikonoc bylo vidět snahu 

obyvatel o to, aby obec byla 
skutečně upravená, krásná 
a pobyt v ní byl příjemný. 

První část velikonoč-
ních tradic zahájila děvčata 
již před dvěma týdny cho-
zením s májky po obci. To 
nám připomnělo, že se Veli-
konoce kvapem blíží. 

Další pěknou akci 
v předvelikonočním týdnu 
uspořádal ČSZ ve spolu-
práci s kulturním výborem. 
Na kulturním domě se vyrá-
běla výzdoba domů, kterou 
si všichni účastníci pochva-
lovali a hodnotili ji s vel-
kým uznáním. 

V rámci této akce pro-
bíhalo i pletení tatarů. Zku-
šení pletači předváděli mladší gene-
raci svou zručnost a své výrobky jim 
ochotně darovali. Snad je jen škoda, 
že nepřišlo více starších žáků, kteří by 
se techniku pletení tatarů naučili a byli 
schopni tuto tradici udržovat pro další 
generace.

Věříme, že se o této akci bude 
mezi lidmi povídat a že se v dalším 

roce setká výtvarné odpoledne s ještě 
větším zájmem. Zastupitelstvo děkuje 
všem organizátorům (kulturnímu výbo-
ru i členům ČZS Machová) za přípravu 
tohoto pěkného odpoledne

V sobotu 4. dubna proběhlo v naší 
obci současně s výtvarným odpoled-
nem také Vítání jara, které zajišťoval 
národopisný soubor Ječmínek. Obča-
né, kteří viděli soubor procházet obcí, 
si jeho vystoupení pochvalovali. Ječ-
mínek tímto přispěl svou měrou k cel-
kově příjemné předvelikonoční atmo-
sféře.

Příjemnou atmosféru letošních 
velikonoc značně podtrhla i příroda, 
která krásně vyzdobila naše zahrady 
a předzahrádky.

Díky vybudovanému biokoridoru 
máme i do budoucna dostatek vrbo-
vého proutí, jív a kočiček pro výrobu 
ozdob a k pletení pomlázek.

Kulturní komise obce Machová

Velikonoce v naší obci

Velikonoce

Klapání před Velikonocemi

Každoročně probíhá v naší obci 
podle křesťanského zvyku veliko-
noční klapotání. Chlapci klapotají 
po vesnici od večera Zeleného čtvrt-
ka až do poledne Bílé soboty, čímž 
nahrazují zvonění zvonů. V Machové 

se tohoto zvyku zúčastňuje velká sku-
pina chlapců. Za tuto činnost bývají 
machovskými občany finančně obda-
rováváni. Je to tradiční křesťanský 
zvyk, který umocňuje velikonoční 
náladu.
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Nový stavební obvod „Díly pod hájem“

Nový stavební obvod

Obecní úřad přislíbil, že se do letoš-
ního jara pokusí zajistit veškeré inženýr-
ské sítě, aby stavebníci mohli nerušeně 
zahájit výstavby svých rodinných dom-
ků. Kolaudace rozvodů plynu, vody 
a kanalizace již proběhly. 

Jako poslední bude na jaře letošní-
ho roku dokončen rozvod el. energie 
a budou vybudovány i rozvodné skří-
ně pro přípojky k rodinným domkům 

(tzv. antoníčci). Čeká nás ještě dokonče-
ní veřejného osvětlení v tomto obvodu. 
V dubnu také proběhne budování pro-
dloužení chodníků od kraje obce ke  sta-
vebnímu obvodu a opravy kanalizačních 
vpustí dešťové vody v části podél ces-
ty k Mysločovicím a směrem k domku 
Rožnovských. Také bude terénně dokon-
čena základní vrstva vozovky, aby nedo-
šlo k porušení kanalizačních vpustí, kte-

ré jsou zabudovány ve středu budované 
místní komunikace.

 Někteří stavebníci již začali do loka-
lity navážet stavební materiál. Postupně 
také probíhá vyřizování stavebních povo-
lení. K dnešnímu dni je prodáno 25 sta-
vebních parcel. Na zbývajících 9 parcel 
jsou připraveny smlouvy s budoucími 
stavebníky, které budou postupně schva-
lovány a realizovány.
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Biokoridor a květnaté louky
Nově vysazené biokoridory jsou vel-

mi dobře zapojeny a je zřetelně vidět, že 
se mladé vysazené stromky dobře ujaly. 
V první fázi je biokoridor vždy méně 
pohledný. Vysékání koridorů bude ješ-
tě letos zajištěno dvakrát. K vlastnímu 
kompletnímu udušení plevelové trávy 
však dochází až při srostení stromků 
v souvislou vrstvu, která omezí přístup 
slunce, a tím omezí i růst trávy. Celý 
tento proces trvá 3-4 roky, a teprve pak 
dochází k vytvoření vlastního prostředí, 
které bude mít zcela jiný vzhled. 

