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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

z technických důvodů došlo k tomu, že byl připravený zpra-
vodaj, který měl vyjít před obecními hody a nevyšel. Mnoho z 
Vás se na nás obracelo o informace, které ve zpravodaji byly 
připraveny.

Vzhledem k tomu že nás čeká celá řada již připravených 
akcí, které se v následujícím období budou realizovat, museli 
jsme urychleně přepracovat zpravodaj, abychom Vám mohli 
poskytnout informace o dění v naší obci. V rámci již připrave-
ného zpravodaje jsme Vás prosili, abyste pomohli připravit naši 
obec na oslavu svátku Sv. Michala, aby byla obec jako již tra-
dičně uklizená a  pěkně vypadající pro návštěvníky našich hodů. 
Nezbývá nám v současné době než Vám poděkovat, že jste se 
na přípravě a úklidu veřejných prostranství naší obce podíleli 
a jako již tradičně rodiny Janíků, Hradilů a Matulíků připravi-
ly i prostředí kolem zvonice ke slavnostní bohoslužbě. Musíme 
poděkovat i p. Miserovskému, že poskytl pro okolí zvonice kvě-
tinovou výzdobu. 

Samozřejmé je poděkování i machovským hasičům, kteří se 
na slavnostním průběhu hodů podíleli - od ranního budíčku až 
po nesení symbolů obce v průvodu ke zvonici a po skončení 
bohoslužby zase je uložili zpět na OÚ. Máme za to, že všechna 
tato činnost dokresluje atmosféru našeho svátku.

Jisté je, že i zahrádkáři tradičně přispívají k obohacení pro-
gramu našich hodů tradiční výstavou ovoce, zeleniny a květin. 
Již jsme si zvykli, že výstavy v naší obci mají skutečně vysokou 

úroveň a jsou hodnoceny pozitivně nejen machovskými obča-
ny, ale i návštěvníky hodů a ostatními návštěvníky ze širokého 
okolí.  Výstava v naší obci patří nesporně k příjemným pěstitel-
ským zážitkům a je jisté, že výpěstky z naší obce jsou na vysoké 
úrovni a množství bohatých druhů a odrůd sklízí vysoký obdiv 
účastníků výstavy. Chceme poděkovat machovským občanům, 
že pravidelně přináší své výpěstky, bez nichž by nebyla výstava 
tak úspěšná.  Děkujeme občanům nejen jménem obecního úřa-
du, ale i za ČZS Machová za aktivní účast na této výstavě.

Také v naší obci jsou znát známky celostátní hospodářské 
krize nejen tím, že se zvyšuje počet nezaměstnaných spoluob-
čanů, ale že se zhoršují materiální podmínky života občanů, ale 
je to znát i na celkovém spokojeném soužití machovských obča-
nů.

Druhým velmi negativním dopadem, který má dopad hos-
podářská krize na naši obec, je i nižší příjem daní ze státního 
rozpočtu do našich příjmů. Každý měsíc očekáváme s obavou 
o kolik bude snížený příjem do našeho rozpočtu a co se projeví 
negativně na možnostech financování při realizaci již připrave-
ných opatření v budovatelské i celkové činnosti OÚ. Nároky na 
energie – zajištění provozu obecní vybavenosti se nesnižují  a 
může to mít dopad nejen  do přípravy investičních akcí ale i 
na  jejich realizací. Parlament  i Senát ČR přijali v rámci úspor-
ného balíčku také možnost obcí, aby samy stanovily koeficient 

pokračování na str. 2
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Pořádané akce

Dětský den
Dne 27.6.2009 proběhla akce pro 

děti, která byla vlastně zahájením letních 
prázdnin. V pátek a v sobotu se na tuto 
akci připravovali zastupitelé a místní 
složky za vedení předsedkyně kulturního 
výboru p. Boženy Janíkové v prostran-
ství pod kulturním domem. Vzhledem k 
počasí uplynulých dnů se všichni obáva-
li, aby veškeré přípravy nebyly z důvodu 
nepříznivého počasí zbytečné. Celá akce 
by se musela přesunout do prostor KD. 
Ještě v sobotu dopoledne, kdy se dokon-
čovaly poslední přípravy, jsme s obavami 
sledovali, jestli nám počasí dovolí celou 
akci v plánovaném rozsahu uskutečnit.

Ale nakonec se 
odpoledne počasí 
umoudřilo a vše 
proběhlo přede-
vším ke spokoje-
nosti dětí a jejich 
rodičů. Do celé 
akce se zapojil 
nejen kulturní 
výbor a zastupitel-
stvo, ale i místní 
organizace činné 
v naší obci (hasiči, 
zahrádkáři, sokoli, 
myslivci, lidová 

strana). Děkujeme všem občanům, kteří 
se jakýmkoliv způsobem do dětského dne 
zapojili a pomohli tak připravit odpoled-
ne plné zábavy, dětského smíchu, ale i 
vzájemného besedování. 

Myslíme si, že p. Janíková, jako před-
sedkyně kulturního výboru, mohla být 
spokojena s výsledkem, ale i se spolu-
prací a aktivitou složek a občanů. Také 
ze snímků, které zde byly pořízeny, je 
vidět, že je potřeba tyto akce organizovat, 
aby děti i mládež získávali  k obci kladný 
vztah.

pro navýšení daní z nemovitostí. Zastupi-
telstvo má možnost schválit vyhlášku k 
navýšení daní z nemovotostí (tzv. domov-
ní daně) o 100 – 500 %. 

