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Slovo starosty
Vážení občané, 

do rukou se vám dostává první le-
tošní číslo Machovského zpravoda-
je v nové podobě. Hned v úvodu mi 
dovolte poděkovat všem, kteří se 
na jeho vydání podíleli. Doufám, že 
se vám bude nová grafická podoba 
i  obsah líbit. Otevřená komunikace 
je pro nás velmi důležitým základ-
ním kamenem spolupráce s  obča-
ny při řízení obce. K tomu již slouží 
nejen tento zpravodaj, ale i webové 
stránky obce, Facebook a připravo-
vaná podnětovna určená předně 
pro nápady a návrhy k rozvoji obce. 
Současně bych rád vyslovil díky 
všem přispěvovatelům a nabídl pro-
stor vám, machovským občanům. 
Podělte se o své zážitky, zkušenosti, 
nápady i vzpomínky. Vždyť se kolem 
nás děje tolik zajímavého! 

Z minulého roku můžu z pozice sta-
rosty hodnotit pouze jeho část. Chci 
poděkovat minulému zastupitel-
stvu v čele s panem Františkem Kle-
mentou za jejich činnost pro obec 
a všechny její občany. 

Většina kulturních akcí, projektů 
a  investic byla popsána ve druhém 
čísle Machovského zpravodaje, kte-
rý odrážel dění v obci do 30.8.2018, 
proto naváži a pokusím se shrnout 
období následující.

V  měsících září a  říjen probíhaly 
přípravy na volby do zastupitelstva 

obce. Bylo nutné nejen připravit 
prostory, distribuovat volební líst-
ky, ale také zajistit volební komisi. 
Účast 60,31 % byla proti celorepub-
likovému průměru skutečně vyso-
ká. Konečné výsledky daly podobu 
novému zastupitelstvu, kdy Hasiči 
pro moderní a prosperující Macho-
vou získali 7 mandátů (52,81% hlasů) 
a KDU-ČSL a nezávislí kandidáti zís-
kali 6 mandátů (47,19% hlasů).

V říjnu, po volbách, tedy získalo vaši 
důvěru mnoho nových i bývalých za-
stupitelů. Vytýčili jsme si nové cíle, 
diskutujeme i minulé.  Věřím, že se 
nám společně podaří smysluplně 
naplnit očekávání většiny občanů. 
Na co bych se rád osobně zaměřil 
je vytvoření skutečné strategické 
koncepce rozvoje, která stanoví bu-
doucí vizi a cíle dle stanovených pri-
orit (např. rozvoj bydlení, vzdělání, 
volnočasové aktivity). Bez pomoci 
vás, občanů, však její vznik nebu-
de možný. Strategie musí odrážet 
mj. demografický vývoj, konkuren-
ceschopnost, infrastrukturu, do-
pravní možnosti, finanční i přírodní 
zdroje, zaměstnanost, výstavbu vč. 
architektury, životní prostředí, ale 
hlavně tradice a  zachování ducha 
obce. Musí tedy myslet na zajištění 
budoucích potřeb občanů rozrůs-
tající a vzkvétající obce s hlubokou 
tradicí. K tomu připravujeme ve spo-
lupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve 

Zlíně projekt zahrnující dotazníko-
vé šetření. Jeho smyslem je získat 
informace, nápady, návrhy od vás 
občanů a  zahrnout je do zmíněné 
koncepce. O  termínu a  organizaci 
šetření budete včas informováni, 
stejně tak o  letošní Schůzi s  obča-
ny a  dalších veřejných setkáních 
k zásadním projektům (např. využití 
budovy ve sportovním areálu, zájem 
o  využití a  náklady na údržbu pol-
ních cest, doprava k lékaři, zajištění 
stravování, založení Klubu seniorů, 
atd.). Stále je otevřen projekt bioko-
ridoru, aktuálně se realizuje projekt, 
resp. zahájení stavebního řízení 
stavby „Část 2 - Polní cesty“ (směr 
Sazovice), financovaný Pozemkovým 
fondem. 

Současnou největší prioritou je uza-
vření nové dohody o vytvoření spo-
lečného školského obvodu s  obcí 
Mysločovice, jakožto zřizovatelem 
základní školy. Stará dohoda postrá-
dala pravidla a možnost participace 
na rozhodování o použití námi vlo-
žených prostředků do jídelny a dru-
žiny, a  proto byla námi i  okolními 
vesnicemi zřizovateli vypovězena. 
Musíme se chovat jako řádný hospo-
dář. Chceme, aby byla nová dohoda 
pro všechny obce vyvážená a mohly 
spolurozhodovat o  využití poskyt-
nutých prostředků. Pro zřizovatele 
i nás to znamená nejen jasný rámec 
spolufinancování, ale i výhody v po-

době případných úspor při výběru 
dodavatelů sdílením know-how, po-
moc při hledání sponzorů a  dárců. 
Naše zastupitelstvo zpracovalo také 
alternativní návrh, který odeslalo 
nejen zřizovateli, ale i ostatním ob-
cím k jednání. Chci požádat všechny 
rodiče, aby se na nás v případě do-
tazů s důvěrou obraceli. 

Naše pozornost se zaměřuje také 
na opravy cest a  intenzifikaci koře-
nové čistírny odpadních vod. Dal-
ší prioritou je dokončení projektu 
„Kostkovice“, resp. generální opra-
vy všech tří větví včetně vodovodu 
a  kanalizace. Její zdárná realizace 
závisí na přidělení dotací. Dále část 
finančních prostředků uvolníme na 
opravy jiných, silně poškozených 
cest, jako je např. příjezd k mateřské 
škole, ul. Milionová a postupně dal-
ší. U některých cest je nutné provést 
údržbové práce (zalití spár), které 
prodlouží jejich životnost. 

Neméně důležitým úkolem je eko-
nomický rozbor a nový hospodářský 
plán kompostárny potřebný pro její 
další provoz. Kompostárna hraje dů-
ležitou roli v třídění odpadů.

Třídění, to je slovo, které se aktuálně 
skloňuje v  obcích nejvíce. Podmín-
ky na třídění se, s ohledem na stále 
tvrdší legislativu, stávají složitější-
mi a  my se musíme připravit. Náš 
systém není špatný, třídíme velmi 
dobře, což ukazuje i bonus promít-
nutý do snížených plateb za svoz 
komunálního odpadu na rok 2019. 
Zvažujeme i  systém nový, zatím se 
seznamujeme s  nabídkou na trhu 
a prověřujeme reference.  

V MŠ probíhá sanace vlhké zdi, při-
pravujeme zrušení septiku a  přímé 
napojení do obecní kanalizace. Sou-
časně bychom chtěli opravit chodník, 
obrubníky, branku a  oplocení. Roz-
počet školky byl s drobnými úprava-
mi schválen a obec bude podporovat 
vzdělávání našich nejmenších i např. 
formou spoluorganizace tematických 
přednášek a her. Výše zmíněné pře-
pojení septiku se týká i  kulturního 
domu. Nejde však jen o  obecní bu-
dovy, komplexní řešení je rozumným 
krokem k  dlouhodobému udržení 
fungování kořenové čističky. Hledá-
me cestu, jak pomoci občanům s pří-
mým napojením do kanalizace.

Kulturní dům (dále KD) si žádá kom-
plexní úpravy spojené s  instala-
cí vzduchotechniky, rekonstrukce 
podlah a stropů (lomení odrážené-
ho zvuku, sběrové mikrofony a  re-
produktory pro lepší poslech slova 
i  hudby, dostatečné osvětlení, ad.). 
Je nutné stavebně upravit vstup, kde 
dochází k  zatékání vody a  vlhnutí 
zdi. Také klub a  veřejné WC si za-
slouží modernizaci. Nelze realizovat 
vše najednou, ale budeme pracovat 
na přípravě projektu a  v  případě 
dotace, i  s  ohledem na možnosti 
dofinancování a souběh akcí, rekon-
strukci provedeme. 

Na základě dendrologického po-
sudku stavu stromů a dřevin je tře-
ba provést projekt obnovy zeleně 
ve vybraných lokalitách. Těmi jsou 
MŠ (padající větve břízy na hřiště 
ohrožující děti i majetek), hřiště na 
Příhonu (padající větvě uschlých 
bříz a úprava keřů) a sportovní are-
ál (vrby, resp. jehnědy znečišťující 
umělý povrch hřiště). V  rámci pro-
jektu bude navržena také funkční 
obnova dřevin (větrolamy).

Po kontrole stavu hřištních prvků 
nejen na Příhonu, ale i  v MŠ a pod 
obecním úřadem proběhne v jarních 
a letních měsících jejich údržba.

V novém roce by se měli dočkat naši 
dobrovolní hasiči nového doprav-
ního vozidla a  zásahové stříkačky. 
Vozidlo je financováno ze tří zdrojů, 
tj. dotace z Ministerstva pro místní 
rozvoj, Krajská dotace a dofinanco-
vání z vlastních zdrojů. Na stříkačku 
již byla schválena dotace ze Zlínské-
ho kraje. Více v dalším článku.

TJ Sokol obdržela v  rámci rozpočtu 
obce prostředky mj. na obnovu žid-
lí v  kuželně a  diskutujeme o  rekon-
strukci vnitřních prostor (podlahy, 
kuchyně) v rámci možností dotačního 
titulu ve spojení s rekonstrukcí KD.

V  rámci ochrany osobních údajů 
(GDPR) jsou aktualizovány a dokon-
čovány povinné dokumenty. Disku-
tujeme nad spojením, resp. ustano-
vením společného pověřence pro 
OÚ i MŠ vedoucí k úspoře nákladů. 
Tato pozice je pro orgány veřejné 
správy povinná. Možnou cestou je 
i  určení pověřence z  vlastních řad 
a tím úplná eliminace plateb exter-

nímu dodavateli služby. 

