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Závěr volebního období je vždy příležitostí k tomu, aby-
chom bilancovali a abychom se pozastavili a zhodnotili uplynulé 
období.

Ke zhodnocení nebudu dávat podrobný výčet všech akcí, 
které jsme zrealizovali za uplynulé 4 roky volebního období. 
Mám zato, že si občané ještě dokáží vybavit všechny akce, které 
jsme v obci realizovali, přesto některé z nich připomenu. Jednou 
z největších akcí bylo budování nového stavebního obvodu, veš-
keré infrastruktury a následně prodej pozemků. Sami jistě vidíte, 
jak se tato nová část naší obce rychle rozvíjí. Ve stavebním obvo-
du máme dokončovat komunikaci, protože byl realizován pouze 
její základ a po navezení materiálu na hrubé stavby počítáme 
s její povrchovou úpravou. Před zimním obdobím provedeme 
vyrovnání cesty, aby nebyly problémy s dopravou přes zimu.  
V současné době jsou všechny stavební parcely buďto prodány 
anebo předběžně přislíbeny.

Další velkou stavební akcí bylo provedení protizáplavových 
opatření za humny od koupaliště, v lokalitě pod Sýkorníkem. 
Největší akcí bylo vybudování protizáplavového opatření na 
honu Polodíly od Míškovic. Vzpomenout můžeme i ochrannou 
hráz u čistírny odpadních vod. Všechna tato opatření se ukázala 
jako velmi účinná a při jarních deštích již nedošlo k zaplavování 
obydlí občanů. Byl to rovněž jeden z bodů volebního programu,  

vyhlášeného na počátku funkčního období. Sami můžete zhod-
notit, jak se nám tyto záměry s minimálními náklady podařilo 
zvládnout.

Dokončena byla také výsadba rozsáhlého biokoridoru  
a jejich údržba. I když zpočátku vypadaly plochy zaplevele-
né, tak v současné době jsou již vzrostlé a v dalším období  již 
nebudou potřebovat velkou údržbu a začínají plnit svoji funkci.  
K větší biodiverzitě v katastrálním územní přispěly i zbudované 
louky, které v poslední době začínají i kvést. Možná budeme 
muset v dalším období některé plochy dosévat k větší pestrosti 
květů. Jistěže to přispěje k pestrosti flóry i pro zpestření fauny 
- zpěvného ptactva či drobné zvěře.

Další velkou akcí byla také celková rekonstrukce mateřské 
školy. Provedena byla ve 2 etapách. Nejdříve jsme komplet-
ně přestavěli kuchyň, sociální zařízení pro děti a některé další 
úpravy, což bylo nákladem 900 tis. Kč. V letošním roce, kdy se 
podařilo získat dotace, bylo dokončeno zateplení, výměna oken 
a další vnitřní úpravy, které byly vyvolány i zvýšením počtu dětí. 
V současné době bylo zapsáno 38 dětí a může být přijato až 40 
dětí. Obě tyto akce si vyžádaly náklady téměř 3 miliony Kč, při-
čemž dotace bude činit cca 1,2 mil. Kč. Viděli jsme řešení mateř-
ské školy jako jednu z priorit, protože má-li se obec rozvíjet, je 

Z h o d n o c e n í  m i n u l é h o  v o l e b n í h o  o b d o b í
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Stává se pravidlem, že v předvečer 
státního svátku ČR (28. října) i letos opět 
uspořádáme večer dýňových strašidýlek 
a to ve  středu  27. 10. 2010. Již v jar-
ním období jsme Vás žádali, abyste dle 
možností vyseli semínka dýní, abychom 
na tento den měli dostatek  plodů  pro 
vyřezávání strašidýlek. Letošní rok byl 
pro vzcházení a pěstování dýní poměr-
ně nepříznivý. Nakonec však vidíme, že 
občané i obec má připraveno poměrně 
dostatečné množství dýní. Předběžně 
Vám můžeme sdělit program tohoto veče-
ra:  sraz účastníků lampionového průvodu 
na procházku obcí kolem dýňových stra-
šidýlek bude u kulturního domu předběž-
ně v 17.30 hod., v  kulturním domě bude 

V letošním roce končí nájemní smlou-
va pro vodní nádrž (rybník) v Machové, 
jejímž majitelem je ČR-Zemědělská a 
vodohospodářská  správa. Výše uvede-
ná organizace vypsala výběrové řízení  
k podání žádostí na pronájem nádrže 
v Machové. V další fázi správa vyzve 
zájemce k podání svých návrhů do sou-
těže o pronájem rybníku na 5 let. Čekáme 
na zveřejnění podmínek, které nám budou 
zaslány. Následně  zpracujeme žádost o  
zařazení do výběrového řízení. Doufáme, 
že s naší žádostí uspějeme. 