Naše zastupitelstvo se i touto mož-
ností zabývalo, jsme však toho názoru, že 
sami jako zastupitelstvo koeficient měnit 
nebudeme, protože raději Vás žádáme 
o spolupráci při úklidu obce, při kosení 
trávy, při pomoci se zimní údržbou naší 
obce a dalších potřebných opatření, které 
se týkají obce a veřejných prostranství, 
než abychom podstatně navýšili daně 
z nemovitostí a Vás nutili k zápornému 
postoji vůči obci a jejímu zastupitelstvu. 
Věříme, že tento přístup zastupitelstva 
posoudíte jako vstřícný krok k našim 
občanům a budete s námi i nadále spolu-
pracovat na úpravách a údržbě naší ves-
nice. Jen za těchto předpokladů můžeme 

snižovat náklady na tuto činnost a udržo-
vat obec v takovém stavu jako doposud.

Další informací je , abyste se zajímali 
o webové stránky naší obce a vyhlášky, 
které jsou na úředních deskách, (tj. na nás-
těnce vedle OÚ Machová v listinné podo-
bě) ale i v elektronické pdoobě na úřední 
desce webových stránek obce Machová.  
Chceme předejít tomu, že nejste dosta-
tečně informováni o některých veřejných 
záležitostech, chceme Vás tímto upozor-
nit, abyste se seznamovali častěji s těmito 
dokumenty zveřejnných na úředních des-
kách.

Přestože jsou informace předávány 
formou hlášení místního rozhlasu, stále 
se objevují připomínky, že některé infor-
mace jsou strohé, ale pokud je potřebu-
jete ve větší šíři, rádi je poskytneme na 
OÚ Machová. Také je máte k dispozici na 

úředních deskách elektronické podobě.
Při každé vhodné příležitosti využí-

vám možnost setkání s občany, abych 
informoval o záměrech obce, o provádění 
řady akcí investičních i společenských. 

Do značné míry k Vaší informovanos-
ti přispívá nesporně i pravidelně vydáva-
ný zpravodaj. Obecní zastupitelstvo či 
OÚ Machová nemá žádné tajnosti, kte-
ré nezveřejňujeme a jak jste pravidelně 
informováni, veškerá zastupitelstva jsou 
veřejná a rádi Vás na nich přivítáme a 
poslechneme Vaše názory a náměty. Těší-
me se na další dobrou spolupráci se vše-
mi machovskými občany.

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

pokračování ze strany 1
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Nová knihovna v Machové

knihovna

Mnohokrát jsme Vás informovali, že 
dojde k přestavbě v budově OÚ, aby byly 
vytvořeny nové prostory pro knihovnu 
a tato se vrátila zpět do prostor obecní-
ho úřadu. Konečně se nám tento záměr 
podařil a nákladem  100 000Kč. Byla 
provedena důkladná přestavba býva-
lých místností ordinace lékaře a malé  
klubovny hasičů za účelem zkulturnění 
prostor naší knihovny. Byly přestavěny 
prostory spojením místností, vyměněna 
okna, obnovena elektroinstalace, podla-
hy, vytápění, ale také kompletně vyba-
vena novým nábytkem pro uložení knih 
a také pro veřejný internet a pro činnost 
knihovníka. Byly rozšířeny prostory 
pro umístění knihovního fondu. Zveme 
všechny občany k nahlédnutí do rekon-
struovaných prostor a věříme, že zvláště 
čtenáři, kteří knihovnu navštěvují pravi-
delně, ocení nové a moderní prostředí.

Pro půjčování po prázdninách bude 
rozšířena provozní doba knihovny a tato 
bude otevřena 2x do týdne  s možností 
využívání veřejného internetu. P. Matu-
líkové, knihovnici,  přejeme, aby se jí 
v nové místnosti dobře pracovalo a její 
knihovnická činnost se zdárně rozvíjela.
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Nový stavební obvod „Díly pod hájem“

Nový stavební obvod

Postupně  se začínají realizovat 
stavby v této lokalitě. Byl zde už 
dokončen první rodinný dům, kte-
rý je připraven k nastěhování. V 
současné době je rozestavěno již 
více domů a staveb postupně při-
bývá. Domy rostou jako houby po 
dešti. Věříme, že celý obvod bude 
během následujících let ukončen, 
aby mohly být provedeny závěreč-
né práce na místní komunikaci a 
celá lokalita začala mít skutečnou 
podobu nového stavebního obvo-
du. 

V této lokalitě nemáme ale jen 
radosti. V následujícím období 
musíme řešit i zpevnění obrubníků, 
a tím  zajištění plotů sousedících s 
cestou, neboť je zde velký výškový 
rozdíl a ploty u zahrad by mohly 
ujíždět. Obec nechala zaměřit trasu 
budoucích obrubníků a projednala 
s občany v této lokalitě vjezdy do 
jejich zahrad. Práce provede sta-
vební firma HLAVA-stavby, s.r.o. 
(Bystřice pod Hostýnem), která 
buduje většinu inženýrských sítí v 
této lokalitě. Připomínky občanů 
bereme jako oprávněné a snažíme 
se tento problém v co nejbližším 
období vyřešit. 
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Nový stavební obvod
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Soutěž o machovský pohár

V průběhu prvního pololetí pra-
videlně cvičila dvě družstva dětí při 
požárních soutěžích SDH Machová. 
O jejich trénink se pravidelně stará 
p. Jaromír Brázdil a p. Josef Benek. 
Vyvrcholením celé jejich snahy byla 
již tradiční soutěž o Pohár obce 
Machová, který se uskutečnila ve 
sportovním areálu u koupaliště.