Náročné pro nás bude dokončení ose-
vu květnatých luk. Obecní zastupitelstvo 
zakoupilo speciální osivo květů na dopl-
nění těchto ploch, neboť vloni ihned 
po zasetí přišly přívalové deště a osivo 
bylo z převážné části splaveno. Převáž-
ná většina trav vyklíčila, ale květy jen 
velmi omezeně. Proto byla dokoupena 
pouze semena květů, která se musejí v 
následujících dnech zasít do volných 

plošek mezi mladý travní porost. Zastu-
pitelstvo si tímto dovoluje požádat obča-
ny, kterým záleží na životním prostředí 
a přírodě a budou ochotni pomoci, aby 
se do této akce zapojili. K dispozici jim 
bude dáno osivo a budou jim určeny 
plochy, kde se má osivo vyset. Předem 

občanům za pochopení a spolupráci 
děkujeme.

V budoucnu se budou květnaté louky 
séct až po odkvětu a vyvedení mláďat 
ptactva a divokých zvířat.

Kompostování v obci

Od r. 2013 budou obce muset podle 
usnesení EU řešit kompostování biolo-
gického materiálu. Buď si bude biolo-
gický materiál kompostovat každý občan 
na svém pozemku a nebo obec vyčlení 
plochy k tomuto účelu. 

Machová má již několik let vyčleně-
nou plochu ke kompostování kosených 
trav z obce. Žádáme machovské občany, 
aby třídili biologickou hmotu určenou 

ke kompostování a jiné likvidaci (pálení). 
Mnohdy pak bývá obec zahalena kouřem 
z hořícího materiálu, který je vhodný spí-
še ke kompostování než k pálení. 

Moderním způsobem likvidace čerstvé 
dřevní hmoty (ostříhané větve při ošetřo-
vání nebo kácení stromů) je štěpkování. 
Zatím však obec nemá zajištěny vhodné 
technologie ke štěpkování v plném rozsa-
hu, a proto se musíme smířit i s nevhod-

nou technologií likvidací této dřevní 
hmoty pálením. V současné době se obje-
vila možnost, že stát bude subvencovat 
nákupy strojů ke kompostování a štěpko-
vání dřevní hmoty. Zajímáme se o ten-
to program a budeme usilovat o získání 
dotace na tuto technologii. Od r. 2013 
bude povinnost obce tento problém řešit 
a museli bychom pak za tuto službu platit 
jiné obci.

Ochrana přírody

Příhon - úprava hřiště

Zastupitelstvo obce řešilo pro-
blematiku využívání hřiště Příhon 
ke sportovním účelům. Zastupitelstvo 
slíbilo, že provede vyrovnání plochy 
a dosetí trávy. Musíme přiznat, že ten-
to úkol jsme v loňském roce nezvlád-
li. Vzhledem k tomu, že nechceme, 
aby hřiště zůstalo po celé jarní a letní 
období uzavřené, počkáme s úpravou 
terénu až na podzimní období. Zatím 

se ponechá plocha v původním sta-
vu, aby mohla být využívána zvláště 
přes prázdniny. Na podzim již mládež 
hřiště ke svým hrám tolik nepotřebu-
je. Mrzí nás však fakt, že když jsme 
letos na jaře procházeli machovským 
Příhonem a sportovištěm u bývalého 
koupaliště, našli jsme tyto prostory 
značně zaneřáděné odpady a velkým 
množství PET-lahví a dalších odpad-

ků. Přitom jsou v okolí k dispozi-
ci popelnice. Nebo našim občanům 
a zvláště mládeži nezáleží na tom, aby 
po sobě uklidili, a odhazují odpadky 
bez sebemenšího zamyšlení nad tím, 
že tímto znepříjemňují prostředí, 
ve kterém se mají vyžívat a bavit?
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Zahrádkáři pravidelně v místním roz-
hlase hlásí termíny ošetření ovocných dře-
vin různými chemickými postřiky. Dosud 
proběhlo ošetřování broskví proti kade-
řavosti, zimní postřik a ošetření meruněk 
přípravkem HORIZON při zahájení kve-
tení a při dokvétání proti chorobě monilia 
laxa.

V současné době je nutné se připra-
vit na ošetření jabloní proti strupovitosti 
protihoubovými přípravky (Diskus, Zato, 
Rubigan, Topas). Při dokvétání jabloní 
je třeba tyto ošetřit proti pilatce jableč-

né insekticidy (např. Calipso nebo Mos-
tilan). Velmi důležitým zahrádkářským 
zákrokem je ošetření švestek proti pilatce 
švestkové a pilatce žluté, které se prová-
dí při opadnutí 80 % bílých okvětních 
plátků. Tyto pilatky jsou schopny sklidit 
téměř 100 % úrody švestek a zahrádkář 
má pocit, že strom kvetl, ale nemá žádné 
plody. Ošetření je třeba provést insekti-
cidem (např.Calipso, Zolone, Mospilan). 
Dalším důležitým zákrokem je u pěstite-
lů, kteří mají třešně zrající v pozdějším 
než druhém třešňovém týdnu, ošetření 

proti červivosti třešní (tj. vrtuli třešňové). 
Ošetření se provádí v období, kdy plody 
(gagulky) začínají žloutnout. Jedině tím-
to ošetřením je možno předejít červivosti 
třešní. Ošetření proti vrtuli třešňové pro-
vádíme insekticidy (např.Calipso, Zolo-
ne, Mospilan). 

Signalizační zprávy od Státní rost-
linolékařské správy informují naše 
občany podrobně a pravidelně a jsou 
zveřejněny na úřední desce vedle OÚ 
Machová a na webových stránkách obce 
(www.obecmachova.cz).