po průvodu připravena dětská diskotéka 
s čajem a pro dospělé občerstvení včetně 
klasického svařáku. Věříme, že se nám 
podaří  jako vloni vyrobit různá strašidýl-
ka a ozdobit jimi obec. Již dnes Vás chce-
me požádat o spolupráci při vyřezávání 

dýní, které proběhne v pondělí a v úterý 
25. a  26. října 2010 v kulturním domě. 
Zároveň chceme požádat občany, aby si 
vyzdobili i svá obydlí dýňovými straši-
dýlky. Je to nejen příjemná procházka pro 
machovské občany s dětmi, ale v tyto dny 
zajíždí do naší obce řada cizích účastníků 
i ze Zlína, Otrokovic, apod. Současně by-
chom Vás chtěli  vyzvat ke hlídání výzdo-
by proti vandalství a jejímu  poškození.  
Podáváme tuto zprávu v předstihu, aby 
mohli rodiče připravit pro své ratolesti 
lampiony a přispěli tak k dětské radosti. 

Večer dýňových strašidýlek

Zároveň připravíme základní školení pro 
tento spolek, aby všichni členové získali 
informace potřebné pro chov ryb a čin-
nost spolku. Celá tato akce bude probíhat, 
pokud dostaneme rybník do užívání, v 
následujících zimních měsících. Věříme, 
že se najde dostatek zájemců z řad dětí  i 
dospělých machovských občanů, kteří se 
budou rádi této zálibě věnovat. 

Obec do soutěže vstupuje ve spolu-
práci se současným uživatelem rybníku 
v Machové p. Bittnerem z Otrokovic. 
Máme zájem vytvořit sdružení uživa-
telů, kde bude působit spolek rybářů z 
naší obce. Máme zájem, aby se na ryb-
níku sdružovala machovská mládež a 
byl okolo vodní nádrže pořádek a tato 
část  byla příjemným místem pro pobyt.  
Obec zpracuje stanovy a vyzve občany 
včetně dětí, aby se přihlásili do tohoto 
spolku a mohli za daných pravidel využí-
vat rybník ke své zábavě ve volném čase. 

Vznik rybářského kroužku v Machové

Machovský rybník - pohdled od zemědělské cesty

ukázka vyřezane dýně

Machovský rybník - ptací pohdled

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová
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Pokračování ze str. 1

Ve školním roce 2010/2011 bude v 
Machové zahájen kroužek „Mažoret-
ky“. Přihlásit se mohou dívky ve věku 
7-12 let. Kroužek s nácvikem pohybo-
vé a taneční průpravy bude probíhat 
jedenkrát až dvakrát týdně v kulturním 
domě v Machové. Pohybovou a taneč-
ní průpravu s hůlkou povede Martina 
Hlaváčková z Machové. Zájemci se 
mohou přihlásit buď osobně u vedoucí 
kroužku anebo na telefon 775 965 656. 
Zájemci musí počítat s cenou 900,- Kč, 
ve které je zahrnuto i pořízení profesi-
onální mažoretkové hůlky. Pro zájemce 
proběhne v průběhu září informativní 

jednou z podmínek, aby byla v obci dobře 
fungující mateřská škola. 

Mezi další úkoly, které jsme řešili, 
bylo zajištění projektů na další zateplo-
vání budov (kuželny, kulturního  domu 
a obecního úřadu), kdy bylo nutné pro 
dotace zpracovat nejen projektovou doku-
mentaci, ale i energetický audit a další. 
Všechny tyto podklady si vyžádaly hodně 
úsilí a práce, které zatím nejsou vidět, ale 
pro získání dotací to byla nezbytně nutná 
podmínka. 

Další projekty byly zpracovány  na 
vybudování kompostárny a přestavbu 
sportovního areálu u koupaliště. Musíme 
doufat, že současná úsporná opatření a 
škrty, které jsou v současné době vládou 
prováděny, nám v těchto akcích  nezabrá-
ní je realizovat.

Obec také přispívá do Mysločovic 
na výstavbu chodníků, kde se stavební 
náklady rozdělovaly podle počtu hrobů 
na jednotlivé obce. 

Dokončeny byly některé terénní úpra-
vy na návsi a pod kulturním domem a do 
parků byly usazeny lavičky. 

Provedeny byly potřebné změ-
ny územního plánu dle potřeb obce a 
požadavků občanů a jak je uvedeno 
následně,  připravujeme zpracování nové-
ho územního plánu s delší perspektivou. 
Obec také provedla přestavbu knihovny 
včetně výbavy nábytkem a přestavbu 

klubovny SDH Machová, rovněž včetně 
vybavení nábytkem. Byla zahájena pří-
stavba prostor u obecního skladu pro roz-
šíření víceúčelové místnosti zahrádkářů a 
současně i pro potřeby svazu jako jejich 
klubovna. 

Mohlo by se ve výčtu akcí pokračo-
vat, ale věřím, že toto malé ohlédnutí za 
akcemi stačí k zhodnocení činnosti toho-
to zastupitelstva. 