 Věříme, že se SDH podaří zabez-
pečit opravu soutěžní stříkačky, aby 
ji mohli žáci s úspěchem využívat a 

nebyla na ostudu.
Počítá se s tím, že údržba hasič-

ské techniky je součástí povinností 
obce tak tyto opravy uhradí.

Pro členy SDH Machová byla při-
pravena nová společenská místnost 
(klubovna) včetně nového vybavení 
důstojného pro jejich činnost. Věří-
me, že si hasiči budou nového zaří-
zení vážit a že klubovna přispěje k 
dalšímu rozšíření jejich činnosti a 
aktivit.

SDH MACHOVÁ

Dne 30.8.2009 proběhly požární sou-
těže mladších a starších  „O pohár obce 
Machová“. Soutěží se zúčastnilo 13 
družstev starších a 13 družstev mladších 
žáků.  Mladší žáci z Machové skončili na 
6. místě s časem útoku 20:25 sekund a 
starší žáci se umístili na 7. místě s časem 
požárního útoku 17:67 sekund.  

Součástí pohárové soutěže v Machové 
bylo zároveň vyhodnocení Zlínské ligy 
mladých hasičů za rok 2009. Celé Zlín-
ské ligy se zúčastňovala družstva mlad-
ších i starších žáků z Machové. Měli však 
k dispozici méně výkonnou stříkačku, 
která je posunula do 2. poloviny výsled-
kové listiny.

2
1

3

Malenovice

Mysločovice

Záhlinice

Výsledky Poháru Machová v kategorii mladších žáků

2
1

3

Racková

Loučka

Malenovice

Výsledky Poháru Machová v kategorii starších žáků

Sbor dobrovolných hasičů Machová 

Celkové výsledky Zlínská ligy:
kategorie starší žáci:
1. Loučka, 
2. Brumov, 
3. Malenovice

kategorie mladší žáci:
1. Mysločovice 
2. Malenovice 
3. Racková

K našim běžným provozním sta-
rostem se přidala ještě další. Mostek 
přes Machovku vedle kořenové čistír-
ny odpadních vod se zčásti propadl, 
a vyžaduje proto celkovou generál-
ku, aby se předešlo nebezpečí úrazu. 
Rekonstrukci mostu musíme zadat 
stavební firmě. Opravený most musí 
zůstat  zachován nejméně ve stávají-
cí šířce. Předběžně se plánuje oprava 
ještě na letošní podzim.

Oprava mostku u ČOV
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TJ Sokol Machová

TJ SOKOL MACHOVÁ
Tělovýchovná jednota Sokol Macho-

vá mají v současné době nové vedení. 
Dne 30. května 2009 se uskutečnila valná 
hromada TJ Sokol Machová za účelem 
další činnosti této organizace. Bylo třeba 
zvolit nové vedení, tj. předsedu po zesnu-
lém p. Václavu Zatloukalovi. Nový výbor 
bude pracovat v dalším období v tomto 
složení: předseda - Bohuslav Husek, 
členové výboru - Jaromír Měřil, Milan 
Dovrtěl, Radek Husek, Jiří Mrlík.

V prvním pololetí se pravidelně 
zúčastňovali kuželkářských soutěží s 
tímto umístěním: „A“ mužstvo v Jihomo-
ravské divizi na 8. místě, „B“ mužstvo v 
krajském přeboru na 4. místě, DOROST 

v krajské soutěži na 3. místě. Dorost v 
nadcházející sezóně postoupil do II. ligy.

TJ Sokol uspořádal turnaj v miniko-
pané u Dovrtělů na hřišti s umělým povr-
chem. Turnaj se konal dne 13. června 
2009. Zúčastnilo se celkem 6 družstev z 
Machové a okolí. Celý den přálo turnaji 
pěkné počasí a dobrá atmosféra. Velké 
poděkování patří p. Milanu Dovrtělovi, 
který se této akce dobře ujal. 

Další akcí TJ Sokol byl  dne 25. 
července 2009 turistický pochod, kte-
rý začínal v Kudlovské Dolině. Dále se 
pokračovalo na Bunč. Zde následovalo 
občerstvení v nově zrealizované restaura-
ci. Další cíl byla rozhledna Brdo, z které 

byl krásný výhled na zdejší okolí. Závěr 
byl v rekreačním středisku Kamínka u 
Roštína. Tento zájezd měl hojnou účast. 
Po celý den vládla příjemná společenská 
a sportovní atmosféra. 

Na kuželně proběhla rekonstrukce 
topení, kterou financoval OÚ Machová.

Ve dnech 21. 8. - 30. 8. 2009 proběhl 
na kuželně Memoriál Václava Zatlouka-
la. Zúčastnilo se ho celkem 65 hráčů z 
Machové a okolí. Nejstarším účastníkem 
turnaje byl bývalý trenér machovských 
kuželkářů pan Jaroslav Šimek ze Zlína (72 
let). Poháry do turnaje financovala obec. 
Další ceny sponzorovali - AUTOSERVIS 
HUSEK a ELINS (Radek Husek).