ČZS MACHOVÁ

Informace ČZS Machová

Činnost ČZS Machová
Také zahrádkáři měli v 1. čtvrtle-

tí bohatou činnost. Jako první akce 
se uskutečnil druhý košt vína. Bylo 

nabídnuto 30 vzorků vína z Petro-
va, Poddvorova a Hrušek. Košt byl 
doprovázen odborným výkladem. 
Zahrádkáři zajistili dostatek sýru, 
chleba a minerálek, aby účastníci 
mohli hodnotit vzorky vždy oddě-
leně a aby mohli víno nejen ochut-
nat, ale také se naučit rozeznávat 
různé odrůdy vín podle chuti a vůně 
(buketu). Myslíme si, že akce byla 
velmi zdařilá a lidé byli spokojeni. 
Akce se protáhla do pozdních noč-
ních hodin. 

Zahrádkáři slibují, že budou 
v této činnosti pokračovat i v dal-

ších letech, abychom i v Machové 
našli milovníky „dobrých“ vín.

Další úspěšnou akcí byl cyklus 

přednášek pro zlep-
šení informovanosti 
zahrádkářů. Cyklus byl 
pořádán machovským 
svazem ve spolupráci 
s Územním sdružením 
ČSZ okresu Zlín. 
Přednášky byly urče-
ny nejen pro zahrád-
káře z Machové, ale 
i ze širokého okolí. 
Zúčastnili se zahrádká-
ři z Tlumačova, Zlína, 
Malenovic a i dalších 
obcí. Účastníci hod-

notili přednášky jako velmi pří-
nosné a již předem se dotazovali, 
zda budeme v této akci pokračovat 
i v dalších letech. Zahrádkáři chtě-
jí skutečně navázat na zahájený 
cyklus přednášek a i v následují-
cích letech pořádat v KD Machová 
oblastní cyklus přednášek za účasti 
odborníků z Vysoké školy zeměděl-
ské, ze Státní rostlinolékařské sprá-
vy a dalších odborníků z Územního 
sdružení i z jiných okresů. Cyk-
lus přednášek bude pořádán v dal-
ších letech i pro okresy Kroměříž, 
Uh. Hradiště a Vsetín. Bude jen 
na zájmu každého, aby se těchto 
přednášek zúčastnil, ale i pobese-
doval s ostatními zahrádkáři.
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Koštování klobás
Dne 14. března 2009 proběhl košt 

klobás, který zorganizovali hasiči 
naší obce. Na koštování bylo připra-
veno 15 vzorků. Akce byla občany 
hojně navštívena. Jednalo se o pří-

jemnou společenskou záležitost, 
která splnila i možnost vzájemné-
ho pobesedování a posezení. Hasiči 
zajistili i harmonikáře, který po celé 
odpoledne zpříjemňoval návštěvní-

Obecní Informace

kům posezení. Bylo zajištěno bohaté 
občerstvení včetně langošů. Účastní-
ci si akci pochvalovali a těší na další 
rok. 

Jako nejlepší klobásu účastníci 
koštu ohodnotili vzorek od p. Vladi-
míra Hradila.

Zelené plochy v obci

Lavičky

V minulosti zastupitelstvo řešilo 
obnovy zelených travnatých ploch 
a parků. V současné době je již 
tráva natolik vzrostlá a zapojená, 
že můžeme s klidným svědomím 
dovolit pohyb dětem po trávnících. 
Nemůžeme však v žádném přípa-

dě souhlasit, aby mládež jezdila 
po udržovaných travnatých plochách 
na kolech, dělala si zde různé závod-
ní dráhy s překážkami z kamenů 
apod. Žádáme rodiče, aby zajistili 
u svých dětí  respektování tohoto 
zákazu. Zjara zajistí obec ošetření 

veškerých travnatých ploch v obci 
proti širokolistým plevelům. Včas 
ohlásíme, že plochy byly ošetřeny, 
aby na ně děti nechodily. Jinak jsou 
tyto plochy volně přístupné.

ho času. Dvě z těchto laviček budou 
umístěny také na dětském hřišti. To 
bude v průběhu roku podle potřeby 
opraveno, budou obnoveny nátěry 
průlezek apod.

ním roce koncem dubna budou lavič-
ky instalovány včetně vybudování 
zpevněného podloží ze zámkové 
dlažby. O umístění laviček bylo roz-
hodnuto ve spolupráci s maminkami, 
které zde tráví při hlídání dětí mno-

Již vloni jsme informovali 
machovské občany, že jsme zakou-
pili k doplnění parků lavičky. Setká-
vali jsme se s žádostí maminek, aby 
se mohly při hlídání svých ratolestí 
kam posadit a pobesedovat. V letoš-
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Oprava kanálu
OÚ Machová obdržel dopis od p. Jitky 

Kučerové a v dalším týdnu petici občanů 
k řešení kanalizační vpusti na komuni-
kaci u koupaliště. Musíme tyto stížnosti 
na stav vozovky u koupaliště plně akcep-
tovat a omluvit se občanům této lokality, 
že se oprava dlouho neprováděla. V sou-
časné době je oprava smluvně ujednána 
u odborné firmy, která práce provede 
do konce měsíce dubna. Věříme, že doda-
vatel stavby termín dodrží a náš příslib 
na provedení této akce bude splněn.
Další opravy kanalizace: 

Nemile nás překvapila informace 

o propadnutí části travnaté plochy na náv-
si u čp. 23 (Smékalovo), kterou způsobila 
zatím neznámá porucha hlavního kanali-
začního řádu. Zatím je propadlá kanaliza-
ce zakryta panelem, aby nedošlo k úrazu 
dětí či občanů. I oprava této kanalizace je 
zadána stavební firmě. Prostor propadliš-
tě bude muset být odhalen, aby se zjistila 
příčina vyplavování zeminy a mohla být 
provedena náprava.