Podařilo se také rozšířit a aktivizovat 
společenský život v obci. Nejen akce pořá-
dané obecním zastupitelstvem, ale i akce 
pořádané díky zájmovým organizacím v 
obci, naplňují činnost a v některých měsí-
cích je i několik akcí, kde mají možnost se 
občané potkávat a pobesedovat-pobavit 
se společně. Také pro děti je řešena celá 
řada akcí, které při současných počtech 
dětí v obci těší zastupitelstvo je organizo-
vat a pro děti připravovat. Úspěšné byly 
i činnosti jednotlivých výborů - přede-
vším sociálního  a kulturního, čehož jste 
byli svědky. Jsem přesvědčen, že obecní 
zastupitelstvo bylo tvořeno ze zastupitelů 
z kandidátky nezávislých a z kandidátky 
KDU-ČSL a  udělalo za volební období 
velký kus dobré a obětavé práce, vytvoři-
lo dělný kolektiv, který plnil požadované 
úkoly správy obce a jejího rozvoje.

Chci všem členům zastupitelstva 
i členům výborů a komisí  poděkovat 
za čtyřleté volební období při plnění 

povinností, vyplývajících z role zastupi-
tele obce. Je nesporné, že si toto upřím-
né poděkování zaslouží. Zároveň chci 
poděkovat všem složkám, které v obci 
pracují, neboť bez jejich účasti a spolu-
práce s obecním zastupitelstvem by se 
těžko dařilo celý rozsah činnosti naplňo-
vat. Jsou to hasiči, sokoli či zahrádkáři - 
jejich přínos pro společenský život v obci 
je nezastupitelný. V neposlední řadě však 
chci poděkovat Vám občanům Machové 
za spolupráci se zastupitelstvem na cel-
kové údržbě a úpravě obce, kde musíme 
rovněž říci, že bez pravidelné spolupráce 
při údržbě zelených ploch a úklidu obce 
si zastupitelstvo nedokáže představit, že 
by byla obec v takovém stavu, jakou ji 
máme dnes. Také za úpravu předzahrá-
dek, okenních květinových truhlíků a dal-
ších oprav a údržbě v obci je třeba všem 
upřímně poděkovat. Společným úsilím 
nás všech se nám daří držet obec na úrov-
ni, kdy se všichni cítí dobře a spokojeně 
žijí. Nasloucháme občanům a jejich pro-
blémům a po celé funkční období jsme se 
je snažili řešit. Není to vždy jednoduché, 
ale přece v rámci možností jsme se snaži-
li zachovat tento přístup. 

schůzka, na které budou poskytnuty 
podrobnější potřebné informace. Na 
zájemce se těší cvičitelka  Martina. 

Vznik nového zájmového kroužku mažoretek v Machové

Martina Hlaváčková
cvičitelka

Machovský rybník - pohdled od zemědělské cesty

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Zastupitelstvo obce uvítalo, že se v 
obci tvoří kroužek, který se bude věno-
vat mládeži a který nám v současné 
době schází a bude ho  možno využít i 
při obecních akcích. Věříme, že činnost 
tohoto kroužku bude úspěšná a alespoň 
částečně vyplní  u nás tuto  mezeru v 
kulturní oblasti. Mažoretky



�    strana MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

obecní hody

Průvod dechové hudby s členy hasič-
ského sboru 

Loňská mše svatá s o. Vavřincem

Jako každoročně bude naše obec 
slavit svátek Svatého Michala - patrona 
obce  první neděli v říjnu, tj. 3. 10. 2010. 
Tradiční program oslav obecního svátku 
bude následující:

Zahájení bude od 7.00 hodin  slav-
nostním budíčkem s dechovou hudbou  p. 
Dvořáka z Rymic.  

Od 10.00 hodin půjde průvod decho-
vé hudby s členy hasičského sboru od 
kulturního domu pro symboly obce (tj .  
prapor a znak) a následně pokračuje až ke 
zvonici, kde bude v 10,30 hod. slavnostní 
mše svatá, kterou odslouží otec p. Fran-
tišek Král. Po mši budou opět průvodem 
vráceny symboly na OÚ a ke kulturnímu 
domu.

Slavnost  obecního  patrona  sv.  archanděla  Michaela 

Zastupitelstvo obce Machová

Po obědě bude pokračovat decho-
vá hudba koncertováním u kulturního 
domu.

V rámci obecního svátku bude 2. a  3. 
října probíhat již tradičně výstava  ovoce, 
zeleniny a květin, kterou pořádá základní 
organizace ČSZ Machová ve spolupráci s 
územním ČZS jako okresní výstava.

Obracíme se jako již každoročně na 
machovské občany, aby se zapojili každý 
před svým domem do úklidu a přípravy 
obce na důstojnou oslavu obecního svát-
ku.

Věříme, že nejen upravíte zelené plo-
chy, ale i pozametáme  náves, veřejná 
prostranství a plochy před  domy. Každo-
ročně bývá naše obec k tomuto svátku 
důstojně upravena a jsme přesvědčeni, 
že tak to bude i v letošním roce. Předem 
Vám všem za aktivní přístup děkujeme.