Výsledky memorialu v kategorii mužů:
1.Mrlí Jiří  460 TJ SOKOL MACHOVÁ
2.Divílek Michal  459 JISKRA OTROKOVICE
3.Palička Ladislav 445 JISKRA OTROKOVICE
4.Bachňák Zdeněk 433 KROMĚŘÍŽ
5.Divílek Michal ml. 432 JISKRA OTROKOVICE
6.Fryštacký Roman 432 TJ SOKOL MACHOVÁ
7.Stoklásek Radek 431 TJ SOKOL MACHOVÁ
8.Grebeníček Vlastimil 430 TJ SOKOL MACHOVÁ
9.Dovrtěl Milan  429 TJ SOKOL MACHOVÁ

Výsledky memorialu v kategorii žen:
1. Divílková D.   453 JISKRA OTROKOVICE
2.Kubáčková H.  438 KROMĚŘÍŽ
3.Vajdíková M.  435 JISKRA OTROKOVICE
4.Skoumalová J.  402 KC ZLÍN
5.Divílková ml.  400 JISKRA OTROKOVICE
6.Kubáčková E.  400 KROMĚŘÍŽ
7.Petříková F.  396 JISKRA OTROKOVICE
8.Zatloukalová Martina 389 TJ SOKOL MACHOVÁ
9.Husková Jana  388 TJ SOKOL MACHOVÁ

Nejlepší dorážka - Mrlík Jiří      153

Tradiční akcí TJ Sokol Machová je 
turistický zájezd. Letos již 22. ročník se 
konal ve dnech 3. 9. - 6. 9. 2009. Tento-
krát se jelo na Lipno. Cestou na Lipno se 
udělala zastávka v městě Telč, kde pro-
běhla prohlídka zámku. Dále následova-
la rozhledna KLEŤ, na kterou se dojelo 
lanovkou. Ubytování bylo v hotelu Lip-
no. 

Druhý den byl naplánovaný výlet do 
Rožmberka. Zde byla prohlídka zámku. 
Odpoledne se jelo do Vyššího Brodu na 
prohlídku kláštera. Třetí den byla turisti-
ka. Trasa - naučná stezka Plešné Jezero, 
Plechý (1378 m), Trojmezí přes Jelení 
Kámen do Nové Pece. Délka pochodu 
byla 25 km. Poslední den se šla naučná 
stezka Vítkův Hrádek. Poté následoval 
návrat domů. 

Zájezdu se zúčastnilo celkem 47 
osob. Po celou dobu zájezdu panovala 
veselá nálada.
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Obecní informace

Místnost pro zahrádkáře (klubovna) 
Jako každoročně mohou naši 

občané i ostatní zájemci zpracovávat 
své ovoce ve víceúčelové místnosti 
zahrádkářů u obecního skladu k vaře-
ní povidel a dalšímu zpracování ovo-
ce. Na žádost zahrádkářů byla schvá-
lena jednoduchá přístavba (cca 40-50 

m2) k víceúčelové místnosti, která 
vytvoří prostory pro jejich schůzovou 
činnost a uskladnění potřebných věcí 
a pomůcek. S výstavbou bude zapo-
čato ještě v letošním roce. Zahrád-
káři se dle možností budou podílet 
brigádnickou činností a z velké části 

i na financování této přístavby. Upo-
zorňují současně, že je třeba ještě v 
letním období provést postřik vápe-
natými prostředky na ošetření jab-
loní (např. VUXAL, SUScalcium) k 
zamezení výskytu hořké pihovitosti 
na plodech.

Slíbili jsme machovským obča-
nům, že budeme mít snahu realizovat 
protizáplavová opatření v lokalitách, 
kde nejčasteji dochází k problémům s 
přívalovými dešti.  Požadavek obča-
nů bydlících při hlavní cestě jsme 
řešili v loňském roce. Byla odspádo-
vána voda z lokality „Čtvrtě“ u pol-
ní cesty, která tekla za zahrady  a při 
průtrži do dvorů přilehlých domů. V 
současné době se však setkáváme s 
různými názory a pro nás nepocho-
pitelným přístupem k odspádování 
území. 

Jako druhou akci jsme Vám slibo-
vali, že se pokusíme řešit odvedení 
přívalové vody z lokality „Polodí-
ly“, která zaplavuje ulici vedoucí od 
Mysločovic směrem ke koupališti. 
Podařilo se nám využít budování 
obchvatu (rychlostní komunikace) 

u Tlumačova k navezení potřebné 
zeminy k vybudování velmi nároč-
ného protizáplavového opatření. Na 
celou akci je zpracován projekt, kte-
rý řeší odvod vod z tohoto pozemku 
od Míškovic a jejich zachycení do 
příčného záchytného kanálu a odve-
dení do kanalizace. Příčný záchytný 
systém bude dvojí, aby se co nejví-
ce zamezilo vytékání vody přímo 
na silnici. Tím, že využíváme návoz 
zeminy z budované rychlostní komu-
nikace, ušetříme obci několik milio-
nů Kč. Musíme poděkovat  Jaromíru 
Brázdilovi a ing. Blance Dovrtělové, 
jako majitelům , kteří povolili pro-
vedení tohoto opatření. Obec zajis-
tila odstranění ornice před návozem 
podorniční zeminy. Ornice bude  
urovnána zpět na pole, aby nedošlo 
ke snížení bonity orné půdy v této 

lokalitě. Společnost ZEMET (Tečo-
vice), která pozemek obhospodařuje, 
byla v předstihu informována a vzala 
to na vědomí s tím, že práce budou 
provedeny přes zimní obodobí, aby 
se nenarušily jarní zemědlské práce.