Zlínský kraj realizuje projekt nové-
ho integrovaného systému dopravy, 
který má přímý vliv na jízdní řády 
v obou směrech, tj. autobusové spo-
je na Otrokovice a Zlín. V nich jsou 
posíleny spoje směrem do Otro-
kovic, ale nepochopitelně a  z  naší 
strany zcela neakceptovatelné změ-
ny v odjezdech školního spoje a ab-
sence přímého spoje do a ze Zlína. 
V rámci připomínek již intervenuje-
me za zachování spojů, které vyho-
vují našim občanům. Více v  článku 
Autobusová doprava a jízdní řády od 
prosince 2019.

Rozpočet na rok 2019 byl zastupiteli 
řádně schválen a  reflektuje potře-
by obce, tedy občanů, MŠ i  spolků. 
Rozpočet je včetně závazných uka-
zatelů umístěn na webových strán-
kách obce v  sekci „Úřední deska“.  
Na těchto stránkách bude v nejbližší 
době zprovozněn tzv. rozklikávací 
rozpočet, který bude srozumitel-
nou formou informovat o aktuálním 
stavu hospodaření. Velké díky pat-
ří paní Libuši Zaoralové za přípra-
vu a  neutuchající pracovní energii 
a nasazení!

Ve svém prvním slovu nechci za-
pomenout na spolupráci s  místní-
mi podnikateli a  využití potenciálu 
jejich činností pro dobro obce. Dě-
kuji všem, kteří podporují buď naše 
spolky, nebo se podílí na zvelebová-
ní a  rozvoji. Připravujeme společné 
setkání. 

Na závěr si dovolím použít jeden 
z citátů Jana Wericha, slavného čes-
kého herce, dramatika a scénáristy: 
„Až Ti bude úzko, otoč se čelem ke 
slunci. Všechny stíny budeš mít za 
zády.“

Do nového roku 2019 tedy přeji vám 
všem občanům především hodně 
slunce ve tváři, zdraví, radost a opti-
mismus, spokojenost a úspěchy jak 
v  pracovním, tak i  v  osobním živo-
tě, naší obci prosperitu, další rozvoj 
a  zachování identity ve své kráse 
a tradicích! 

S úctou,

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.,   
starosta obce Machová

strana 2 strana 3



Obecní hody - svátek sv. Michaela archanděla

Konec září patří oslavám obecní-
ho patrona sv. Michaela archandě-
la. Slavnostní den tradičně zahájila 
dechová hudba pod vedením pana 
Vajdy, která v ranních hodinách obe-
šla celou obec a  zajistila budíček 
a  příjemné probuzení do slavnost-
ního dne. Následovala slavnostní 

mše svatá na návsi u zvonice, která 
je zasvěcena obecnímu patronovi. 
Na tuto mši přišli v průvodu členové 
sboru dobrovolných hasičů se svými 
pozvanými hosty a přinesli s sebou 
obecní i  hasičský prapor. V  tomto 
období jsme si připomínali 100 let 
od založení Československé repub-

liky, proto zazněla po mši česká 
hymna v podání machovské rodačky 
Kateřiny Zelinové. 

Tak jako loni se prostranství pod 
kulturním domem stalo v odpoled-
ních hodinách místem zábavy ne-
jen pro nejmenší děti. Byly zde při-
chystány kolotoče, velká nafukovací 
skluzavka a mohli jste si koupit per-
níky, sýrové korbáčiky, sladká lízát-
ka, palačinky nebo grilovanou kýtu. 
Navzdory podzimnímu času sluníč-
ko hřálo a všichni jsme si slavnostní 
den náležitě užili. 

Ing. Vladimír Velísek

Zastupitelstvo obce Machová
Komunální volby do obecního zastu-
pitelstva obce proběhly v říjnu roku 
2018 a  jejich výsledek byl již zve-
řejněn jak na webových stránkách 
obce, tak na úřední desce. Do obec-
ního zastupitelstva pro období 2018-
2022 byli zvoleni následující členové 
s uvedením příslušnosti k výboru:

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.  
starosta

Josef Benek  
místostarosta 

Jaromír Brázdil  
finanční výbor, předseda

Ing. Vladimír Velísek  
kontrolní výbor, předseda; výbor 
stavební, pro dopravu a ŽP, člen

Ing. Táňa, Vítková, Ph.D.  
výbor stavební, pro dopravu a ŽP, 
předsedkyně; kontrolní výbor, členka

Ing. Jan Haas  
výbor stavební, pro dopravu a ŽP, 
člen

Jiří Menšík  
výbor pro kulturu a sport,  
předseda; kontrolní výbor, člen

Svatopluk Januška  
školský a sociální výbor, předseda;  
ýbor stavební, pro dopravu a ŽP, člen

Bohuslav Husek  
výbor pro kulturu a sport, člen

Jiří Fryštacký  
výbor pro kulturu a sport, člen

Mgr. Eva Horňáková  
kontrolní výbor, členka, školský  
a sociální výbor, členka

Libuše Pospíšilová  
školský a sociální výbor, členka

Jitka Bartošková  
školský a sociální výbor, členka

Přejeme všem členům mnoho úspě-
chů v  jejich společné činnosti pro 
občany obce Machová v  následují-
cím volebním období!

  Obec Machová
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Rozloučení s prázdninami
Blížící se konec prázdnin pro všech-
ny machovské děti znamená, že si 
mohou užít zábavné odpoledne na 
akci zvané Rozloučení s prázdnina-
mi. A nejinak tomu bylo v sobotu 1. 

září 2018. Pro děti byly nachystány 
nejen klasické hry a  soutěže, jako 
jsou střelba ze vzduchové pistole, 
hod balonem na cíl nebo malování 
na obličej. Kulturní výbor přichystal 

i spoustu nových soutěží, například 
dopravní hřiště s koloběžkami, nebo 
tvorbu velkých mýdlových bublin. 
Velkou novinkou byl fotokoutek, kde 
jste mohli využít nejrůznějších ko-
mických převleků a  pozadí. Všichni 
zájemci měli možnost se nechat tak-
to zvěčnit až na pěti fotografiích. 

Bohužel, krásně započaté odpole-
dne překazilo počasí, když se přes 
Machovou prohnala velká prů-
trž mračen. Z  tohoto důvodu jsme 
museli upustit od další připravené 
atrakce, kterou mělo být oživení go-
lema. Tohoto dokonale vypadajícího 
golema pracně pro děti připravil p. 
Hradil se svou rodinou. Pro všech-
ny byl přichystán bufet s  bohatým 
občerstvením. Nezbývá nám než 
doufat, že příští rozloučení s prázd-
ninami se počasí vydaří lépe a děti 
si akci budou moci užít až do konce. 

Ing. Vladimír Velísek

Událo se…

Fotokoutek slavil úspěch

Závod na koloběžkáchStřelba ze vzduchovky bavila hlavně kluky

Mše svatá

Slavnostní průvod dobrovolných hasičů

Kolotoč autíčka



Zimní tvoření
Zimní tvoření proběhlo 1. 12. 2018 
v kulturním domě. Všichni zúčastně-
ní si mohli vytvořit adventní věnce, 
vánoční svícny a jiné vánoční deko-
race z  připraveného materiálu. Tři 
nejlepší výtvory dětí byly oceněny. 
Děti si také mohly ozdobit perníčky 
a potom si na nich pochutnat a za-
pít připraveným čajem. Do tvoření 
se také zapojili rodiče i  prarodiče 

dětí. Velké poděkovaní patří manže-
lům Hradilovým za přípravu námětů 
a  přírodního materiálu na vánoč-
ní dekorace. Poděkování patří také 
všem, kteří se podíleli na přípravě 
a průběhu tohoto tvoření.

Jiří Menšík, předseda výboru pro 
kulturu a sport

Večer dýňových strašidel 

V době, kdy je podzim už v plné síle, 
přichází čas, kdy se Machová zaha-
lí do tmy a obcí se začnou prochá-
zet strašidla. Pravidelně se tak děje 
v předvečer státního svátku založení 
Československé republiky, tedy 27. 
října. Vloni se šlo s průvodem, který 
začínal na konci ulice Letné a pokra-
čoval za zahradami až ke sportovní-
mu areálu. Cestou jste mohli potkat 
strašidla jako kostlivce, bílou paní, 
zombie či navštívit strašidelný bar. 
Ve sportovním areálu na všechny 
čekalo nejen zasloužené občerstve-
ní v  podobě opečeného špekáčku 
a teplého čaje, ale také krátké diva-
delní představení na motivy zimní 
pohádky Mrazík.

Kolem hlavní cesty ze směru od Míš-
kovic do Otrokovic byly rozmístěny 

vyřezané dýně. Tyto dýně vyřezali 
šikovní machovští občané, dospělí 
i děti. Umělecká díla z dýní již pro-
slavila naši obec a každoročně se na 
jejich obhlídku sjíždí spousta lidí ze 
širokého okolí.

Zároveň tato akce byla poslední akcí, 
kterou pořádal kulturní výbor pod 
vedením Radky Řezníčkové. Radka 
vedla tento výbor po dobu čtyř let 
a  s  neskutečným úsilím pořádala 
veškeré kulturní a společenské akce, 
které se v  Machové za tuto dobu 
udály. Patří jí i  celému jejímu týmu 
velké poděkování za perfektně od-
vedenou práci pro obec i pro všech-
ny machovské občany.

Ing. Vladimír Velísek
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Beseda se seniory
Dne 10. 11. 2018 se konala beseda 
s našimi seniory. Zastupitelstvo zde 
představilo nejen akce minulé, ale 
i plány obce do budoucna. Celý pro-
gram byl výborně připraven včetně 
drobného pohoštění a  nechyběly 
ani soutěže, do kterých se aktivně 
zapojila většina hostů. Byla diskuto-
vána různá témata včetně rozpraco-
vaných projektů, zřízení podnětovny, 
zamýšlené organizaci dopravy k  lé-
kaři a zajištění stravování. Poslední 
dva body budou zahrnuty v  otáz-

kách dotazníkového šetření, aby-
chom zjistili zájem občanů. Jednou 
z  cest, jak podpořit naše seniory 
v  jejich aktivitách, je navrhované 
zřízení Klubu seniorů, který by obec 
podporovala materiálně i  finančně. 
Čerpáme ze zkušeností a  postřehů 
z  jiných obcí (např. Tlumačov, Mar-
tinice, atd.). Tyto kluby zde výborně 
fungují, některé jsou ekonomicky 
nezávislé díky ručně vyrobeným 
předmětům a  jejich následnému 
prodeji ve spolupráci s  kulturními 

výbory, doplňkovému poradenství 
apod. Celým večerem nás provázelo 
hudební duo Hanka a  Saša. Děkuji 
dámám za neopakovatelný taneční 
zážitek, všem za účast a  věřím, že 
se budeme setkávat častěji i v rámci 
osobních schůzek. Osobně si velmi 
vážím zkušeností a znalostí starších 
a zkušenějších spoluobčanů a vítám 
každou radu či názor, který posune 
obec dopředu. 