Oprava bude provedena také v pro-
storu před čp. 42 (Vlčkovi), kde rovněž 
došlo ke snížení vozovky a k poruše usa-
zení kanalizační mříže.

Oprava místní 
komunikace

Obecní informace

Z krajského úřadu nám bylo sděleno, 
že vzhledem ke snížení příjmů v rozpočtu 
Zlínského kraje nebyly zařazeny mnohé 
žádosti o dotace a příspěvky. Mezi ně 
patří i oprava naší místní komunikace 
v tzv. Miliónové ulici. Veškeré dokumen-
ty, které bylo potřeba vypracovat, jsou 
připraveny. Ohláška na stavebním úřadu 
MMZ byla podána a má platnost po dobu 
2 let. OÚ Machová zkusí znovu požádat 
o dotaci v příštím roce a věříme, že  ji 
získáme.

Ve dnech 5. a 6. června 2009 proběh-
nou v obci volby do Evropského parla-
mentu. Naše obec má pouze jeden voleb-
ní okrsek č. 1. Okrsková volební komise 
bude vykonávat svoji funkci minimálně 
jako 5členná + 1 zapisovatel.  

Místností pro hlasování  bude zase-
dací místnost v budově obecního úřadu, 
Machová čp. 120.

Politické strany  vyzýváme k delego-
vání  členů do okrskové komise v termínu 
do 6. května 2009.

UPOZORNĚNÍ PRO VOLIČE:
- do 26. dubna 2009 měli cizinci žijí-
cí v ČR (a v Machové) požádat o zápis 
do volebního seznamu, jinak již nemohou 
volit, 
- do 21. května 2009 mohou požádat 
machovští občané o vydání voličského 
průkazu z důvodu, že budou volit mimo 
trvalé bydliště,
- voliči by si měli včas zkontrolovat dobu 
platnosti svých občanských průkazů, 
aby nebyli při volbách vyřazeni pro jeho 
neplatnost.

Naši jubilanti 

Duben
Libuše Frantíková 82 let
Pavla Pančochová 81 let

Květen 
Ludmila Malošíková 84 let

Všem našim oslavencům blahopře-
jeme k jejich významnému životnímu 
jubileu a přejeme mnoho štestí a hlavně 
zdraví do dalších let.

Informace pro volby 
do Evropského parlamentu

Mateřská školka
Dlouhodobě jsme si přáli, aby-

chom splnili počet dětí v MŠ Machová. 
Již v letošním roce se nám to podařilo 
a také pro příští školní rok je již přihlá-
šen plný počet dětí dle kapacity třídy – 
tj. 28 dětí. Již dnes je docházka 26 dětí 
a další zájemci se o přijetí ucházejí. 
Na jedné straně je to velmi radostné 
zjištění, ale samozřejmě to nese i další 
starosti.

V minulosti byla kapacita využí-
vána ani ne z 50 % a lehátka, která 
byla v MŠ, se mohla opravit a pří-

padně vyměnit. Při plné kapacitě však 
již lehátka nestačí a musíme obnovit 
zastaralé vybavení (lehátka a matrace). 
Kvalita ložničky bude zcela jiná, ale 
náklady na obnovu zařízení si vyžádají 
91tis. Kč, které zastupitelstvo schváli-
lo na r. 2009. 

Dalším faktorem, který je nutné 
vyřešit do začátku nového školního 
roku, je i přestěhování knihovny. Pro-
story současné ložničky budou nedo-
stačující. Proto musíme přestěhovat 
knihovnu zpět do budovy OÚ a větší 

místnost v 1. patře využít pro spaní 
dětí.

Pro přestavbu knihovny jsou pro-
jekty připraveny. Knihovna bude roz-
šířena o klubovnu hasičů. Rekonstruk-
ce bývalého kadeřnictví,  klubovny  
a bývalé ordinace lékaře OÚ musejí být 
do konce srpna dokončeny.

Zdena Mikešová
ředitelka školky
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Czech POINT a datové schránky
Podle zákona č. 300/2008 Sb., o elek-

tronických úkonech a autorizované kon-
verzi dokumentů, vstoupí dne 1.7.2009 
v platnost zřízení datových schránek 
a registrů. Cílem zavedení datových 
schránek je vytvoření optimálních pod-
mínek pro elektronickou komunikaci 
mezi občany a úřady a mezi úřady navzá-
jem, včetně sledování vývoje podávání 
uvnitř úřadů. 