Obracíme se na občany, aby byli 
shovívaví a strpěli zvýšený provoz s 
dovozem zeminy a vzhledem k pod-
zimnímu období dochází i k častější-
mu znečišťování vozovky Míškovice 
– Otrokovice. 

Společnost, která zeminu naváží, 
provádí čištění vozovky, přesto se 
však může stát, že cesta zůstane 
nějaký čas bez čištění.

Tato situace se stala před obecním 
svátkem a museli jsme požádat naše 
hasiče, aby komunikaci řádně očisli a 
uklidili poslední zbytky nánosu, aby 
obec byla na hody uklizena.

Protizáplavová opatření

Obnova nátěrů 
dětského hřiště

Dětské hřiště pod obecním úřa-
dem již delší dobu potřebovalo obnovit 
nátěry a udělat pořádek. S iniciativou se 
dostavily opět děti, které spolu se staros-
tou dali hřišti nový kabát . Doufáme, že 
se nám časem podaří vybudovat i nové 
dětské hřiště, které pro zvýšený počet 
machovských občanů bude třeba.  Ale i 
stávající dětské hřiště je využíváno hojně 
množstvím machovských dětí, kterými se 
naše obec může v poslední době chlubit. 
Přiobjednali jsme ještě jednu lavičku, 
která zde bude po doručení zabudována.

Při zakládání květnatých luk 
nám od prvních dnů příroda nepře-
je. Vloni ihned po zasetí osiva trá-
vy a květin do půdy přišly přívalo-
vé deště a z velké části nám osivo 
splavily. Letos jsme z rozpočtu 
obce zakoupili nové semeno (20 
tis. Kč) pouze lučních květin pro 
jejich dosetí. Zastupitelé se sešli 
zjara na pozemcích květnatých luk 
a ručně doseli a zapravili do půdy 
na 80 druhů lučních květů. Vzápětí 

nato se však dostavilo dvouměsíční 
sucho a z nové setby vzešlo velmi 
málo rostlin. Bylo to zjevně vidět 
na zasetých ječmenech, máku či 
ostropestřci mariánském, které také 
špatně vzešly. Mnohé pozemky 
musely být zcela zaorány. Věříme, 
že zasetá semínka se z půdy neztra-
tila a po pokosení a odvozu sena 
dostala přístup světla, vzduchu i 
vláhy, aby zpestřila druhy květů na 
těch loukách, kde byly vysety.

Květnaté louky
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Čísla popisná
V návaznosti na prodej pozem-

ků ve stavebním obvodu lokalita 
„Díly pod hájem“ a postupné zahájení 
výstavby bylo v obci Machová přidě-
leno již číslo popisné 200. Neznamená 
to však, že v obci máme 200 rodinných 
domů. V návaznosti na zachování his-
torie obce a postupné výstavby domů a 
dalších staveb je vhodnější pokračovat 
v číslování domů na nových parcelách 
narůstající řadou. Pokud je dům přesta-
věn na původní parcele, ponechává se 
mu i původní číslo popisné. A tak už 
můžeme konstatovat, že v obci Macho-
vá se již asanovalo mnoho domů, 
jejichž majitelé zemřeli. Jedná se o tato 
čísla popisná: 
okolo návsi: 

čp. 6 - p. Matula Svatopluk
čp. 7 - p. Stoklásková Ludmila
čp. 9 - p.Václavík František

u kostkovice: 
čp. 22 - po Láníkových 
čp. 26 - po Brázdilových
čp. 41 - po Fryštackých
čp. 44 - po Pospíšilových
čp. 46 - po p. Husákové
čp. 52 - po Daňkových

u kulturního domu: 
čp. 29 - po Bráneckých

Naopak máme poměrně dost domů, 
které zatím nejsou trvale obydleny, 
a nebo slouží pouze k hospodářským 
účelům:   

čp. 3 - po p.Kadlánkové 
čp. 14 - po p. Kulendové
čp. 28 - po Karlíkových
čp. 32 - po Šestákových 
čp. 36 - po Janíkových
čp. 38 - po Stoklasových  
čp. 96 - holičství Matulík

čp.112 - po p. Churavé
čp. 39 - po Retikových (převedeno                                 

  na rodinu Matulíků)
čp. 43 - po p. Janíkové (převedeno  

  na rodinu Brázdilů)
čp. 51 - po p. Hlaváčovi (převede- 

  no na šatny koupališ- 
  tě

Před r. 1989 se postupně vykupo-
valy a asanovaly domy u „kostkovice“ 
se záměrem vytvoření uceleného zele-
ného prostranství až po zděné oplocení 
(bývalé rodiny Svačinových) namísto 
malých domků téměř bez dvorečků.  
Zelená plocha by navazovala na dětské 
hřiště a  byla by pokračováním zeleně 
na návsi. Změnou režimu po r. 1990 
byl tento záměr přerušen.