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

Strašidelné zastavení

Nové zastupitelstvo obce

Byl čas i na hru

Účast byla hojná

A dlouho se tancovalo

Děti zdobí perníčky
Maminky se také zapojily do tvořeníOcenění za nejlepší výrobky

Strašidelná hrobka

Herci Mrazíka a další masky



 Silvestr 2018 
Oslavy příchodu nového roku jsou 
jednou z  nejpopulárnějších oslav 
na celém světě. Ať byl starý rok ja-
kýkoliv, je za námi a začíná ten nový. 
Snad přinese mnoho dobrého. Sil-
vestr 2018 byl již podruhé organizo-
ván v kulturním domě dobrovolnými 
hasiči pro všechny machovské obča-
ny. I  tento probíhal zcela neformál-
ně. Kdo chtěl, přišel, přinesl něco 
dobrého na zub i k pití, aby následně 
ochutnával dobroty ostatních a po-
rovnával. 

Hasiči se postarali o  přípravu sálu, 
pivo, ohňostroj a  zajistili hudební 
produkci. Pro naše nejmladší bylo 
zajištěno promítání pohádek. Kdo 
nechtěl jen sedět, mohl si zahrát 
stolní tenis. Rockeři z kapely Destiny 
rock, pod vedením Romana Škrabala 

ml., hráli do 23:00 a poté se připojili 
k oslavám za doprovodu reproduko-
vané hudby. Po půlnočním přípitku 
jsme se podívali na ohňostroj. 

 
Josef Benek

Rozsvícení vánočního stromu 
Rozsvícení vánočního stromu prová-
zela vánoční atmosféra provoněná 
svařeným vínem a grilovanou kýtou. 
To letošní se opět konalo u zvonice 
sv. Michaela. Přípravy zahrnovaly 
nejen zajištění náhradního vánoční-
ho stromu, kterého se zhostili naši 
dobrovolní hasiči, ale i zajištění no-
vého osvětlení instalovaného Ing. 
L. Velískem, J. Menšíkem a  J. Matu-
líkem. Velké poděkování patří panu 
Stanislavu Běhulovi z  Mysločovic, 
který naší obci letošní vánoční strom 
daroval. Samotné přípravy začaly již 
několik dnů předem, nicméně hlavní 
shon začal v neděli již od 14:00 ho-
din. D. Měřilová a R. Řezníčková při-
pravovaly svařené víno, L. Menšíková 
pak teplý čaj pro děti. Po úvodním 
slovu starosty následovalo velmi 

hezké vystoupení dětí z MŠ Machová, 
pod vedením pedagogů. Malým pře-
kvapením bylo pěvecké vystoupení 
Emily a Terezky. Celý večer provázely 
všechny hosty lidové koledy v  mis-
trném podání hudebního uskupení 
Hanky a  Saši. Došlo i  na společné 
zpívání, které vydrželo až do 19:00 
hodin i přes silný mráz a vítr. Občané 
i přespolní návštěvníci měli možnost 
ochutnat také vánoční cukroví, při-
pravené díky L. Pospíšilové a J. Bar-
toškové. Všem děkujeme za hojnou 
účast a krásnou předvánoční atmo-
sféru.

Jiří Menšík, předseda výboru pro 
kulturu a sport
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Turnaj ve stolním tenise
V  neděli 30. 12. se konal již tradič-
ní turnaj hráčů a hráček ve stolním 
tenise. Celou akci organizuje Sbor 
dobrovolných hasičů již dlouho pře-
dem a  v  rámci příprav nechybí ani 
uzení masa pro následné pohoštění 
hráčů. Letos se zúčastnilo celkem 21 
mužů a  8 žen včetně zahraničních 
účastníků a  jednoho zbloudivšího 
přespolního. Hrálo se na 3 sety vy-
řazovacím způsobem. Ze 4 skupin 
postupovali vždy 2 hráči.  Vítězem se 
stal pan Josef Benek ml., 2. v pořadí 
se umístil pan Martin Holman a třetí 
místo obsadil pan Martin Benek. Na 
4. místě skončil přespolní účastník 
ze Sazovic. V  kategorii žen obsadi-

la 1. místo paní Kateřina Měřilová 
následovaná sl. Blankou Janíkovou 
na druhém místě. 3. místo obsadi-
la paní Radka Řezníčková a 4. místo 
paní Michaela Měřilová. Kvalita hrá-
čů stoupá každým rokem a  turnaj 
ukázal, že i  Machová má ve svých 
řadách výborné hráče i hráčky. Bylo 
se na co dívat a hráči sklidili nemá-
lo potlesků a obdivu za předvedené 
výměny. Po skončení turnaje pokra-
čovala volná zábava všech účastní-
ků. Děkuji panu Josefu Benkovi st. 
a dalším členům sboru za organizaci 
celého turnaje!

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

Tříkrálová sbírka
Již tradičně je první akcí v  roce 
Tříkrálová sbírka. Tato proběhla dne  
5. 1. 2019 a  krásně zasněženou Ma-
chovou se pohybovaly 4 skupinky 
koledníků. S  písní „My tři králové 
jdeme k  vám“ koledovaly u  všech 
domů v obci a občané jim mohli pře-
dat příspěvek na Charitu České re-
publiky. Mimo vlastní příspěvky byli 
koledníci odměněni v některých do-

mácnostech také sladkostmi, o kte-
ré se na závěr spravedlivě rozdělili. 
Celková finanční částka, která se le-
tos díky vám občanům vybrala, činí 
20.415 Kč. Všem skupinkám kolední-
ků a  jejich vedoucím, a  především 
dárcům upřímně děkujeme!

Libuše Zaoralová

Stupně vítězů – mužů i žen Koledníci a společné foto koledníků

A nakonec vyhráli všichni!

Hráči turnaje v zápalu boje

Již teď vás srdečně zveme 
na oslavu Silvestra 2019!

Vedoucí:  Libuše Zaoralová 
Koledníci: Kristýna a Vendula Jurákovy 
  Tereza Kopečková

Vedoucí: František Němec
Koledníci: Brigita a Alžběta Němcovy
 Alžběta Matulíková

Vedoucí: Jan Haas 
Zástupce: Markéta Němcová
Koledníci: Anežka Stoklásková
 Klára Patáková, Anna Rožnovská

Vedoucí: Jiří Hradil ml.
Koledníci: Jakub Janoštík, Matyáš Minařík
     Jiří Matulík



Pojďte s  námi do mateřské školy, aneb co 
jsme prožili a co nás čeká  

Po letních prázdninách jsme přiví-
tali v naší školce nově příchozí děti, 
a tak se měsíc září nesl   především 
v duchu adaptace na nové prostředí 
i kolektiv dětí a pracovníků MŠ. Ně-
jaká ta slzička ukápla, ale děti byly 
moc šikovné a odloučení od rodičů 
brzy zvládly. 

Podzimní chvíle nám zpříjemnila 
návštěva místní moštárny, kde děti 
viděly, jak se zpracovávají jablka 
a  švestky. Navštívili jsme výstavu 
zahrádkářů, kde nás mile překvapi-
lo, jací jsou lidé v  Machové zdatní 
pěstitelé.  Je vidět jakou jim dělá 
zahrádkaření radost.  V měsíci listo-
padu jsme uspávali přírodu při akci 
pro děti a  rodiče „Podzimní světýl-
kování“.  Vyrobili jsme si lucerničky, 
které nám pomohly překonat strach 
při malé stezce odvahy. Na školní 
zahradě jsme poté zazpívali a uspali 
jsme stromy a přírodu. 

Při další naplánované odpolední 
akci si děti se svými rodiči vytvořily 
čertovské kornouty, do kterých jim 
poté dal nadílku Mikuláš. Ten při-
nesl dětem malé překvapení, a  tak 

si děti domů odnesly nejen slad-
kou dobrotu, ale i příjemný zážitek. 
V  předvánoční čas uspořádaly děti 
v  mateřské škole vánoční besídku 
pro rodiče, sourozence a prarodiče.  
Školka se proměnila v zimní zahra-
du, provoněnou vánoční jedličkou, 
perníčky či vločkami. Vánoční atmo-
sféru jsme se svými písněmi a bás-
ničkami navodili i při rozsvícení vá-
nočního stromu v Machové, a  ještě 

před vánočními prázdninami si děti 
rozbalily dárky, které jim nechal Je-
žíšek ve školce. 

A co nás ještě čeká  v druhé  
polovině školního roku? 

Všichni už se velmi těšíme na Vodění 
medvěda. Pokud bude počasí přát, 
tak jako v  loni se projdeme vesnicí 
v maskách, které si sami vyrobíme. 

Plánujeme návštěvu divadla, v břez-
nu přivítáme děti a  jejich rodiče  
při dnu otevřených dveří v mateřské 
škole. V závěru školního ruku poje-
deme na výlet, oslavíme svátek ma-
minek a  rozloučíme se se školním 
rokem slavnostním pasováním před- 
školáků. 

V průběhu celého školního roku pro-
bíhají v mateřské škole i další akce 
jako divadla, vystoupení kouzelníků 
nebo preventivní zubní program pro 
děti a mnoho dalších aktivit organi-
zovaných pedagogy mateřské školy.