Datová schránka je elektronické 
úložiště, které je určeno k doručování 
a provádění elektronických úkonů vůči 
orgánům veřejné moci. Prostřednictvím 
datové schránky bude možné činit podání 
vůči kterémukoliv úřadu. Úřady využívají 
této schránky k doručování svých písem-
ností příslušným adresátům. Pro orgány 
veřejné moci a právnické osoby bude uží-
vání datových schránek povinné. Mezi 

orgány, pro které budou datové schrán-
ky povinné, patří např. orgány územních 
samospráv, pozemkový fond, zdravotní 
pojišťovny a další. Také  OÚ Machová 
musí zřídit datové schránky a postupně 
budou zprovozněny registry. Z důvodu 
celostátního zprovoznění datových schrá-
nek budou tyto plně k dispozici pravdě-
podobně koncem letošního roku.

Czech point

druh výpisu první strana další stránka
obchodní rejstřík 100,- Kč   50,- Kč
živnostenský rejstřík 100,- Kč   50,- Kč
katastr nemovitostí 100,- Kč   50,- Kč
seznam kvalifikovaných 
dodavatelů

100,- Kč   50,- Kč

bodové hodnocení osob 100,- Kč   50,- Kč
rejstřík trestů   50,- Kč     0,- Kč

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit?
 
Ověřené výpisy z veřejných evidencí
- totožnost žadatele není evidencí ověřována, ale žadatel je povinen sdělit relevantní 
údaje pro vyhledávání svého požadavku.
 
obchodní rejstřík  .................................... IČO subjektu
živnostenský rejstřík ................................ IČO  podnikatele/fyzické osoby
katastr nemovitostí ................................... název katastr. území a číslo listu vlastnictví
seznam kvalifikovaných dodavatelů ......... IČO  organizace
 

Upozornění:
U výpisů z rejstříku trestů a bodového hodnocení osob se jedná o výpis z neveřejné 
evidence informačního systému veřejné správy. Vydává se proto pouze osobě, které 
se výpis týká, a to po předložení platného dokladu totožnosti. Pro vydání ověřeného 
výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se 
výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. 
Pro vydání bodového hodnocení osob přineste s sebou i řidičský průkaz.
 
Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo 
trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v 
zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji 
totožnost. 
 

Od 19.1.2009  je Obecní úřad Macho-
vá zapojen do poskytování informací 
z Czech POINTu.
Oficiální stránky projektu Czech POINT 
naleznete na http://www.czechpoint.cz.

Co znamená Czech POINT?
Český Podací Ověřovací Informační 
Národní Terminál – Czech POINT je pro-
jektem, který by měl zredukovat příliš-
nou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 
správa.

V současnosti kontaktní místa Czech 
POINT poskytují tyto služby:
- výpisy z veřejných evidencí:
       obchodní rejstřík
       živnostenský rejstřík
       katastr nemovitostí
       seznam kvalifikovaných  dodavatelů 
- výpisy z neveřejných evidencí:
       rejstřík trestů
       bodové hodnocení osob   

Ceník Czech POINTu
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Usnesení zastupitelstva obce Machová

Obecní zastupitelstvo

1.   Stavební firma SWIETELSKY sta-
vební s.r.o. (z Brna) žádá o stanovisko 
k investičnímu záměru „Výstavba obalov-
ny živičných směsí – Machová“ v okrajo-
vém území obce Machová. Zastupitelstvo 
nesouhlasí s výstavbou obalovny živič-
ných směsí v k. ú. Machová. 
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 zdrželi se  
2.   Po zúčtování stočného za rok 2008 
schválili členové zastupitelstva jedno-
hlasně odvod do účelového fondu k likvi-
daci odpadních vod ve výši 46.700 Kč.

3.   Dle předběžného výsledku hospoda-
ření ve zřízené příspěvkové organizaci  
Mateřská škola Machová za rok 2008 
se (v návaznosti na poskytnutí dotace 
od kraje před koncem roku 2008)  před-
pokládá zisk ve výši cca 53tis. Kč, který 
bude rozdělen částečně do fondu odměn 
a částečně do rezervního fondu.
4.   Zasedání schválilo přijetí pracovní-
ka na hlavní pracovní poměr s nástupem 
od 1. února 2009 na dobu neurčitou se 
zkušební dobou 3 měsíce.

5.   Zastupitelstvo schválilo jednohlasně 
na rok 2009 nájmy při akcích v kulturním 
domě v Machové: 
svatby, plesy 2000 Kč, oslavy - celý 
sál 1500 Kč, oslavy v přísálí 1000 Kč, 
pohřeb, prodejní akce 500 Kč (ples míst-
ní organizace - 1500 Kč).    
6.   Dne 12.1.2009 převzali zástupci 
Charity pokladničky z Tříkrálové sbírky, 
která se v Machové konala 3. ledna 2009 
a vybralo se celkem 13.626 Kč.  