Účastníci lonské ranní mše svaté

Ranní pochod SDH Machovou s dechovou hudbou Hasici přinásí obecni symboly na mši svatou
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V současné době je v obci platný územ-
ní plán původně pořízený v roce ….., kte-
rý byl postupně doplňován změnami dle 
žádostí. Proběhly celkem 4 změny. Nový 
stavební zákon, který vešel v platnost v 
r. 2007, nařídil všem obcím zpracovat 
nové územní plány. Tyto územní plány 
musí být dokončeny  do 31.12.2015. Pro-
to zastupitelstvo obce na svém zasedání 
dne 17. září 2010 schválilo usnesení ke 
zpracování nového územního plánu pro 
obec Machovou.

Krajský úřad Zlínského kraje se roz-
hodl dotovat náklady spojené se zpraco-
váním územních plánů mimo první část  
zpracování  územně plánovací dokumen-
tace, kterou musí hradit obec z vlastních 
prostředků. V této době probíhá výběrové 
řízení na zpracovatele nového ÚPD. V 
první části musí proběhnout průzkumy  a  
zadání doplňujícího zpracování urbanis-
tického řešení obce. Součástí této etapy 

Ve dnech 2. a 3. října proběhne v KD 
Machová okresní výstava ovoce, zeleni-
ny a květin. Již tradičně bývá tato výstava 
obeslána vzorky jednotlivých výpěstků 
zahrádkářů. Své výpěstky na tuto výstavu 
dávají nejen naši machovští občané, ale 
také zahrádkáři z okolních obcí a územ-
ního sdružení Zlín. Tato výstava je vždy 
příležitostí seznámit se  s novými odrů-
dami pěstovaného ovoce a zeleniny. A po 
celou dobu výstavy je k dispozici pora-
denská služba zahrádkářského svazu, kdy 

jejich změny budou probíhat za daleko 
náročnějších podmínek,  než tomu bylo 
doposud.  Věnujte, prosím této informaci 
náležitou pozornost, aby následně nedo-
cházelo k tomu, že občané budou mít 
připomínky, že nebyli vyzváni k podání 
návrhů a požadavků do nového územní-
ho plánu. Obec Machová leží v rozvojové 
oblasti Zlínského kraje a je zařazena do 
lokality nadmístního významu  vzhledem 
k tomu, že je v dosahu rychlostní komu-
nikace a území navazuje na průmyslovou 
zónu Holešov a větší zástavby - Zlín, 
Otrokovice, Holešov.  Vzhledem k tomu, 
že obec, pokud má zájem o dotace, musí 
předat  nejpozději do konce března  návrh 
změn urbanistického řešení obce. Pracu-
jeme na tom, abychom již v průběhu pod-
zimu celý přípravný proces zvládli.

je také možnost podání žádostí od maji-
telů pozemků na doplnění současných 
územních plánů, tj. požadavky na zařaze-
ní nových míst pro výstavbu v obytném 
území, nových ploch pro podnikatelskou 
činnost a nových ploch pro sportovní akti-
vity v obci. Mimo majitelů, kteří  mohou 
podávat své žádosti, zpracuje i zastupitel-
stvo své obecní požadavky.

Součástí této etapy je i zpracování 
plánu protizáplavových opatření a řeše-
ní úpravy krajiny v katastrálním úze-
mí. Obracíme se proto na občany, aby 
nejpozději do 20. 10. 2010 doručili do 
kanceláře OÚ Machová písemně své 
požadavky na projednání změn k jedná-
ní s územním odborem Magistrátu města 
Zlína a s Krajským úřadem Zlín. kraje. 
Celý proces schvalování územního plánu 
může trvat 20 - 22 měsíců. Je také třeba 
upozornit na to, že tyto zpracované územ-
ní plány mají mít dlouhodobý charakter a 

Územní plán

odborní $instruktoři podají vysvětlení k 
celé problematice a podaným dotazům 
návštěvníků. Jako každoročně bude i 
letos zajištěno občerstvení, aby mohli 
návštěvníci v příjemném prostředí pose-
dět a podiskutovat při kvalitním burčáku 
o svých problémech. Již dnes žádáme 
touto cestou machovské občany, aby při-
nesli své výpěstky ve čtvrtek 30. září (od 
15.00 do 19.00 hod.) a v pátek (od 15.00 
do 20.00 hod) odpoledne, vždy od 16.00 
hodin. Výstava bude pro veřejnost otevře-

na již v sobotu od 14.00 do 20.00 hodin 
a v neděli po celý den od 9.00 do 18.00 
hodin. Vstupné na výstavu je dobrovol-
né, aby pomohlo uhradit alespoň některé  
náklady na její uspořádání. I  letos bude 
tombola pro zpestření celého programu. 

K  účasti  občanů, návštěvníků hodů,  
ale i zahrádkářů z širokého okolí zvou a  
těší  se na Vás.   