Závěrem bychom Vám chtěli popřát 
hodně štěstí, zdraví a  spoustu pří-
jemných zážitků se svými blízkými 
v tomto roce. 

Kolektiv MŠ Machová

TJ Sokol Machová  
Dne 17.–25. srpna proběhl v kuželně 
Memoriál bratrů Zatloukalových. 

Zúčastnilo se ho celkem 68 hráčů 
z Machové a okolí např. (Otrokovic, 
Zlína, Olomouce, Kelče, Vsetína, Pře-
rova, Bojkovic, Hluku a Hranic). Sou-
těžilo se ve dvou kategoriích, a  to 
muži, ženy na 100 hodů sdružených 
a nejlepší dorážka. Na turnaji star-
tovali registrovaní i  neregistrovaní 
hráči a hráčky. Ceny a poháry do tur-
naje sponzorovali – Obec Machová, 
Sokol Machová, Elins Radek Husek, 
Kairo Rosťa Kolomazník, Autoservis 
Husek, Pohostinství Hana Zatlouka-
lová a Milan Vlček. V kategorii ženy 
se na 5. místě umístila Tereza Divíl-
ková – Jiskra Otrokovice výkonem 
444, na 4. místě Martina Zimáková 
– KC Zlín výkonem 449, na 3. mís-
tě Kateřina Ondrouchová – Slávia  
Kroměříž výkonem 451, na 2. místě 
Barbora Divílková st. – Jiskra Otroko-
vice výkonem 464 a na 1. místě Lenka  
Menšíková – TJ Sokol Luhačovice  
výkonem 464. V kategorii muži se na 
5. místě umístil Bohuslav Husek –  
TJ Sokol Machová výkonem 472, na  
4. místě se umístil Milan Dovrtěl 
– TJ Sokol Machová výkonem 478,  
na 3. místě se umístil Michael Diví-
lek st. – Jiskra Otrokovice výkonem 
480, na 2. místě se umístil Radim 
Metelka ml. TJ Valašské Meziříčí  
výkonem 497 a na 1. místě a vítězem 
memoriálu se stal Jiří Mrlík TJ So-
kol Machová výkonem 499. Nejlepší  
dorážka - na 3. místě Jiří Mrlík TJ So-
kol Machová 169 bodů, na 2. místě 
Radim Metelka ml. TJ Valašské Mezi-

říčí 178 a na 1. místě Michael Divílek 
st. Jiskra Otrokovice 185. 

V podzimním a zimním období se ku-
želkáři pravidelně účastní pěti sou-
těží. Jsou to družstva: žáci, dorost, 
A, B, a C. Žáci a dorost hrají formou 
10 turnajů na čtyřdráhových kužel-
nách ve Zlíně, Otrokovicích, Vsetí-
ně, Kroměříži a  Valašském Meziříčí.  
V  této soutěži máme 1 dorostenku, 
3 dorostence, 1 žáka a 1 žákyni. Nej-
zkušenějším a  nejlepším hráčem  
po podzimní části je Oldřich Žák. 
Dále hrají: Jiří Hanák, Václav Vlček, 
Karolína Zifčáková, Jakub Pavlištík 
a  Gabriela Benková. Tito mladí ku-
želkáři chodí pravidelně trénovat. 
Tréninky máme každé úterý a  čtvr-
tek a jsou hojně navštěvovány mla-
dými kuželkáři.

Machová „C“: v krajské soutěži se po 
podzimní části umístila na 11. místě. 
Družstvo organizuje Miroslav Ševe-
ček. Další hráči: Roman Škrabal, Jo-
sef Benek, Margita Fryštacká, Šárka 
Drahotuská a  Jan Hastík. Nejlepším 
hráčem po podzimní části je Miro-
slav Ševeček.

Machová „B“ v krajském přeboru se 
po podzimní části umístila na 8. mís-
tě. V úvodu podzimní části soutěže 
se tomuto družstvu nedařilo. Po čty-
řech kolech figurovali na posledním 
13. místě. V druhé polovině podzimní 
části začali vyhrávat a posunovat se 
v tabulce směrem vzhůru. Nejlepším 
hráčem podzimu byl Leoš Hamrlí-
ček. V tomto družstvu dále hrají Jiří 

Fryštacký, Bohumil Fryštacký, Radek 
Husek, Martina Zatloukalová, Lukáš 
Michalík a Jiří Michalík. O vedení to-
hoto družstva se starají Jiří a Zdeňka 
Fryštačtí. Často tomuto družstvu vy-
pomáhají hráči „C“.

Machová „A“ ve III. lize se momen-
tálně nachází na 7. místě, viz tabul-
ka. Nejlepším hráčem po podzimní 
části byl Roman Hrančík. Dalšími 
hráči tohoto družstva jsou Milan Do-
vrtěl, Bohuslav Husek, Miroslav Mí-
šek, Vlastimil Brázdil a Michal Laga. 
Vedoucí družstva je Bohuslav Husek.

Dne 22. prosince proběhl v  kužel-
ně tradiční Vánoční turnaj, již 34. 
ročník. Hrálo se na 100 hodů sdru-
žených ve třech kategoriích: muži, 
ženy, neregistrovaní a  nejlepší do-
rážka. Turnaje se zúčastnilo 26 hráčů 
a hráček. V kategorii neregistrovaní 
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Zprávičky z mateřské školy

Spolky v obci

Děti v obecní moštárně

Vánoční besídkaPodzimní tvoření – světýlkováníPodzimní procházka v okolí obce

Návštěva Mikuláše

Oddíl A



se na třetím místě umístil Radim 
Husek výkonem 364, na 2. místě Da-
niel Melka výkonem 367 a na 1. místě 
Martin Ludvík výkonem 439. V  ka-
tegorii ženy se na 3. místě umístila 
Eliška Hrančíková výkonem 424, na 
2. místě Fryštacká Margita výkonem 
459 a na 1. místě Kateřina Fryštacká 
výkonem 483. V nejpočetnější kate-

gorii muži se na 5. místě umístil Mi-
lan Dovrtěl výkonem 463, na 4. místě 
Leoš Hamrlíček výkonem 469, na 3. 
místě Roman Hrančík výkonem 470, 
na 2. místě Bohuslav Husek výkonem 
490 a vítězem vánočního turnaje se 
stal Jiří Mrlík výkonem 503.  Nejlepší 
dorážka 175 - Bohuslav Husek.

Dne 29. prosince jsme pořádali turi-
stický pochod Rozhledna Na Strážné 
u  Hostišové. Jednalo se o  poslední 
akci Sokola v  roce 2018. Sraz všech 
účastníků pochodu byl v  kuželně. 
Trasa pochodu: vyšli jsme směr My-
sločovice ke kapli Svatý Ján u Mys-

ločovic. Dále Čertovy kameny u Hos-
tišové a  křížovou cestou na místní 
rozhlednu, která se nachází v  nad-
mořské výšce 347 m. Zpřístupněna 
veřejnosti byla v  létě r. 2012. Z  roz-
hledny byl výhled na zdejší okolí, tj. 
Tlustá Hora, Otrokovice a okolí Ma-
chové. Za lepší viditelnosti je možné 
vidět Svatý Hostýn, Vizovické vrchy, 
Buchlovské hory, Bunč. Po prohlídce 
rozhledny následovalo opékání špe-
káčků u  táboráku. Závěrem násle-
doval individuální pochod zpět do 
Machové. Pochodu se zúčastnilo 36 
dospělých a 10 dětí.

Dne 5. - 6. ledna 2019 se naši kužel-
káři zúčastnili přeborů jednotlivců 
Zlínského kraje ve dvou katego-
riích muži a  ženy. V  kategorii ženy 
náš oddíl reprezentovala Kateřina 
Fryštacká. Hrálo se v  Otrokovicích. 
Z 24 nominovaných žen se Kateřina 
umístila na pěkném 3. místě a  po-
stoupila do finále mistrovství České 
republiky, které se bude konat 4.-5. 
května v  Hořicích. V  kategorii muži 
náš oddíl reprezentovalo 6 mužů. 
Do finále mistrovství České repub-
liky postupovali první 3 hráči ze 
48 kvalifikovaných. Na 26. místě se 
umístil Roman Hrančík, na 25. místě 
Bohuslav Husek, na 16. místě Milan 
Dovrtěl, na 15. místě Vlastimil Bráz-
dil, na 6. místě Jiří Mrlík, na 2. místě 
se umístil Michal Laga a  postoupil 
do finále mistrovství České republi-
ky hrané 4.–5. května ve Valašském 
Meziříčí. 

Bohuslav Husek

Zpráva o činnosti SDH Machová za rok 2018  
SDH Machová má k počátku letošní-
ho roku 110 členů. Z toho je 57 mužů, 
16 žen a 37 mladých hasičů. Činnost 
v loňském roce jsme zahájili výroční 
valnou hromadou našeho sboru 13. 
ledna v kulturním domě. 

3. února jsme opět v  kulturním 
domě pořádali výroční valnou hro-
madu našeho 3. okrsku. 

10. února jsme pořádali tradiční 
vodění medvěda. Díky hojné účasti 
masek a  nasazení dvou medvědů 
jsme obec zdárně obešli a  přispě-
li tak k  dobré pohodě masopustu. 
Doufám, že i letos se sejdeme v hoj-
ném počtu.

3. a  24. března prodělali velitelé 
a  strojníci školení na stanici HZS 
v Otrokovicích, kde složili závěrečné 
zkoušky a  obnovili si osvědčení na 
dalších pět let.

10. března nás čekal 11. ročník koštu 
klobás. Sešlo se nám 29 vzorků, pře-
vážně domácích, ale i z okolí. Zvítězily 
klobásky mojí maličkosti. Košt klobás 
navštívil opět hojný počet našich ob-
čanů a také přespolních hostů.

24. března jsme ve spolupráci s čle-
ny TJ Sokol Machová uspořádali bri-
gádu na vysečení rákosu polí koře-
nové čističky odpadních vod.

27. dubna jsme provedli sběr staré-
ho železa v obci.

5. května se naši zástupci zúčastnili 
oslav svatého Floriana v Rackové.