1.   Zastupitelstvo souhlasí s vykoupením 
části pozemku parc. č. 266/1 od původní-
ho majitele p. Davida Matulíka (ze Lho-
ty), na kterém je umístěna točna naproti 
domu čp. 110. Schváleno jednohlasně.
2.   Starosta informoval zasedání, že je 
možné získat až 50% dotace z kraje 
na opravu místních komunikací. Je tře-
ba opravit cestu pozemek parcela č. 472. 
Obec se bude podílet na spolufinancová-
ní projektu „Oprava místní komunikace 
parc. č. 472“ ve výši 713tis. Kč. Tato 

částka bude zařazena do výdajů rozpočtu  
obce Machová na rok 2009. Schváleno 
(hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 zdrželi se).
3.   Příspěvková organizace Mateřská 
škola Machová, okres Zlín předložila 
zastupitelstvu ke schválení její výsle-
dek hospodaření za rok 2008, který 
je ziskový ve výši 52.917,18 Kč, a to 
z důvodu přiznání navýšení dotace 
na platy ze Zlínského kraje před kon-
cem roku ve výši 50.293 Kč. Zastupitel-
stvo schválilo, že výsledek hospodaření 

zůstane v MŠ Machová a bude rozdělen 
do fondů: 10.000 Kč do fondu odměn 
a 42.917,18 Kč do rezervního fondu. 
Schváleno jednohlasně.
4.   Zvýšení výdajů v rozpočtu obce 
o 7tis. Kč na opravu motoru pro sou-
těžní stříkačku, která je předpokládána 
ve výši 42tis. Kč. Nejsou námitky, bude 
součástí úpravy rozpočtového provizoria 
č. 2/2009.  

1.   Starosta informoval přítomné, že 
byla podána žádost o dotace na rozšíře-
ní pracoviště Czech POINT na dokou-
pení výpočetní techniky v celkové výši 
68 540 Kč.
2.   Místostarosta předložil ke schválení 
návrh smlouvy na odkoupení pozemku 
od majitele  Davida Matulíka, na kterém 
je umístěna točna na konci ulice „Milió-
nová“. Po vyměření pozemku se vykupu-
je parc. č. 266/4 o výměře 80 m2 za cenu 
9600 Kč. Schváleno jednohlasně (10 pro, 
0 proti, 0 zdrželi se)
3.   Ze Zlínského kraje nám bylo písem-
ně sděleno, že obci Machová nebyla 
přiznána dotace na opravu cesty v ulici 
„Miliónová“. Veškeré připravené podkla-
dy můžeme ještě využít při opětovném 

podání žádosti v roce 2010. Zastupitel-
stvo vzalo na vědomí.
4.   Ředitelka MŠ Machová v návaznosti 
na zvýšení počtu přijatých dětí na škol-
ní rok 2009/2010 požádala o příspěvek 
na nákup 30 ks nových dětských lehátek 
(současné jsou již zastaralé a nevyhovují-
cí) a také nového ložního prádla v počtu 
pro 30 dětí. Zasedání schválilo jedno-
hlasně, aby letošní příspěvek na provoz 
MŠ Machová byl navýšen o 91tis. Kč dle 
požadavku ředitelky (z toho  60tis. Kč 
jsou investiční náklady, tj.nákup lehá-
tek).
5.   Starosta informoval, že  z důvodů 
loňských přívalových dešťů bylo potře-
ba dokoupit semeno na  květnaté louky. 
Na základě objednávky  je cena  dosadby 

19tis. Kč. Schůze schválila jednohlasně  
dokoupení semene.
6.   Společnost  KCK Cykloteam Zlín 
žádá o povolení již tradičního cyklistické-
ho závodu na okruhu: Machová- Tluma-
čov-Kurovice-Ludslavice-Zahnašovice-
Míškovice-Machová, který se má konat  
3. května 2009. Zastupitelstvo souhlasí, 
schváleno jednohlasně.
7.   Zlínský kraj oznámil, že ještě 
pro letošní rok se nemění příspěvek 
na dopravní obslužnost a zůstává ve výši 
50 Kč na občana. V roce 2010 bude pří-
spěvek navýšen. Zastupitelstvo vzalo 
na vědomí.

14. ledna 2009

9. února 2009

26. března 2009 
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Boj o remízky

Naše krajina

Někteří zemědělci ničí remízky, aby 
dostali více peněz z Unie. To jsou zprá-
vy, které nás určitě všechny v okolí 
zneklidňují. Důvodem takového jed-
nání jsou samozřejmě peníze. Za sou-
rodé plochy bez keřů či stromů mají 
někteří zemědělci více peněz. Bohudík 
se nejedná o nejbližší okolí naší obce.

V české krajině tak nastává paradoxní 
situace – zatímco jedni čerpají dotace kvů-
li rozlehlým lánům, druzí naopak velké 
lány mírně narušují na vytváření nových 
remízků, mokřin atd. Co je asi pro okolí 
naší obce výhodnější? Pro nás, naše děti, 
vnuky, ale i návštěvníky naší obce by asi 
bylo lépe, aby i ti mladší viděli někdy 
mladého zajíce, kolouška, králíka a jiná 
tzv. „divoká zvířátka“ na vlastní oči.

Budiž pochváleno obecní zastupitel-
stvo naší obce, které schválilo tu druhou 
možnost. Máme, jak je známo z někte-

rých minulých Machovských zpravoda-
jů, vysazeno několik tzv. „biokoridorů“, 
kde bychom mohli v příštích letech oče-
kávat nárůst výše zmiňovaných, dnes 
v okolí vzácných, druhů divoké zvěře. 
To samozřejmě neudělá jenom biokori-
dor, o který se obec bude muset v příš-
tích letech starat. Ať už to bude finanč-
ně, brigádnicky nebo získáváním dotací, 
bude záležet na prozřetelnosti nastávají-
cích členů obecního zastupitelstva, aby 
celá současná snaha nepřišla vniveč.