     
     

Okresní výstava ovoce a zeleniny

Český zahrádkářský svaz Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Ukázky z výstavy ovoce a zeleniny z lonského roku



�    strana MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

mš machová

Machovští občané mohli spolu s 
námi sledovat přestavbu budovy školy, 
která proběhla v době letních prázd-
nin. Byla to velmi náročná akce, kdy 
se zdařilo vyměnit okna, přistavět WC 
pro děti, zateplit mimo stěny i stropy 
na půdě, vyměnit a zateplit střechu na 
přístavku školky (položení polystyre-

Zateplení fasády mateřské školy
nu, byla vystavena nová atika, prove-
dena izolace střechy asfaltovými pásy, 
kompletní oplechování a nové svody). 
Při této opravě byly i kompletně vymě-
něny veškeré okapy a svody dešťové 
vody (včetně uchycení) z titanzinku s 
prodlouženou životností,  střešní sně-
hové zábrany. Ve vnitřních prostorách 

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

byly vyměněny všechny parapety a 
vymalovány všechny třídy. Z bývalé 
ložničky se stala pro vysoký počet dětí 
třída pro předškoláky a muselo zde být 
vybudováno nové sociální zařízení. 
Ložnička byla již vloni přemístěna do 
vyššího patra a k ní se letos přistavělo 
chybějící sociální zařízení, které děti 
nutně potřebovaly.  Rozšířeny byly i 
šatní skříňky pro děti. Současně bylo 
třeba zajistit celou řadu drobných 
vnitřních úprav zednických, stolař-
ských i malířských prací. 

Bylo třeba provést napojení nových 
záchodků na stávající kanalizaci, upra-
vit okolí a hlavní vstup do budovy 
a ještě zbývá dokončit sokl, aby se 
nepropojila  fasáda po již zjara prove-
dené hydroizolaci zdiva. 

Celková přestavby MŠ již probí-
há postupně 2 roky a celkové náklady 
budou cca 3.000.000 Kč. Veškeré práce 
nebyly prováděny zbytečně, neboť po 
úpravách je pro 40 dětí zajištěn hezký 
vzhled prostředí.

Jako vždy bývá, někomu se pře-
stavba včetně fasády líbí, někdo k ní 
má připomínky. My máme zato, že je 
školka opravena na dalších 30 - 40 let 
a jsou vytvořeny pro děti kvalitní pod-
mínky. Obecní zastupitelstvo jenom 
mrzí, že když bylo potřeba pomoci 
rodičů při konečném úklidu před zahá-
jením provozu, přišli pouze 4 rodi-
če p. Minaříková Dana, p. Koutková 
Vlastimila, p. Pospíšilová Libuše a p. 
Brázdilová Monika. Přesto se podařilo 
zahájit provoz MŠ a to s velkým vyna-
loženým  úsilím zaměstnanců školky 
i dalších občanů, kteří se zúčastni-
li. Snad si ani nedokážete představit, 
kolik to vyžadovalo obětavé práce a 
splnění  pracovních úkolů i od pra-
covníků obecního úřadu. Na závěr 
chci všem, kteří se na této akci podí-
leli, včetně firem Satu (Mysločovice) 
a HLAVA-STAVBY (Hlinsko) upřímně 
poděkovat a vyslovit přesvědčení, že 
se zde dětem bude líbit a budou zde 
spokojeny.

Čelní pohled na opravenou MŠ Machová

Zadní pohled na opravenou MŠ Machová
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obecní informace

Od května příštího roku se  bude  
pokračovat v zateplování veřejných 
budov v obci. Tato náročná práce, která 
nás čeká, bude potřebovat opětovně mno-
ho práce nejen organizační, pracovní, ale 
i  administrativní a věříme, že se nám ji 
podaří zvládnout. Výměna oken, zateplo-
vání a další stavební úpravy  na kulturním 
domě začnou probíhat od 16. května a 
budou trvat do  8. 8. 2011. Z tohoto důvo-
du bude kulturní dům mimo provoz. 

 Kuželna bude realizována v období  
od dubna do srpna  2011. Dále je podá-
na žádost na zateplení a výměnu oken i 
poslední budovy, tj. obecního úřadu. 

Vzhledem k tomu,  že se občané dota-
zují, proč nebyly obnoveny při zateplo-
vání  fasády bicí hodiny na budově školy, 
musíme sdělit zásadní informace, které 
ozřejmí situaci s hodinami. V době, kdy 
v letošním roce byla prováděna oprava 
fasády, byl sundán pouze zrezivělý hodi-
nový ciferník, který spíše špinil fasádu 
korozí.  Hodinový stroj již dlouhou dobu 
u ciferníku nebyl. Překvapuje nás, že 
dotazy ohledně zprovoznění hodin mají i 

občané, kteří rozhodli v zastupitelstvu  o 
prodeji  stroje.  Současné zastupitelstvo 
v žádném případě neřešilo problematiku 
prodeje hodinového stroje, pouze muselo 
konstatovat, že hodinový stroj již mno-
ho let v budově školy není. O prodeji 
stroje rozhodlo zastupitelstvo ve funkč-
ním období 1998 -2002. V té době byl 
požádán opravář, aby hodiny zprovoznil. 
Ten však oznámil, že je stroj neopravitel-
ný. Je  však podivné, že si  stroj odkoupil. 