V jarních měsících započal také ná-
cvik našich sportovních družstev. 
Pravidelně trénovala družstva pří-
pravky, mladších a  starších žáků 
a také ženy a muži.

6. května jsme ve sportovním areálu 
pořádali okrskovou soutěž našeho 
3. okrsku. Soutěže se zúčastnilo 11 
družstev mladých hasičů, 3 družstva 
žen a 5 mužů. Za náš sbor soutěžila 
přípravka, která byla jediná. Mladší 
žáci ve své kategorii zvítězili a starší 
žáci obsadili 2. místo. Ženy obsadily 
3. místo a muži vyhráli.

19. června zavítala do naší obce hod-
notící komise do soutěže Vesnice 
roku. V rámci propagace dění v obci 
naši žáci předvedli ukázky požární-
ho útoku a v kulturním domě jsme 
připravili výstavku o činnosti sboru.

Nyní se dostávám ke sportovní čin-
nosti. Družstvo přípravky se kromě 
domácích soutěží zúčastnilo něko-
lika soutěží v  nejbližším okolí, kde 
hlavně sbíralo zkušenosti.

Družstvo mladších žáků se zúčastnilo 
18 soutěží a obsadilo shodně 8. mís-
ta ve Zlínské lize mladých hasičů i ve 
Středomoravském poháru mládeže.

Jejich starší kamarádi se zúčast-
nili 12 soutěží a  obsadili 8. místo 
ve Zlínské lize mladých hasičů a  6. 
místo ve Středomoravském pohá-
ru mládeže.Dále pravidelně cvičilo 
družstvo žen. Ženy se zúčastnily 12 
soutěží Zlínské ligy požárního spor-
tu a obsadily celkové 11. místo.  

V uplynulé sezoně cvičilo i družstvo 
mužů. Po vítězství na okrskové sou-
těži nás za odměnu čekalo 16. červ-
na okresní kolo v  Horní Lhotě. Zde 
se mimo požárního útoku soutěží 
také v běhu na 100 metrů překážek 
a štafetě 4x100 metrů. Posilněni ka-
marády z Rackové a Mysločovic jsme 
vše zdárně zvládli a obsadili v okre-
se 12. místo. Dále jsme se zúčastni-
li 8 soutěží Zlínské ligy požárního 

sportu a obsadili v ní 15. místo.

29. června proběhlo v naší obci pro-
věřovací cvičení. Po vyhlášení po-
plachu se sjely zásahové jednotky 3. 
okrsku do Machové a provedli dál-
kovou dopravu vody od zvonice do 
cisterny u kuželny.

14. července jsme pořádali soutěž 
dospělých a  dorostu, poprvé za-
řazenou do Zlínské ligy požárního 
sportu. Zúčastnilo se 18 družstev 
mužů, 12 žen, 7 týmů dorostenců 
a 3 dorostenky. Takže se nám před-
stavilo celkem 40 družstev. Stínem 
soutěže byla porucha naší časomíry. 
Díky rychlé a ochotné pomoci bratrů 
z Mysločovic jsme přivezli a sestavili 
časomíru jejich a soutěž tak zdárně 
dokončili.

Díky rychlé finanční pomoci obecní-
ho úřadu jsme během léta zakoupili 
novou časomíru, takže jsme mohli 
8. září uspořádat 13. ročník soutěže 

mladých hasičů O  pohár obce Ma-
chové. Soutěž byla opět zařazena do 
Zlínské ligy mladých hasičů a Stře-
domoravského poháru mládeže. Cel-
kem se zúčastnilo 49 kolektivů, a to 
domácí přípravka, 27 týmů mladších 
žáků a 21 týmů žáků starších.

Po ukončení sezony žákovských 
družstev jsme 15. září naplánovali 
výlet pro naše děti a  jejich rodiče 
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a  kamarády. Navštívili jsme zábav-
ní park Permonium v  Oslavanech 
u Brna. Cestou domů jsme se chtě-
li okoupat v  aquaparku ve Vyško-
vě. Ten byl ale bohužel v tento den 
z  technických důvodů uzavřen, tak 
jsme se vykoupali aspoň v  hole-
šovském bazénu a  šťastně dorazili 
domů.

30. září probíhaly oslavy sv. Michae-
la, patrona naší obce. V doprovodu 
hudby jsme prošli průvodem obcí 

a zúčastnili se mše svaté u zvonice 
na návsi.

27. října naši členové pomohli při 
pořádání dýňových strašidel a  ve 
spolupráci s dalšími občany nacviči-
li scénku Mrazík. Tato scénka se pro 
velký úspěch opakovala třikrát.

14. listopadu byla provedena inven-
tura zbrojnice a klubovny ze strany 
obecního úřadu.

5. prosince jsme také tradičně uspo-
řádali pochůzku svatého Mikuláše 
v  rodinách, které o  ni měly zájem. 
Pro velký počet dětí jsme opět vy-
pravili dvě mikulášské družiny.

Na závěr roku 30. prosince naši čle-
nové uspořádali turnaj ve stolním 
tenise zde v  kulturním domě a ná-
sledně druhý den oslavu Silvestra.

Během celého roku se členové schá-
zeli jak na pravidelných výborových 
schůzích, tak i na schůzích 3. okrsku. 
Také jsme rádi navštěvovali oslavy, 
výročí a  valné hromady v  okolních 
obcích a sborech.

Jelikož rok 2018 byl také rokem ko-
munálních voleb, sestavili jsme kan-
didátku do zastupitelstva naší obce. 
Z  naší kandidátky bylo zvoleno 7 
členů zastupitelstva, z nichž 5 členů 
SDH Machová.

Závěrem bych rád poděkoval obec-
nímu úřadu v Machové za jejich pod-
poru a spolupráci, dále všem spon-
zorům, kteří nám při naší činnosti 
pomáhali, všem spoluobčanům za 
jejich pomoc v průběhu celého roku 
a také všem členům sboru za jejich 
práci.

Všem vám přeji mnoho zdraví, štěstí 
a úspěchů v novém roce!

Jaromír Brázdil, velitel sboru

ČZS Machová  
Vážení zahrádkáři, vážení spoluob-
čané, i na začátku letošního roku vy-
užiji příležitost, abych zrekapituloval 
činnost ZO ČZS Machová a prostřed-
nictvím Machovského zpravodaje se 
s  vámi o  toto zhodnocení podělil. 
20. ledna jsme uspořádali 11. ročník 
koštu vína s  komentářem. Charak-
teristiku jednotlivých vzorků bílých 
a  červených vín převážně z  oblas-
ti Poddvorova, Petrova a  Strážnice 
vám prezentovali osvědčení znalci 
vína B. Brázdil, MVDr. F. Václavík za 
asistence J. Divokého.

17. února se v  kulturním domě ko-
nala odborná přednáška. Okresní 
instruktor MVDr. F. Václavík poho-
vořil o výsadbě nových stromků na 
vhodných a osvědčených podnožích. 

Zopakoval techniku a  důvody řezů, 
prevenci a chemickou ochranu stro-
mů a  rostlin. Přednáška byla pest-
rá na autentické vzorky a praktické 
ukázky, které posluchače zaujali. 
Jejich počet byl rekordní a překonal 
hranici 65 podepsaných. Nás těší, 
že odborné přednášky do Machové 
„táhnou“ zahrádkáře i  ze širokého 
okolí. Účast místních zahrádkářů 
nabírá vzrůstající trend.

Ze zahrádkářské tématiky jsme se 
v únoru ještě přeorientovali do ob-
lasti společenské a  to 24. 2. 2018, 
kdy se konal zahrádkářský ples. Ná-
sledující den byla výroční členská 
schůze. 

Týden před Velikonocemi jsme 

podpořili výtvarné odpoledne, nad 
kterým měl patronát obecní úřad 
s  ukázkami technik pletení veliko-
nočních pomlázek.

V  dubnu je každoročně nutné pro-
vést brigádu v  hospodářské míst-
nosti, klubovně a  přilehlé zahradě. 
Ta se uskutečnila v dostatečném po-
čtu členů.

12. květen byl pro nás velmi význam-
ný a  zároveň slavnostní den. Na 
členské schůzi jsme si připomněli 
50. výročí založení ZO ČZS Machová 
(přesný datum 10. 5. 1968). Na člen-
skou schůzi jsme se důkladně při-
pravovali. Přísálí kulturního domu 
bylo vkusně vydekorováno. Vydali 
jsme i  tištěnou brožuru, ve které 

jsou zachyceny významné osobnos-
ti organizace a  zakládající členové, 
důležité události z vývoje a rozvoje 
organizace a jednotlivá vyznamená-
ní a ocenění.

19. června se konala soutěž Vesnice 
roku. Prezentovali jsme se v  hos-
podářské místnosti ukázkou tech-
nického vybavením pro zpracová-
ní úrod ovoce. Taktéž klubovny, ve 
které jsme komisi seznámili s  naší 
historií a činností. Výklad byl zpes-
třen ochutnávkou ovocného moštu. 
Každoročně se zapojujeme do akcí, 
které organizuje obecní úřad pro 
děti a mládež. Zde se nejvíce reali-
zují naše členky.

I  pro rok 2018 jsme byli Územním 
sdružením Zlín pověřeni uspořádá-
ním okresní výstavy ovoce, zeleniny 
a květin. Ta minulá se konala 22.–23. 
9. 2018. 

Nyní považuji za velmi důležité po-
děkovat všem zahrádkářům, ale 
i  spoluobčanům za ochotu se do 
výstavy zapojit a  obětovat svůj čas 
pro přípravu vzorků ovoce a zeleni-
ny, popřípadě květin a  tyto přinést 
do kulturního domu a  vystavit je. 
Bez vás, aktivních vystavovatelů, 
by se tato akce v  takovém rozsahu 
a  pestrosti nekonala. Okresní vý-
stavy pořádané v  Machové jsou již 

dosti známé i  ve vzdálených měs-
tech či vesnicích, ze kterých k nám 
lidé přijíždějí. Na tomto dobrém 
jménu máte významný podíl. Velmi 
jsme se posunuli v  oblasti aranž-
má. Paní Lenka Hradilová a  Liba 
Pospíšilová s  kamarádkami touto 
činností strávily celý týden. Nelze 
podrobně popsat, co všechno jejich 
úsilí obnášelo. Návštěvníci velmi 
vysoce aranžmá ohodnotili a  já jim 
ještě jednou taktéž děkuji. Mé uzná-
ní patří i členkám a členům výboru 
a  zahrádkářům, kteří výstavu orga-
nizačně zabezpečují. 