     
  Libuše Zaoralová

Jako již tradičně uspořádáme i letos 
„Večer dýňových strašidýlek“. Akce 
proběhne v podvečer státního svátku  a 
to dne 27.října 2009. Zatím předpoklá-
dáme, že lampiónový průvod vyjde od 
mateřské školy v 17.30 hodin a půjde k 
návsi. Přesná hodina zahájení průvodu 
bude ještě vyhlášena rozhlasem. Prosíme 
občany, aby se podíleli svými výpěstky 
dýní, aby vyzdobili dýňovými strašidýl-
ky své domy či prostranství před domy, 
aby byla obec osazena co největším 
počtem svítících dýní. Jako každoročně 

bude v tento podvečer vypnuto veřej-
né osvětlení, aby strašidýlka vynikla. 
Budeme rádi, pokud nám Občané, kte-
rým zbývají plody dýní z vlastní produk-
ce, nabídnou, my je svezeme k vyřezání 
a doplnění trasy v obci. Za ochotu a  pří-
stup  i v tomto směru děkujeme. Lampi-
ónový průvod bude končit v kulturním 
domě. Jak se již osvědčilo, v kulturním 
domě bude připravena diskotéka pro děti 
a čaj a pro rodiče a ostatní dospělé dosta-
tečné mnžoství svařeného vína a  další 
občerstvení.  Chceme opravdu poprosit 

Již po 2 roky  pořádáme v prosinci 
předvánoční besídku – setkání machov-
ských občanů v předvánočním čase k pří-
jemnému odpoledni. Také v letošním roce 
proběhne toto setkání občanů v neděli 
dne 6. prosince od 16. hodin. Jako již 
tradičně proběhne vystoupení mužského 
pěveckého sboru Hlahol, dětského sou-

Dýňová strašidýlka

Mikulášská besídka

machovské občany, aby se zamezilo zni-
čení vyřezaných výtvorů, aby se k celé 
akci postavili jako ochránci a výzdoba 
se jim líbí, než aby výrobky zničili.  OÚ 
má záměr, aby i další den bylo vypnuto 
veřejné osvětlení a naši obec osvětlila 
dýňová strašidýlka ještě další podve-
čer. Nálada bývá tradičně velmi dobrá 
a ukázalo se,že akce je velmi zdařilá. 
Všechny občany na tuto akci zveme a 
ještě jednou Vás prosíme, abyste s sami 
vyzdobili své příbytky a zlepšili celko-
vou úroveň akce. 

boru Ječmínek a s krátkým programem 
vystoupí děti z mateřeké školky.  V rámci 
této akce bude připravena malá výstavka   
perníků s mikulášskou tématikou.  Poda-
řilo se nám zajistit tradiční obrázky, které 
v minulosti zdobívaly perníky k mikuláš-
ské nadílce. Před desítkami let prodával 
obrázky na perníky machovský cukrář 

p.Herzán a starší občané si jistě takto 
vyzdobené perníky pamatují. Chceme 
jim těmito tradičně nazdobenými perní-
ky připomenout dřívější tradice – jak se 
před mnoha lety zdobily perníky. Těšíme 
se na účast všech machovských občanů 
při pravidelném společném setkání v 
adventním čase. 

Obecní informace
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MAteřská školka

Na letošní školní rok je zapsáno 26 
místních dětí, z nichž jsou jen 3 předškol-
ní, 8 středního věku, 10 mladšího věku  
a 5 dětí jeslového věku. Třída mateřské 
školy se naplňuje do počtu 24 dětí, proto 
zřizovatel udělil škole výjimku z počtu 
zapsaných dětí, aby bylo vyhověno všem 
podaným žádostem o přijetí k předškolní-
mu vzdělávání.

Mateřská škola je příspěvkovou orga-
nizací, v níž pracuje Mikešová Zdeňka 
- ředitelka, Hlaváčková Helena - učitel-
ka, Velísková Olga - kuchařka a Menší-
ková Lenka - školnice. Pracovní úvazky 
provozních pracovnic jsou i přes vyso-
ký počet dětí kráceny. Účetnictví školy 
zpracovává firma Métis, s.r.o. z Lechotic, 
topičem je pan Konečný Stanislav. 

V únoru 2009 provedla pracovnice 
KHS Zlínského kraje kontrolu školního 
stravování. Po rekonstrukci kuchyně pro-
voz plně vyhovuje evropským normám.

Od ledna 2010 budou všechny děti 
chodit celodenně, proto bylo nutné pře-

místit ložničku do horního podlaží školy 
naproti obřadní síně, vybavit ji novými 
lehátky, dekami a prostěradly. 

Letos, stejně jako vloni proběhne ve 
škole souvislá pedagogická praxe Mar-
tiny Hlaváčkové – studentky 4.ročníku 
Soukromé střední školy pedagogické a 
sociální a praxe Irmy Brázdilové – stu-
dentky sociální pedagogiky Univerzity T. 
Bati ve Zlíně.

Děti se snažíme učit překonávat obtíže 
při nacvičování a osvojování návyků

sebeobsluhy, zhodnotit pod vedením 
dospělého následky vlastního chování 
v konkrétních jednoduchých situacích. 
Učíme je respektovat dohodnutá pravidla 
chování a vystupovat zdvořile. Nedělá-
me za dítě to, co je schopno udělat samo.
Cíleně však musíme předcházet i případ-
ným konfliktům mezi dětmi v tak početné 
skupině.  