Zastupitelstvo mu v té době prodej hodi-
nového stroje schválilo. Musíme konsta-
tovat, že ciferník na budově byla v pod-
statě již 10 let pouze kamufláž. Věříme, 
že jsme v této věci dostatečně ozřejmili 
skutečnosti, které se věžních hodin na 
mateřské škole týkají.  

Věžních hodiny na budově mateřské školy

Zateplování dalších budov občanské vybavenosti

Kuželna 

Čelní pohled na kulturní dům

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Pohled na vchod do kulturního domu
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Investiční akce

Na rozhraní katastrálního území 
Machová a Mysločovice je od r. 1888 
socha p. Marie. Přestože byla provedena 
před 10 lety oprava, v současné době je 
socha v nevyhovujícím stavu. Zvláště v 
havarijním stavu je podstavec, kde podle 
sdělení kameníka zatekla voda a praskl 
mrazem a je z čelní strany vylouplá část 

podstavce.  Jeho oprava bude velmi nároč-
ná, OÚ jedná v současné době s kamení-
ky o způsobu opravy, aby měla oprava 
dlouhodobější charakter a nedocházelo 
brzy k jejím dalším poruchám. Chceme 
informovat občany, že se obec touto pro-
blematikou zabývá a řeší ji a přitom hledá 
nejvhodnější postup řešení. Není nebez-

Socha panny Marie je v katastrofálním stavu

Opětovně se musíme obracet na mlá-
dež, aby udržovala pořádek na veřejných 
hřištích a v areálu u koupaliště. 

Obecní úřad jim nabízí kdykoliv  pyt-
le na odpadky a věří, že se mezi mládeží 
najdou jedinci, kteří občas tento prostor 
uklidí, aby nebyl ostudou obce. Mimo 
jiné bychom uvítali, aby byl areál ukli-
zen jako celá obec na obecní hody. 

Pořádek na dětském hřišti

Dětské hřiště

pečí, že by socha spadla z podstavce, ale 
při dalším zvětrávání a praskání podstav-
ce by mohlo dojít k nezvratným a neopra-
vitelným změnám. 

Zastupitelstvo obce Machová

Celkový pohled na sochu panny Marie Detail zničeneho podstavce 

Zastupitelstvo obce Machová
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Obecní informace

Dne 6.9.2010 uspořádal Sbor dob-
rovolných hasičů Machová již 4. ročník 
soutěže mladých hasičů  „O pohár obce 
Machová“. Soutěže se zúčastnilo celkem 
32 družstev. Vítězem v kategorii mlad-
ších žáků se stalo družstvo z Mysločovic, 
v kategorii starších žáků Štítná nad Vlá-
ří. Machovské družstvo mladších žáků 
obsadilo 10. Místo (z celkového počtu 
18 družstev) a družstvo starších žáků 
dosáhlo 5. místa (z celkového počtu 14 
družstev).  Naši mladí hasiči se pravidel-

ně účastní soutěží Zlínské ligy mladých 
hasičů. Také letos byla tato okresní liga 
ukončena a vyhodnocena při naší soutěži 
v Machové. Celkově se ve Zlínské lize 
naši mladší žáci umístnili na osmém mís-
tě z celkového počtu 15. družstev a naší 
starší žaci se ve stejné lize umístnili na 
patém místě z celkového počtu 14. družs-
tev.

Machovský pohár - hasičská soutěž

 
Kategorie mužů:
1. Mrlík Jiří      Machová 471
2. Hamrlíček Leoš    Machová 466
3. Míšek Miroslav     Machová 460

Tělovýchovná jednota Sokol 
Machová již druhým rokem pořádá 
kuželkářskou soutěž Memoriál Vác-
lava Zaloukala, kterého se účastní 
soutěžní týmy z Machové i z širšího 
okolí. Toto sportovní utkání spolu s 
Vánočním kuželkářským turnajem 
pořádají sokoli již pravidelně a stává 
se v Machové dalším společenským 
setkáním.