Bohatá úroda ovoce vyvolala re-
kordní zájem o využití vybavení hos-
podářské budovy za účelem uvaření 
povidel, moštování a  pasterování 
moštu. Náš hospodář Jaromír Juřena 
se nezastavil. Odvedl obrovský kus 
práce. I jemu patří vyslovení zaslou-
žených díků.

Rok 2018 jsme v  organizaci vyhod-
notili jako velmi úspěšný se splně-
ním pestrého plánu činnosti. Ak-
tuálně máme 67 členů, z toho je 18 
žen. Naší nevýhodou je vyšší věkový 
průměr. Výhodou je „zralost“ a zku-
šenost členů. Tímto oslovuji vás 
spoluobčany ke členství v  ZO ČZS 
Machová. Obohatíte se o zkušenosti 
a um pro vaše pěstitelské zahrádky, 
ale i pro ty relaxační. Podpoříte tak 

nejenom rozvoj a činnost zahrádká-
řů, ale i život v naší obci.

Do nového roku 2019 přeji všem 
hlavně pevné zdraví, kus štěstí 
a osobní pohodu.

  Miloslav Matyáš, 
předseda ZO ČZS Machová

Autobusová doprava a  jízdní 
řády od prosince 2019  
Vážení občané, následující informa-
ce jsou zejména určeny pro ty, co 
využívají služeb autodopravce při 
cestě do zaměstnání, škol, obchodů, 
institucí a  zdravotnických zařízení. 
V  létě 2018 byl obcím zaslán návrh 
nových jízdních řádů autobusových 
linek v  rámci sjednocení dopravní 
(Plán dopravní obslužnosti Zlín-
ského kraje), který zajišťuje Zlínský 
kraj. Bohužel termín pro připomínky 
obec nevyužila. Na krajském setká-
ní starostů po volbách byl probírán 
i tento zásadní bod. O něm, a hlavně 
o  navrhované změně, která se do-

tkne občanů Machové, jsme se se-
známili v prosinci. Před Vánoci jsme 
společnosti KOVED (krajská organi-
zace zajišťující autobusovou dopra-
vu – Koordinátor veřejné dopravy 
ZK) a Zlínskému kraji zaslali naše zá-
sadní připomínky. Obec Machová se 
stala návrhem nového jízdního řádu 
obcí bez přímého napojení na kraj-
ské město Zlín, ve kterém sídlí řada 
institucí, úřadů, nemocnice, střední 
školy atd. V obci Machová zastavuje 
pouze spoj Otrokovice-Mysločovice-
-Lechotice. Navrhujeme do nového 
jízdního řádu u spoje Zlín-Mysločo-

vice-Holešov doplnit zastávku Ma-
chová a  zajistit tak občanům obce 
Machová minimálně v ranních a od-
poledních hodinách spojení z/do 
města Zlína. 

Vzhledem k tomu, jak jsou nyní spo-
je navrženy, dochází na zastávce 
Mysločovice, která je přestupní, ve 
stejný čas ke křížení spojů (např. 
v časech 6.01, 14.58, 15.58, 21.14). Ne-
lze očekávat, že by spoje na sebe 
čekaly a vzhledem ke vzdálenostem, 
kdy může během přepravy dojít k ne-
dodržení přesného jízdního řádu, je 
zcela nevhodně nastaveno časování 
těchto přípojných spojů. Dále navr-
žené odjezdy spoje od zastávky My-
sločovice, škola zcela nerespektují 
konec vyučovacích hodin pro žáky 
z obce Machová, kteří spádovou ZŠ 
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Mysločovice navštěvují. Zcela zmi-
zel spoj ve 12.40 a 13.08, které nově 
nahradil pouze spoj 13.21. Tudíž žáci 
nejen I. stupně po 5. vyučovací hodi-
ně (konec v 11.55) i po stravování ve 
školní jídelně budou muset dlouho 
čekat (o dalších 40 min.). Jelikož se 
už v současnosti v prostoru autobu-
sové zastávky odehrávají kázeňské 
přestupky a  vyskytuje se již nyní 
problémové chování žáků čekajících 
na odjezd autobusů (šikana, nási-
lí), je krajně nevhodné prodlužovat 
dobu čekání na spoj. Nesouhlasíme 
s  prodloužením intervalu a  poža-
dujeme doplnit spoj ve 12.40, který 
byl a je v rámci možností optimální. 
Bohužel již takto nastavená veřejná 
zakázka na výběr dopravce běží a je 
otázkou, jestli naše opodstatněné, 
avšak opožděné námitky a požadav-
ky budou zahrnuty do konečných 
jízdních řádů, které mají být v plat-
nosti od 15. 12. 2019. Budeme se usi-
lovně snažit tento nepříznivý stav 
zvrátit a zajistit komfortní cestování 
občanům a žákům z Machové.

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.

Pijeme kvalitnější 
vodu
Vážení spoluobčané, chtěla bych vás 
informovat o  poznatcích získaných 
při představení modernizované 
technologie úpravny vody v Tluma-
čově, kterého jsme se s panem mís-
tostarostou 30. 11. 2018 zúčastnili. 
Zlepšení senzorických i chemických 
parametrů pitné vody, která nám 
teče z  kohoutků, obstarává od za-
čátku podzimu dávkování ozonu 
a doplnění pískové filtrace o filtraci 
aktivním uhlím. Jde v oblasti Pomo-
raví o  takovouto první instalaci fil-
trace pomocí aktivního uhlí v rámci 
úpravy podzemní vody. V  rámci le-
gislativních požadavků na sledová-
ní parametrů surové vody vyplýva-
jících z  požadavků Evropské unie 
byly upraveny rozsahy sledovaných 
pesticidů, ze kterých následně vy-
plynula nutnost rekonstruovat tech-
nologii úpravny vody v  Tlumačově 
tak, aby byly plněny limity vyráběné 
pitné vody. Voda se čerpá ze stud-

ní a hydrogeologických vrtů ze dvou 
jímacích území z  Tlumačovského 
lesa a ze štěrkoviště Kvasice. Rekon-
strukce stála 80 mil. Kč. Nakonec lze 
jen konstatovat, že v rámci Zlínské-
ho kraje nyní pijeme velmi kvalitně 
a nadstandardně upravenou pitnou 
vodu a  doplnit informaci, že cena 
vodného (náklady spojené s  výro-
bou a distribucí pitné vody) pro rok 
2019 je vyšší o  1 Kč, tedy budeme 
platit 44,40 Kč za 1m3. 

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.

Kořenová čistírna 
a odpadní vody
A teď mi dovolte pár informací k té 
vodě, která se stane z  pitné vody 
po jejím odběru, tedy vodě odpad-
ní. Jak všichni víte, máme již něko-
lik let v obci vybudovanou kořeno-
vou čistírnu odpadních vod (dále 
KČOV). Tak jak vše časem morálně 
zastarává a  legislativa se neustále 
zpřísňuje, je třeba se pustit do její 
rekonstrukce. Nechci vás zatěžovat 
detailními technickými popisy, takže 
stručně řečeno, nyní nám po zachy-
cení pevných částic na česlích (ruč-
ně stíraných mřížích) a sedimentaci 
v  jímce, protéká takto předčištěná 
odpadní voda horizontálně třemi 
filtračními poli zarostlými rákosím. 
Takto se však ne zcela odstraňují 
všechny formy dusíku, neboť čištění 
probíhá bez přístupu kyslíku. V rám-
ci rekonstrukce, na kterou chceme 
tento rok požádat o dotace, bude na 
prostředním poli změněn směr toku 
odpadní vody, kdy přes šachty bude 
rozvody vypouštěná voda protékat 
filtračním polem vertikálně, tudíž za 
přístupu kyslíku. Taktéž se chceme 

připravit zatím na nevynucené od-
straňování fosforu tím, že bude in-
stalováno chemické srážení fosforu. 
Dále naše KČOV není vybavena ka-
lovým hospodářstvím, kal zachycený 
v  jímce se za nemalé peníze musí 
likvidovat na ČOV v  Otrokovicích. 
Uvažujeme tedy o výstavbě kalové-
ho pole, odvodněný kal (bohatý na 
organické látky a živiny) se bude dát 
využít i v rámci provozu kompostár-
ny.  Pak bych chtěla doplnit v tom-
to čísle uváděné informace týkající 
se odpojování - rušení septiků na 
obecních budovách. V  době, kdy 
byla naše KČOV vybudována, mělo 
docházet k odpojování septiků a pří-
mému napojení domů, neboť septi-
ky jsou čistící zařízení a  ze zákona 
o  vodovodech a  kanalizacích vy-
plývá, že v případě, že je kanalizace 
ukončena čistírnou odpadních vod, 
není dovoleno vypouštět do této ka-
nalizace odpadní vody přes septiky 
a čistírny odpadních vod. Bohužel se 
tak v minulosti nestalo a jsou za to 
sankce (přestupek fyzických osob - 
vlastník nemovitosti) pokuta až do 
výše 100 tis. Kč, právnické osoby až 
do výše 10 tis. Kč). Proto bychom vás 
chtěli o těchto skutečnostech infor-
movat a požádat vás, abyste v rámci 

svých možností ti, kterých se to týká, 
provedli odpojení septiků a napoje-
ní vašich odpadních vod přímo do 
kanalizace. O  možné pomoci infor-
moval v  úvodu zpravodaje staros-
ta. Dále bychom vás chtěli požádat, 
abyste do kanalizace nesplachovali 
hygienické potřeby, čistící ubrous-
ky a  další věci, které se nerozpustí 
a pak ulpívají na česlích a ucpáva-
jí je a  musí se ručně odstraňovat, 
což nepřeji nikomu z  vás a  také to 
zvyšuje náklady na provoz. Dále, jak 
bylo zmíněno, obecným problémem 
je obsah fosforu ve vodních tocích. 
Žádáme vás, abyste při výběru ze-
jména (neboť prací prostředky jsou 
fosfátů legislativně zbaveny) u pro-
středků do myček vybírali ty, které 
jsou, pokud možno bezfosfátové 
(jsou i  cenově dostupné). Tím se 
pak sníží náklady, bude pak potře-
ba nižšího množství síranu železité-
ho na odstranění fosforu na odtoku 
z KČOV do Machovky. V současnosti 
probíhá legislativní proces týkající 
se povolení vypouštění odpadních 
vod z  KČOV do Machovky. Bohužel 
od letošního ledna se musí také le-
gislativně ošetřit vypouštění z deš-
ťového oddělovače v areálu čistírny, 
se kterým dosud nikdo (ani úřady) 

nemá žádné zkušenosti. Co se týká 
ceny stočného zatím forma a  výše 
zůstává pro tento rok stejná, není 
však vyloučeno po proškolení zá-
stupci z Ministerstva zemědělství, že 
dojde na příští rok k úpravám formy 
a výše výpočtu ceny stočného.