V září jsme poučili děti o bezpečném 
chování v MŠ, protipožární prevenci. 
Hovořili jsme s rodiči na třídní schůzce, 

pan Taraba zahrál pohádku „Skřítek Vítek 
a mlsné auto“. Ředitelka se zúčastnila 
semináře k právní problematice a porady 
vedoucích školních jídelen.

V říjnu jsme shlédli výstavu ovoce a 
zeleniny v kulturním domě, připravujeme 
fotografování dětí s panem Lígrem, poje-
deme na Hostišovou, kde Slovácké diva-
dlo zahraje v kulturním domě pohádku: 
„Jak se bubnuje na princezny“. Zřizova-
tel provede inventarizaci majetku. 

V prosinci se těšíme na Mikulášskou 
besídku a další akce, které budou zajišťo-
vány postupně podle aktuální nabídky.

Zápis na školní rok 2010-11 se usku-
teční začátkem března 2010, tiskopis 
žádosti bude na škole k dispozici pře-
dem.

MŠ bude uzavřena od 23. 12. 2009 do 
3. 1. 2010.

Zdeňka Mikešová
ředitelka

říjen 
Drahomíra Matulíková 80 let

Srdečně zveme všechny machovské důchodce 
na přátelské posezení,které se koná v sobotu 
14. listopadu 2009 v kulturním domě.

Začátek v 15 hodin.
Hudba a občerstvení zajištěno.

Naši jubilanti v měsíci
říjnu a listopadu

Obecní zastupitelstvo se rozhodlo uspořádat 
veřejnou sbírku občanů na pomoc obcím postiženým 
povodněmi na severní Moravě. Občané přispěli cel-
kem 12 000 Kč  a další částkou přispěl také OÚ 
Machová ze svého rozpočtu. Celkem bylo zasláno 
do obce Jeseník  příspěvek ve výši 15 000 Kč. 

Můžeme se jen těšit z toho, že naše obec byla 
podobných událostí ušetřena.

Povodňová sbírka
Dne 11. července 2009 se dožila významného životní-

ho 90 let p. Ludmila Doleželová, která je již třetím rokem 
nejstarší občankou v Machové. Přes vysoký věk je stále 
aktivní a za pomoci svého syna fyzicky i duševně čilá. 
Obecní zastupitelstvo jí tímto přeje do dalších let mnoho 
zdraví, pohody, čilosti a optimismu. Přejeme jí to i jmé-
nem všech machovských spoluobčanů. Ať jí zdraví slouží 
alespoň jako doposud i v dalších letech.

Nejstarší občanka v Machové

Všem našim oslavncům blahopřejeme k jejich význam-
nému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a hlav-
ně zdravído dalších let.

listopad
Božena Dvořáková 84 let
Ladislav Zelina 87 let

Pozvánka na besedu s 
důchodci

Mateřská školka
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Obecní informace

Již jsme Vás informovali, od ledna 
2009 bylo zřízeno na OÚ Machová pra-
coviště Czech POINTU. Část machov-
ských občanů není o této skutečnosti 
dostatečně inormována. V Machové je 
možné na žádost vytisknout následující 
výpisy:  z katastru nemovitostí, z rejstří-
ku trestů, z obchodního rejstříku, ze živ-
nostenského rejstříku a z bodového hod-
nocení řidičů, seznam kvalifikovaných 

dodavatelů a další výpisy.
Všechny tyto úřední listiny může 

vydat z Czech POINTU pověřená oso-
ba v kanceláři OÚ Machová a mohou 
sloužit jako doklady pro různá řízení.  
Tyto výpisy jsou zpoplatněny  a ceník 
je k dispozici na OÚ a na web-stránkách 
obce.    

Jak je převážné většině občanů zná-
mo, budou od 1. listopadu v rámci ČR  

uvedeny do provozu datové schránky, 
pomocí nichž bude doručována poš-
ta z úřadů od orgánů státní moci, která 
byla dříve zasílána do vlastních rukou. 
K těmto datovým schránkám se musí v 
budoucím období OÚ povinně přihlásit 
a garantem je ministerstvo vnitra. Od 1. 
listopadu musí být přihlášeny i všech-
ny právnické osoby a dobrovolně si je 
mohou zřídit i fyzické osoby. 

Služby Czech POINT + datové schránky

Všichni jsme byli po celý rok svěd-
ky, že v areálu bývalého koupaliště 
byl velmi často nepořádek. Nakonec 
starší děti přišly samy s iniciativou, 
že areál uklidí, posbírají odpadky a 
místo, kde se často schází ke svým 
hrám, dají do pořádku, aby zde mohly  
trávit volný čas přes prázdniny. Sami 
v rámci prostor si pořídily dva men-
ší odpadkové koše, aby je pravidelně 

vysypávaly do popelnice.  I děti byly 
překvapeny, kolik pytlů odpadků se 
zde nasbíralo a jak se  celý areál změ-
nil. Odpadky se umístili v bývalém 
chladícím boxu a později byli odstra-
něny při sběru objemného odpadu v 
září . Místostarosta umístil k areálu 
novou nádobu na odpadky (popel-
nici). Žádáme všechny návštěvní-
ky (děti, mládež i starší machovské 

občany), aby inciativu dětí podpořili 
a snažili se společně udržovat pořá-
dek a odpadky ukládali do popelnice. 
Dětem, které se do úklidu v areálu 
zapojily, opravdu děkujeme. Velmi 
nás potěšila jejich iniciativa. Věřím, 
že i ostatní - především starší mládež 
- je podpoří a podobných akcí se také 
zúčastní a že tento úklid nebyl ojedi-
nělou aktivitou.