Dalším problémem (pro rozmnožo-
vání výše uvedených druhů zvěře) je 
hluk, který způsobují naši i jiní okol-
ní zájemci o motokros, a to v lokalitě 
Skala. Kolik hluku to způsobuje nejen 
o víkendech, ale i ve všední dny, vědí 
určitě všichni naši občané. Je zcela jas-
né, že naši mladí spoluobčané mají jiné 
zájmy než střední a starší generace. 

Budiž, ale zásadně nesmějí jezdit přes 
zasetá pole, anebo dokonce i po lese. 
Každý z houbařů pozná podle stop, co 
na lesní cestě projelo. A co na to mysliv-
ci? Řekněte také svůj názor, občany to 
bude zajímat, protože vy toho víte určitě 
víc než my, laici. I když zrovna les Hra-
bůvka, o který se v tomto případě jedná, 
není v revíru machovských myslivců. 

A jenom na závěr: podmínky 
pro vjezd motorových vozidel do teré-
nu upravuje několik zákonů. Nebudu 
je jmenovat, ale doporučuji pozor-
ně si přečíst dubnové vydání „Okna 
do kraje“, kde se píše o ilegálním    
motorismu a příslušných zákonech.

Bohuslav Martinec

V denním tisku se objevila zpráva 
o klíšťatech, hlavně že 15 % z nich je 
nakažených. Protože začíná sezóna výle-
tů do přírody a houbaření, je potřeba si 
dávat pozor a věnovat tomuto nebezpečí 
zvýšenou pozornost. Klíšťata se vysky-
tují především v travnatých porostech 
a na krajích lesů. Kousnutí klíštětem 
může způsobit onemocnění klíšťovou 
encefalitidou nebo lymskou boreliózou. 
Nejvíce náchylní ke klíšťové encefaliti-
dě jsou bohužel senioři. A to jsou právě 
ti, kteří očkování podceňují. Většina lidí 
sice zná a dodržuje zásady správného 
obutí a oblečení, ovšem praxe ukazu-
je, že podcenění prevence se nevyplácí. 

Přestože naše oblast není registrová-
na jako oblast se zvýšeným výskytem 
nakažených klíšťat, je nezbytné dodržo-
vat pár zásad, které nás případných 
následků mohou zbavit. Především je 
nutné na výlety do přírody, na houby, 
maliny či ostružiny mít řádné, pevné 
obutí, dlouhé kalhoty a pro větší jistotu 
ještě obuv a oblečení nastříkat sprejem 
proti klíšťatům nejméně do výše kolen. 
Je totiž známo, že klíšťata se nevyskytují  
v lese a na stromech. Když si mnozí z nás 
vzpomenou, jak jsme jako děti vídávali 
chodit do lesa a do polí myslivce a rolní-

ky, určitě si vzpomeneme na to, že měli 
na nohou vysoké boty, někdy i holínky 
a určitě nechodili v krátkých kalhotách 
– kraťasech. Tímto bych chtěl upozornit 
všechny, hlavně mladé maminky, aby 
při výletech do okolí své děti správně obu-
ly a oblekly. V obci, kde probíhá na trav-
natých plochách pravidelné sečení trávy, 
zvýšené nebezpečí nehrozí. Samozřejmě 
i to se může stát. Důkazem toho jsou 
někdy klíšťata, která nacházíme na našich 
domácích miláčcích – psech, kteří do lesa 
a na louky, či travnaté porosty ze dvor-
ků u chalup či domů ani nedohlédnou.

Jak se projevují klíšťové nemo-
ci, které známe: nejzávažnější z nich je 
lymská borelióza, proti které není v sou-
časné době dostupná očkovací látka. 
První, co je potřeba udělat po příchodu 
z lesa či z nesečených i sečených trav-
ních porostů, je prohlédnout, zda někdo 
nemá klíště. V případě lymské boreli-
ózy záleží na každém okamžiku . Pro-
tože klíštěti trvá nějakou dobu, než si 
najde svoje oblíbené místečko a než se 
prokouše až do našeho krevního oběhu.

Příznaky lymské boreliózy: 
- červená skvrna, obvykle s bílým středem, 
může mít až několik centimetrů v průmě-
ru. Objeví se po 2 – 30 dnech po kous-

nutí klíštětem a může trvat 2 – 4 týdny.
- příznaky podobné chřipce – bolest hla-
vy, únava, horečka, zimnice, bolest svalů 
a kloubů - objeví se asi měsíc po kousnutí.

Co je třeba udělat: Jakmile na sobě 
zjistíte klíště, snažte se ho co nejrychleji 
odstranit, aby nedošlo k infekci. Uchop-
te ho pinzetou těsně u kůže a opatrně ho 
vytáhněte. Nemáte-li pinzetu, použijte 
rukavice, kousek papíru nebo plastiko-
vý sáček. (Odstraňujete-li klíště holýma 
rukama, pečlivě si je potom umyjte.) 
Klíště byste neměli nikdy rozmačkávat. 
Bakterie by se mohly rozšířit do kůže 
nebo do krve. Jestliže se vám nepodařilo 
odstranit klíště celé, obraťte se na lékaře. 
Klíště uložte do sklenice s lihem. Umyjte 
místo kousnutí vodou a mýdlem. Nanes-
te antiseptickou mast nebo potřete místo 
lihem, aby nedošlo k infekci. Bolest může 
ztlumit sáček s ledem a svědění zmírníte 
tekutým pudrem. Sledujte případné znám-
ky lymské boreliózy. Zjistíte-li příznaky, 
vyhledejte ihned lékařskou pomoc. Je-li 
to možné, vezměte klíště s sebou.