TJ Sokol Machová uspořádal Memoriál Václava Zatloukala

Kategorie žen:
1. Nováková Zd. Otrokovice 468
2. Divílková B. Otrokovice 444
3. Zimáková M. Zlín  438

Nejlepší dorážka:
1. Nováková Zd.  Otrokovice 176
2. Mrlík Jiří Machová 167
3. Hasák Teo. Otrokovice 161

SHD Machová

TJ Sokol Machová

Ceny pro účastníky memoriálu

Účastníci Memoriálu Václava Zatloukala 

Výsledky II. roční-
ku Memoriálu Václava 

Zatloukala

Naši žáci
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Obecní informace

Činnost sociálního výboru za uplynulé volební období

Vítání občánků

Srpen:
Adolf Janík 82 let
Marie Chytilová 84 let
František Doležel 75 let
Anežka Janíková 87 let

Září:
Marie Zatloukalová 70 let

Říjen:
Růžena Michalíková 75 let
Drahomíra Matulíková 81 let

Listopad:
Božena Dvořáková 85 let 

Ladislav Zelina 88 let 

Ve volebním období 2006 – 2010 jsme: 
- v obřadní síni přivítali 36 narozených 

machovských občánků a rodičům předali 
příspěvek na dítě ve výši 5000,-Kč, 

- pro důchodce jsme připravili 4 bese-
dy, 

- navštívili jsme 87 machovských 
občanů a popřáli jim k jejich významné-
mu životnímu jubileu,

- spolupracovali jsme na přípravách 
dětských dnů, dětských maškarních kar-
nevalů, prázdninovém putování dětí za 
pokladem, večerech strašidýlek, 

- pomáhali jsme při inventarizaci 
obecního majetku. 

Předsedkyně výboru je Bc. Irma 
Brázdilová, členky: Věra Ševečková, 

Renata Václavíková, Martina Šidlíková, 
Ing. Libuše Matulíková. 

Chceme poděkovat za spolupráci při 
vítání občánků paní Magdě Šumberové, 
Janě Vroubkové, dětem z Machové, které 
svými básničkami nová miminka přivítaly 
– Eliška Brázdilová, Klárka Brázdilová, 
Adélka Řezníčková, Margitka Fryštac-
ká, Šárka Drahotuská, Roman Škrabal, 
Anička Rožnovská, Nikolka Pastýříková, 
Brigitka Němcová, Markétka Němcová, 
Lenka Zábojníková, jejich rodičům a 
všem, kteří s naším výborem spolupraco-
vali a pomáhali nám v jeho činnosti.

Bc. Irma Brázdilová
předsedkyně sociálního výboru

Naši  jubilanti

Všem našim oslavencům blahopřeje-
me k jejich životnímu jubileu a přejeme 
mnoho štěstí a hlavně zdraví do dalších 
let. 

Bc. Irma Brázdilová
předsedkyně sociálního výboru

Nela Pavlíčková

Vítání občánků
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Obecní informace

Kandidátní listina strany KDU-ČSL

1. Ing. Vladimír Velísek, 30 let 
Zaměstnání: programátor
Záliby:ženy, víno, zpěv
Rád bych se uplatnil ve finančním výboru. 2. Bc. Irma Brázdilová, 23 let

 Zaměstnání: student
Záliby: cestování, četba

Ráda bych se uplatnila v sociálním výboru.

Dne 15. a 16. října 2010 proběhnou volby do obecnícho zastupitelstva. V naší obci můžete vybírat kandidaty do obecní zastupi-
telsta ze dvou kandidátních listin a toz kandidátu ze „Sdružení nezávislých kandidátů“ a zkandidátů za stranu „KDU-ČSL“.  V právě 
končícim volebním období byli za naši stranu zvolení tři kandidáti Ing. Vladimír Velísek, Bc. Irma Brázdilová a p. Jiří Matulík. 

3. Lenka Menšíková, 33 let
Zaměstnání: školnice
Záliby: aerobic, kreslení, ve školství.
Ráda bych se uplatnila ve školství. 4. PhDr. Božena Martincová, 66 let

Zaměstnání: důchodkyně
Záliby: práce na zahrádce, šití – patchwork
Ráda bych se uplatnila v sociálním výboru. 

5. David Koutek, 36 let
Zaměstnání: řidič
Záliby: zahrádkářství, rybaření, cestování
Rád bych se uplatnil ve sportovním výboru. 6. Martina Šidlíková, 35 let

Zaměstnání: prodavačka
Záliby: historie, posezení s přáteli

Ráda bych se uplatnila v kulturním výboru. 

7. Jiří Matulík, 40 let
Zaměstnání: elektromontér
Záliby: rodina
Rád bych se uplatnil ve stavebním výboru. 

8. Jiří Hradil, 55 let
Zaměstnání: technik v servisní firmě

Záliby: automobily a vše okolo nich, kutilství, rodina. 
Rád bych se uplatnil ve stavebním výboru. 

9. Renata Václavíková, 64 let
Zaměstnání: skladník
Záliby: vnoučata, práce na zahradě
Ráda bych se uplatnila v sociálním výboru. 

10. Ing. Libuše Matulíková, 71 let 
Zaměstnání: důchodce
Záliby: čtení, květiny

Ráda bych se uplatnila v sociálním výboru. 
  

11. Zuzana Vlčková, 48 let
Zaměsnání: pečovatelka charity
Záliby: rodina, vnoučata, charita
Ráda bych se uplatnila v sociálním výboru. 