Přestože umožňujeme občanům 
odvoz ořezaných stromů, zbytků veřejné 
zeleně i pokosené trávy na místní kom-
post, setkáváme se velmi často s tím, že 
občané z důvodu pohodlnosti vysypou 
pokosenou trávu z vlastních pozemků do 
příkop a na polní cesty. Víme, že tyto ces-
ty nejsou v největším pořádku. Hroma-
dy vysypané pokosené trávy tomu však 

nepomohou. 
Velká hromada ořezané okrasné krou-

cené vrby byla vysypána do prostoru mezi 
zahradnictvím a kořenovou čistírnou na 
mez. To bylo skutečně tak těžké popojet 
o 300 m dál a tento odpad vysypat na sta-
novené místo u přehrady? Věřte, že je pro 
nás tento přístup nezodpovědných obča-
nů nepochopitelný a velmi nás mrzí. 

Pořádek – nakládání s odpady
Velkokapacitní kontejner na objemný 
komunální odpad bude přistaven u obec-
ního skladu ve dnech:
6. a   7.   listopadu 2009 
11. a 12.   prosince  2009

provozní doba: 
pátek     16.00 –18.00 hod
sobota    9.00 – 12.00 hod

Obecní hody
Obecní zastupitelstvo děkuje 

všem machovským občanům i všem 
machosvkým spolkům, kterí se aktiv-
ně podíleli na přípravě machovský 
hodů, které proběhly 4.října. Ráno 
prošli hasiči s dechovou hudbou 
Machovou a postarali se tak o tra-
diční budíček. Následně byla v 10.30 
sv. mše, kterou sloužil p. Vavřinec. 
Nedílnou součastí našich hodů je 
také výstava  ovoce a zeleniny, kte-
rou připravila ČZS Machová.

Úklid ve sportovním areálu koupaliště
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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

Perličky ze žákovských knížek

* * *

I přes přísný zákaz kouření kouří na WC 
a nedopalky hází do záchodové mísy. A 
pak mi tvrdí, že on to nebyl, protože kouří 
jinou značku.

SUDOKU Algebrogram

* * *

* * *

  F    O    U    T    Y
               T    E    N 
               T    E    N    
   S    I    X    T    Y   

Řešení spočívá v doplnění čísel (0-9) místo 
písmen v naznačené číselné operaci tak, aby 
byl správný výsledek zapsaných početních 
úkonů. Hlavním pravidlem při výměně je 
že za různá písmena musíme dosadit různá 
čísla a za stejná písmena stejná čísla. 

* * *

* * *

      O    K    L    A    M    A    L
      V    A    P     E    N     I     K
K   A     M    E    N    I    K     A

Imituje pana ředitele, tím vylekává žáky, 
i kantory.

Když jsem jej vyvolala odvětil: „Piš 
Basu, svačím.“

Leze do pětimetrové výšky na dvoumet-
rový strom.

Na mou otázku, „kde je Pepa“, drze odpo-
věděla, že „má rande s nivou „

Bez dovolení se líbala se spolužákem, při 
vyzvání k přestání se na mně otočila a 
řekla „Chcete se přidat?“

Na otázku jestli chce dostat za pět odpo-
věděl, že za šest asi těžko.

Na začátku hodiny Váš syn vstal a zeptal 
se mne: „Může žák dostat poznámku za 
něco co neudělal“. Já mu odpověděla, 
že ne a on drze řekl: „Tak vám říkám, že 
jsem neudělal domácí úkol“.

Napsal na první stanu tabule paní učitelka 
je kráva, na druhou stranu zevnitř velká.

Neustále se baví a odmítá mi říct o čem.

Opakovaně usíná o hodině a po otázce v 
kolik šel spát, odpoví před pěti minuta-
mi.

Plival na schodišti na níže postaveného 
učitele vyššího ročníku, čímž snížil jeho 
vážnost.

Poslán namočit houbu, vrátil se s mokrou 
hlavou a suchou houbou!

Poznámka učitele: Vaše dcera při hodině 
neustále brebentí a brebentí. 
Odpověď otce: Buďte rád, že neslyšíte 
její matku.

Pravidelně chodí do školy nepravidelně.

Při hodině fyziky si hraje s mobilem, 
když je mu zabaven vytáhne karty.

Při hodině matematiky se radoval, že 
vypočítal první příklad, který neměl řeše-
ní.

Upozorňuji Vás, že jestli mi Váš syn ještě 
jednou řekne soudružko učitelko, pošlu 
ho k potrestání do ředitelny za soudru-
hem ředitelem.

Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro 
postup do vyššího ročníku je třeba, aby je 
minimálně zdvojnásobila.

Váš syn se domnívá, že spojením bílé a 
černé rasy vznikne dalmatín nikoli však 
mulat.

Váš syn je pouze o cm větší než učitel a 
nazývá ho hobitem a skřetem.

Vyvolán prohlásil, že nebude odpovídat 
bez advokáta.

Za mými zády se mi směje do očí.

* * *
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