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.

Odpady   
a jejich třídění
Jak jste již byli informováni letákem 
do schránek o nových nádobách na 
olej, je ve vztahu i ke kanalizaci po-
třeba připomenout několik základ-
ních informací. Instalací sběrných 
nádob na oleje chceme docílit sní-
žení množství olejů, které lidé vy-
lévají do kanalizace, popř. vyhazují 
do kontejneru na komunální odpad. 
Tuky a  oleje výrazně znečišťují ži-
votní prostředí, především odpadní 
potrubí a  systém kanalizace, kde 
se vlivem nízkých teplot shluku-
jí a může doch 2016 ázet k provoz-
ním komplikacím ve formě ucpání 
a  již zmíněné čištění česlí na vtoku 
do čistírny. A zase tu máme zvýšení 
nákladů na údržbu, která se nutně 
musí promítnout do ceny za stoč-

né. Do 4 černých nádob označených 
popisem o  objemu 120 l umístě-
ných u kulturního domu, u sběrných 
hnízd „u  kaštanu“, „stavební obvod 
směr Mysločovice“ a  u  obecního 
skladu se olej či tuk ukládá v  uza-
vřených plastových obalech, např. 
v  uzavřených PET lahvích, pokud 
možno se šroubovatelným víčkem, 
aby nedocházelo k vylití. Separační 
nádoby slouží výhradně k  ukládání 
potravinářských olejů a  tuků, nelze 
do nich vhazovat použité motorové 
oleje apod.

V tomto čísle zpravodaje jste infor-
mováni o  snížené výši poplatku za 
odpady na 480 Kč na rok 2019. V této 
souvislosti bych si zde dovolila shr-
nout vývoj produkce odpadů a  píli 
občanů při třídění papíru, plastu 
a  skla v období 2016 – 2018 a  výše 
poplatku za odpady, které jsou sta-
novovány obecně závaznou vyhláš-
kou zastupitelstva obce Machová 
o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a  odstraňování 
komunálních odpadů (Pozn. popla-
tek na daný rok vychází vždy z úda-
jů o produkci za rok minulý, jelikož 
v  době jeho stanovování nejsou 
známy všechny potřebné údaje). 

Dále již zmiňované budoucí nasta-
vení cen na trhu odpadů a  zákaz 
ukládání neupraveného odpadu na 
skládky od roku 2024 (likvidace ve 
spalovnách nebo recyklace) a  tím 
plánované navýšení ceny za tunu 
odpadu budeme, v zájmu nás všech, 
klást velký důraz na třídění odpa-
dů a  snižování objemu komunální-
ho odpadu. V  současnosti se naše 
průměrná produkce komunálního 
odpadu pohybuje pod průměrem 
za Zlínský kraj. Avšak podíl komu-
nálního odpadu je pořád veliký. Dle 
EU má být do roku 2035 recyklováno 
65% komunálního odpadu (nyní je 
to cca 38%) a do roku 2030 se má re-
cyklovat 70% obalových odpadů. De-
finitivní cenové náklady ještě nejsou 
v  současnosti legislativně schvále-
ny, plánujeme však zefektivnit celý 
systém odpadového hospodářství 
v  obci, i  s  ohledem na již zmíněný 
„business plán“ pro kompostárnu. 
Ať to dopadne jakkoliv, jediné co 
zůstane, je: co nejvíce vytřídit a sní-
žit objem odpadu v popelnicích pro 
minimalizaci ceny v  budoucnosti. 
K  tomuto tématu se ještě budeme 
v  dalších číslech zpravodaje vracet 
a informovat vás o dalším vývoji.

Ing. Táňa Vítková, Ph.D.
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Úpravna vody v Tlumačově 
(zdroj VaK Zlín, a.s.)

Tabulka: odpady vývoj za 2016–2018

A zde je uvedeno porovnání našeho úsilí třídění přepočítaného na jednoho 
občana v rámci průměru:

*Zdroj: EKO-KOM, a.s.

rok papír
(tuny)

plasty
(tuny)

sklo
(tuny)

odměna za tří-
dění EKO-KOM

(Kč)

komunál-
ní odpad

(tuny)

poplatek 
za odpady

(Kč)

2016 3,660 10,566 8,594 92 535 104,544 540

2017 6,048 9,091 9,320 84 807 106,755 540

2018 6,528 8,648 10,475 EKO-KOM zasílá  
v březnu 2019 

104,262 515

Průměrná hodnota komodity 
na občana za rok 2018

papír (kg) plasty (kg) sklo (kg)

Česká republika* 18 10,2 11,1

Zlínský kraj* 16,6 8,2 9,6

Obce spadající pod Magistrát 
města Zlína*

19,1 5,6 8,8

Machová 9,5 12,5 15,2



Poplatky   
v roce 2019
Místní poplatky za komunální 
odpady v roce 2019
Zastupitelstvo obce Machová schvá-
lilo obecně závaznou vyhláškou č. 
2/2018, kterou se stanoví na rok 2019 
poplatek za komunální odpady ve 
výši 480,-Kč za rok v  základní saz-
bě. Cena je proti roku 2018 snížena 
s ohledem na bonus za správné tří-
dění. Každý občan, který pobývá déle 
než 6 měsíců mimo obec Machovou 
(např. studenti apod.)  může požádat 
o slevu ve výši 50 % a to za podmín-
ky, že požádá písemně do 15 dnů od 
vzniku skutečnosti, která zakládá ná-
rok na slevu. Pokud nebude dodrže-
na tato předepsaná lhůta, nárok na 
osvobození nebo slevu zaniká. 

Poplatek za komunální odpady se vy-
bírá od února 2019, jeho splatnost je 
do 31. března 2019. Při úhradách ob-
drží občané nové štítky na popelnice.  
Upozornění: Technické služby Otro-
kovice však vyváží popelnice se sta-
rými štítky pouze do poloviny března!

Stočné
Cena za stočné se pro rok 2019 ne-
změnila – zůstává ve stejné výši 
500,- Kč na osobu za rok. Jako dosud 
je stočné hrazeno za kalendářní rok 
a splatnost stočného je každoročně 
k  30. září, aby majitelé nemovitostí 
mohli nahlásit případné změny v po-
čtu osob v domácnosti, které produ-
kují odpadní vody v Machové.

Poplatek za psy
U místního poplatku za psy byla dle 
metodických pokynů vydána obec-
ně závazná vyhláška č. 4/2018. Míst-

ní poplatek za psy byl stanoven na 
výši 200,- Kč za každého psa. Upo-
zorňujeme majitele psů na jejich 
ohlašovací povinnost (tzn. do 15 dnů 
nahlásit držení psa staršího 3 měsí-
ců, případně ohlásit další změny ve 
stavu psů v domácnosti). Místní po-
platek za psy je splatný každoročně 
do 31. října.

Přestože se jedná o poměrně nízkou 
částku, někteří poplatníci poplatek 
za psy za r. 2018 neuhradili. Apelu-
jeme na tyto občany, kterých se to 
týká, aby svůj závazek vůči obci Ma-
chová uhradili. V  opačném případě 
je správce poplatku oprávněn zvýšit 
sazbu až na trojnásobek.

To se týká i  poplatků za KO. Obec se 
musí chovat jako řádný hospodář 
a bude nezaplacené poplatky vymáhat.

Obec Machová

Úkony a informace Obecního úřadu
Přidělování čísel  
popisných za r. 2018
Přiděleno celkem 6 čísel popisných 
po kolaudaci; poslední je pořado-
vé č. 254. Některá č. p. jsou v  řadě 
naopak zrušena. Od r. 2010 se musí 
zachovat historie čísel popisných  
a  zrušená č. p. se nesmí používat 
opakovaně.

Ověřování podpisů a listin 
Celkem bylo použito   
119 pořadových čísel.

Přehled o změnách  
v počtu osob s trvalým 
pobytem v obci Machová
Počáteční stav k 1. 1. 2018 661
Nově narození 9
Úmrtí -2
Odhlášení z trvalého pobytu -23
Přihlášení k trvalému pobytu 23
Změny trvalého pobytu   
v rámci obce +5/-5
Konečný stav k 31. 12. 2018 668

Uzavírání manželství
Uzavřená manželství 2
Rozvody manželství 0

Libuše Zaoralová, účetní

Aktualizované provozní 
řády hřišť
Na obecních webových stránkách 
www.obecmachova.cz naleznete 
v  sekci Úřední deska aktualizované 
provozní řády víceúčelového, fotba-
lového hřiště a travnatých ploch. 

Odkaz je také umístěn přímo u elek-
tronického rezervačního systému. 
Žádáme všechny návštěvníky spor-
tovišť, aby se s jeho obsahem sezná-
mili a pravidla dodržovali. 