Bohuslav Martinec

Letem světem i Machovou 
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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

„Co navrhuješ, abychom příště vyhrá-
li?“ ptá se předseda fotbalového družstva 
trenéra. „No, musíme něco koupit. Buď  
lepší hráče, nebo rozhodčího.“

* * *
Pan Novák se v noci probudí a vidí, že v
ložnici je zloděj a hrabe se mu v zásuv-
kách. Pan Novák jen tak z polospánku 
zabručí: “Co hledáte?”
Zloděj: “Peníze!” “Hmmm. Když něco 
najdete, tak mě vzbuďte...” 

* * *

Sherlock Holmes a Dr. Watson se vydali stanovat. Večer rozložili stan a uložili se 
ke spaní. V noci budí Holmes svého přítele: 
„Drahý Watsone, podívejte se na oblohu a řekněte mi, co vidíte.“ 
„Vidím miliony hvězd.“ odpovídá Watson.
„A co si o tom myslíte?“
Watson se hluboce zamyslí, a potom povídá:
„Z astronomického hlediska bych řekl, že existují milióny galaxií a miliardy
planet. Z astrologického pohledu vidím, že Saturn je ve znamení lva. Co se týká času, 
můj odhad je 3:15. Teologicky viděno se ukazuje, že Bůh je všemohoucí a my jsme 
malí a nepodstatní. Meteorolog by asi řekl, že zítra budeme mít jasné počasí. A co říká 
obloha vám, příteli?“
Holmes potřese hlavou: „Milý Watsone, jste úplný idiot. Někdo nám prostě ukradl
stan.“

Jde blondýna po ulici a na lampě vidí 
inzerát: „Prodám byt 2+1.“ Tak blondýna 
klepe, klepe a nic! Jde kolem policajt a 
říká: „Proboha, proč klepete na tu lam-
pu?“ Blondýna se otočí na policajta  a 
říká: „Ále, tady vidím inzerát - prodám 
byt 2+1, a tak klepu, klepu a nikdo neo-
tevírá.“ Policajt si důkladně prohlédne 
lampu a odpoví: „Zkuste to ještě jednou, 
nahoře se svítí.“

* * *

Ředitel firmy říká svému zaměstnan-
ci: „Jste pro náš podnik velkou oporou. 
Nevím, nevím, jak bychom to bez vás 
zvládli. No, bohužel už příští měsíc to 
budeme muset vyzkoušet.“

SUDOKU

Muž přijde k právníkovi do kanceláře a 
ptá se, kolik si účtuje za své služby. „Mám 
taxu 1000 Kč za 3 zodpovězené otázky“ 
odpoví právnik. „A není to příliš vysoká 
cena?“ diví se muž. „Ano je,“ odpoví 
právnik, „a co je vaše třetí otázka?“

Křížovka

* * *
Farář se ptá na hodině náboženství dětí: 
„Kdo chce jít do nebe?“ Hlásí se všich-
ni kromě Pepíčka Kalianků. „Proč ty do 
nebe nechceš?“ „Protože maminka říkala, 
že mám jít ze školy rovnou domů!“

* * *

Potkají se dva kamarádi a jeden říká: 
„Včera jsem tě viděl, jak jdeš s manžel-
kou po městě a držíte se za ruce. Jak to 
děláš, že Vám to tak funguje po tolika 
letech manželství“? Na to se mu dostane 
odpovědi: „To není jen o lásce, hlavně ji 
držím, protože pokud ji pustím, tak vyra-
zí okamžite nakupovat“.
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A – Malá moucha.
B – Krůpěj.
C – Výměšek úst.
D – Samička psa.
E – Kulovitá část těla.
F – Můstek.
G – Řecký ostrov.
H – Kostra hlavy.
I – Domácky Miro-
slava.
J – Krajíc chleba.
K – Náčiní na hraní 
ping-pongu.
L – Horská jezera.

„Jé, vidím zatmění Slunce,“ jásá Dušan.
„To není zatmění,“ mírní ho maminka, „máš 
jenom (TAJENKA).“

Víte jaký je rozdíl mezi ženou a vichřicí? 
Žádný. Když přichází je krásná a milá..., 
když odchází bere sebou domy, auta ...

* * *
Jdou dva policajti na obchůzku, když 
najednou vidí na stromě oběšence. „Tak 
to je smůla,“ říká první. „Kdyby visel o 
strom dál, tak už by nespadal do našeho 
rajónu.“ Tak chvilku přemýšlí, potom 
oběšence odříznou a pověsí o strom dál. 
Po hodině jdou tou cestou policajti z dru-
hého okrsku. Uvidí oběšence a ten jeden 
říká „To snad není možné, on už tu visí 
zase.“

* * *