Kandidáti za stranu KDU-ČSL chtejí prosazovat opráv-
něné zájmy všech skupin občanů, hospodárné využívání 
obecního majetku a financí, výstavbu a rozvoj obce. Věří-
me, že nám dáte svůj hlas i v tomto volebním období a 
srdečne Vás zveme k volebním urnám 15. a 16. října 2010.

KDU - ČSL Machová

Z a  s t r a n u  K D U - Č S L j s o u  n a v r ž e n i  t i t o  k a n d i d á t i :



Zpravodaj obce Machová
Vydává obec Machová. Vychází čtvrtletně, náklad: 200 kusů, šířeno bezplatně. Redakční rada: MVDr. František Václavík, František Klemen-
ta, Ing. Vladimír Velísek, Bc. Irma Brázdilová, Libuše Zaoralová. Příspěvky do dalšího čísla možno odevzdat na obecním úřadě. 
Adresa: Obecní úřad Machová 120, 763 01  p. Mysločovice, e-mail: ou-machova@volny.cz, tel.: +420 577 121 032.

3 4 5 9

5 7 2

6 8 3

6 9

9 1 7 8 2 3 4

1 3

1 9 7

6 5 2

7 1 4 5

Pravidla SUDOKU

Vaším úkolem je umístit 
do tabulky číslice od 1 do 
9 tak, aby byly splněny 
následující podmínky:
1. žádná číslice se nesmí 
v jedné řádce opakovat 
dvakrát, 
2. žádná číslice se nesmí 
v jednom sloupci opako-
vat dvakrát, 
3. žádná číslice se nesmí 
ve čtverci 3×3 opakovat 
dvakrát.

Zábava

Vtipy ze školy

SUDOKU Křížovka s hádankou

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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* * *
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* * *

* * *

„Tak co, Péťo, jak dopadlo vysvědčení?“ 
chce vědět maminka.
„To je přece vedlejší, mami, hlavně že 
jsme zdraví.“

„Nováku, na vaší lavici je 7 much. Když 
zabijete jednu, kolik jich tam zbude?“
„Jedna, ta mrtvá. Ostatni uletí.“

Student skládá zkoušky. Profesor se ptá: 
„Co nejvíc způsobuje pocení u člověka?“
„Vaše otázky“ - odpovídá student.

Nová paní učitelka říká své třídě:
„Teď se mi pěkně představíte.“
„Třeba ty, chlapče, jak se jmenuješ?“
„Já jsem Prokop Buben.“
„To mě nezajímá, pověz mi, jak se jme-
nuješ.“

„Pepíčku, řekni dvě zájmena.“
„Kdo, já?“
„Výborně, Pepíčku.“

„Jak se jmenovala žena, kvůli které se ve 
starém Řecku vedla slavná bitva?“ ptá se 
učitelka Heleny.
„Nevím.“
„No přece jako ty.“
„Cože? Kropáčková?“

„O čem přemýšlíš?“ „O tom, jak to měli 
žáci dříve ve škole lehčí. Například za 
vlády Karla IV. končil dějepis na straně 
osmnáct.“

Příjde Pepíček pozdě do školy a omlouvá 
se: „Promiňte, já jsem se opozdil, protože 
jeden pán na autobusové zastávce ztratil 
desetikorunu.“
„A ty jsi mu ji pomáhal hledat?“
„Ne, já jsem na ní stál!“

Při hodině ruštiny se paní učitelka ptá: 
„Kdo z vás ví, jak se řekne rusky pes čau-
čau?“
Přihlásí se Pepíček: „Prosím, sabáka 
zdrastvuj, zdrastvuj!“

Paní učitelka se při hodině přírodopisu 
ptá Pepíčka: „Pepíčku, řekni mi zvíře, 
jehož jméno začíná na ž.“
Pepíček: „Že by to byl tygr?“

Pepíček se ptá otce: „Tati, automobil se 
píše s měkkým nebo tvrdým y?“
„Napiš prostě auto.“

Dva žáci si povídají:
„Ti učitelé jsou v podstatě strašně hloupí 
lidé.“
„Jak to myslíš?“
„Pořád se na něco vyptávají a někteří furt 
dokola.“

Pan učitel zadává ve škole slohovou úlo-
hu na téma: Co bych dělal, kdybych byl 
majitel velké firmy.
Všichni se pustí do práce, jenom Pepíček 
nic. Pan učitel k němu přijde s otázkou 
proč nic nepíše. Pepíček odpoví: „Čekám 
na sekretářku!“

Před písemkou: „Doufám, že nikoho 
neuvidím opisovat.“
Z prostřední řady se ozve: „Taky dou-
fáme.“

R A J Č E O
Č K A Č E R
R U K A R Y
U A U T O B
B O B O T Y
Č O Č K A I

Slova zaškrtávejte pouze svisle a vodo-
rovně.
 AUTO , RAJČE, BOB, ROTA,
BOTY, RUB, ČOČKA, RUKA,
JAKUB, RYBY, KAČER.

Hádanka:
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna 
druhou však nevidí.
Co je to?     (tajenka)