Řády obsahují i  důležité kontakty 
v případě vzniku mimořádné událos-
ti. Řády budou také vyvěšeny přímo 
ve sportovním areálu.

Obec Machová

Získané dotace  
v roce 2018
V  roce 2018 obec Machová obdrže-
la z  Fondu Zlínského kraje – sekce 
rozvojové programy a  krizové říze-
ní (z Programu na podporu obnovy 
venkova RP02-18DT1 pro rok 2018) 
dotace na obnovu obecního majet-
ku – KD Machová. Proběhla výměna 
rozvodů a otopných těles KD Machová.

Celkové náklady činily 367.840,- Kč. 
Dotaci od Zlínského kraje jsme ob-
drželi ve výši 49,75 %, tj. 183.000,- Kč.

Libuše Zaoralová, účetní

Plán investic na rok 2019

Komunikace
Příprava obnovy tzv. „kostkovice“ 
(všechny tři větve). Předpokládané 
celkové výdaje 6,8 mil. Kč, z toho ka-
nalizace - obnova sítě, výdaje cca 1,5 
mil. Kč a vodovod - rozšíření, výdaje 
cca 0,3 mil Kč). Realizace investiční 
akce je závislá na poskytnutí dota-
cí. V současné době je dokončována 

projektová dokumentace a  přesný 
rozpočet. Následovat bude příprava 
a  podání žádosti o  přidělení dota-
ce z  Ministerstva pro místní rozvoj 
(MMR) a Zlínského kraje (ZK).

S ohledem na výsledek žádosti o do-
tace u  akce „kostkovice“ plánujeme 
realizovat opravy výtluků (případně 
celého koberce) na vybraných úse-
cích v  obci (kritická situace u  par-
koviště pro MŠ vedle KD, ul. Mili-
ónová, atd. Také bude provedeno 
zalití prasklin (spár). Předpokládaný 
schválený objem výdajů je 350 tis. Kč.

Dopravní automobil pro jed-
notku SDH
Byla podána žádost o dotace na ha-
sičský dopravní automobil (JSDH_
V2_2019 z Programu „014D24 Dotace 
pro jednotky SDH obcí“) v předběžné 
pořizovací hodnotě 950 tis. Kč. Nákup 
je spolufinancován z dotace MMR ve 
výši 450 tis. Kč (schváleno), z  dota-
ce ZK v  předpokládané výši 350 tis. 
(žádost bude s ohledem na zveřejně-
ní ze strany kraje v dubnu t.r. a na-
vazuje na podmínky dotace z  MMR) 
a příspěvkem obce ve výši cca 250 tis. 
Kč. V současnosti čekáme na regist-
raci akce na základě námi zaslaných 
technických podmínek. Poté bude 
probíhat výběrové řízení. Technické 

provedení vozidla je limitováno pra-
vidly Hasičského záchranného sboru 
ČR a  možnostmi parkování (výška, 
délka, šířka, včetně majáků).

Zásahová stříkačka SDH
Začátkem roku nám byla Zlínským 
krajem přidělena dotace z programu 
RP12 – 19 (Dotace obcím pro jednot-
ky sborů dobrovolných hasičů obcí 
ZK) na pořízení zásahové stříkačky 
ve výši 105 tis. Kč (70 % z celkové fi-
nální ceny 150 tis. Kč). Zbylá část cca 
28 tis. Kč bude dofinancována z roz-
počtu obce.

Oprava zvonice
V  rámci plánu je uvažováno také 
o vyčištění fasády, opravě okenních 
otvorů a  samotných oken, svodů 
a  soklu zvonice z  příslušného do-
tačního titulu. Odhadované náklady 
činí cca 100 tis. Kč.

Rekonstrukce kříže Potoky
Zastupitelstvo pokračuje v  záměru 
opravy historického kříže z  lokality 
Potoky. Celková cena nabídky je cca 
70 tis. Kč včetně příslušných povole-
ní památkového úřadu. 

Ing. Zdeněk Novák, Ph.D.

Vítání občánků v roce 2018
V roce 2018 nám bylo ctí a radostí při-
vítat 7 nových machovských občánků.

Faldík Sebastián  
Formánek Oldřich  
Hanák Dominik    
Juráňová Kristýna  
Klouček Štěpán   
Lešková Linda  
Nováková Nikol   

Každý nový občánek obdržel peněžní 
dar obce, bryndáček a pamětní list.

Všem našim novým občánkům pře-
jeme hodně štěstí, zdraví a lásky do 
života, rodičům pak spoustu energie 
a  radosti z  toho nejkrásnějšího, co 
v životě máme!

Jubilanti
V následujícím období oslaví svá  
životní výročí následující občané 
(seřazeno v měsíci abecedně):

Únor: Brázdil Břetislav  
 Michalíková Růžena  
Březen:  Brázdil Mojmír   
 Doleželová Marie  
 Chytilová Naděžda  
Květen:  Daňková Božena  
Červen:  Brázdilová Miroslava  
Srpen: Brázdilová Marie  
 Chytilová Marie  
Říjen:  Dovrtěl Josef  
 Matulíková Drahomíra               
 Michalíková Růžena  
Listopad: Řiháková Anežka 
Prosinec: Motáňová Marie   
 Pančocha Josef    

       Pastyříková Marie   
 Vlčková Vojtěška  
 Zavadilová Ludmila  
 Závodná Ludmila 

Všem jubilantům blahopřejeme k je-
jich životnímu výročí, přejeme hod-
ně zdraví, štěstí a optimismu do dal-
ších let!

Vzpomínáme
V roce 2018 jsme se naposledy roz-
loučili s machovskými spoluobčany 
panem Jiřím Michalíkem a Štěpánem 
Melkou. Čest jejich památce!

Svatopluk Januška, předseda výboru 
pro školství a sociální oblast
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Informace výboru pro školství a sociální oblastLeden
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Josef Benek, místostarosta

Plán vývozů odpadů  
v roce 2019
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Přehled akcí na rok 2019
5. 1. 2019 Tříkrálová sbírka

12. 1. 2019 Výroční schůze SDH 
Machová

27. 1. 2019 Výroční členská 
schůze Sokolů

1. 2. 2019            Nebe nad Machovou

2. 2. 2019      Přednáška ČZS Machová

9. 2. 2019 Sokolský ples

23. 2. 2019 Zahrádkářský ples 
Výroční schůze ČZS Machová

2. 3. 2019 Vodění medvěda

9. 3. 2019   Košt klobás SDH Machová

16. 3. 2019 Dětský karneval 
Schůzka s občany 

6. 4. 2019   „Ukliďme Česko,  
ukliďme Svět“

14. 4. 2019 Výtvarné odpoledne 
s pletením tatarů

28. 4. 2019 Rej čarodějnic

11. 5. 2019  Den matek ČZS Machová

22. 6. 2019 Dětský den 

červenec–srpen Letní kino

červenec          Turnaj v malé kopané  
(memoriál Dušana Šumbery)

13. 7. 2019    SDH - soutěž mužů a žen 

31. 8. 2019 Rozloučení s prázdninami

16.–24. 8. 2019 Soutěž v kuželkách 
(memoriál bratrů Zatloukalových)

7. 9. 2019 Ukončení Středo-
moravského poháru + ZL

21.–22. 9. 2019 Okresní výstava ČZS 
Machová

29. 9. 2019 Svátek sv. Michaela

27. 10. 2019 Dýňové strašidýlka

16. 11. 2019 Beseda s důchodci

30. 11. 2019 Zimní tvoření

7. 12. 2019 Vánoční besídka

15. 12. 2019      Rozsvícení vánočního 
stromu

21. 12. 2019 Vánoční turnaj  
v kuželkách

28. 12. 2019 Turistický pochod

30. 12. 2019 Turnaj ve stolním tenise

31. 12. 2019 Silvestr

Výbor pro kulturu a sport

Ochrana osobních údajů  
Informujeme občany, že souhlasu k uveřejnění jména a příjmení není třeba, jsou-li v příslušné rubrice uve-
dena v určitém měsíci pouze jména a příjmení jubilantů, a to jen v případě významných životních jubileí (na-
rození dětí, kulatá výročí včetně svateb), nikoli každoročně. V případě, že si občané nepřejí zveřejnění jejich 
základních osobních údajů, žádáme je (případně zástupce dětí do 16 let), aby to oznámili nejpozději do konce 
prvního týdne kalendářního roku na obecním úřadu. Děkujeme!  Obec Machová

Nebe nad Machovou – pozvánka

Rok se s  rokem sešel, přišla zima, 
a tudíž čas na další pozorování zimní 
noční oblohy. Letos pozorování pro-
běhne 1. února opět ve sportovním 
areálu od 19:00 hodin. Pozorování se 
uskuteční jen za dobrého a  jasného 
počasí. V případě, že nám počasí ne-
bude přát a akci budeme muset zrušit 
či přesunout, aktuální informace se 
dozvíte včas na obecních stránkách 
nebo na Facebooku obce Machová. 

A  na co se můžete těšit? K  vidění 
budou všechna cirkumpolární sou-
hvězdí (souhvězdí viditelná v našich 
podmínkách po celý rok) jako je 
souhvězdí Velké a  Malé medvědice, 
Kassiopeii, Hada a  Kefea. Dále se 
můžete těšit na všechna zimní sou-
hvězdí (souhvězdí viditelná pouze 
v  zimních měsících), například sou-

hvězdí Blíženců, Orionu, Androme-
dy, Býka, Velkého psa s  nejjas-
nější hvězdou, jakou můžeme 
vidět pouhým okem Síriem 
a další. V plné kráse se nám 
ukáže naše nejbližší pla-
neta Mars.  

Připomínám, že pokud 
bude potřebné jasno, 
které je k  uspořádání  
pozorování nutné, před-
pokládá se, že bude 
i značná zima. Proto doma 
nezapomeňte teplé oble-
čení, aby vám nebyla zima 
a  abychom si mohli po-
zorování večerní hvězdné 
oblohy co nejvíce užít.

Ing. Vladimír Velísek

Přehled akcí na rok 2019


