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Slovo starosty

Pokračování na str. 3

Vážení spoluobčané, každoročně 
počátkem roku chceme především popřát 
všem občanům i naší obci úspěšný násle-
dující rok 2012. Nemůžeme do letošního 
roku pohlížet s největším optimismem, 
vzhledem k současné ekonomické situa-
ci ve státě, ale i v celé Evropě. Důsled-
ky hospodářské krize a zadlužení nejen 
Evropy, ale i mnoha států světa, dopadá 
na každého z nás a v souvislosti s tím i na 
možnosti obecních úřadů. Další financo-
vání projektů obce a její rozvoj bude vel-
mi náročný a budeme muset přistoupit k 
mnoha úsporným opatřením. To vše bude 
záviset na příjmu daní pro obec.  

V uplynulém roce se nám podaři-
lo zrealizovat mnoho investičních akcí, 
které mají dlouhodobý dopad na obecní 
aktivity a stavby.  Můžeme být spokojeni, 
že jsme dokázali realizovat naše záměry 
v této oblasti již v minulém roce. Přes-
tože se nám daří získávat dotace z cen-
trálních zdrojů, spolufinancované EU, 
všechny investice jsou náročné na podíl 
z vlastních prostředků. Pro další období 
bude vyčleňování vlastních zdrojů či úvě-
rů pro naše záměry velmi složité. Máme 

připraveno mnoho dalších akcí, které by 
bylo zapotřebí v obci uskutečnit. Žádáme 
o financování našich investičních aktivit 
z centrálních zdrojů, ale jejich dofinanco-
vání bude závislé na celkové ekonomické 
situaci státu a příjmu obce z rozpočtové-
ho určení daní.  

V současné době je podána žádost na 
řešení zateplení a přestavbu budovy šaten 
na bývalém koupališti. Řešení vytápění 
tuhými palivy pro tuto budovu není do 
budoucna únosné. Pokud by se podařilo 
získat prostředky a tento objekt zateplit, 
vyměnit okna a dveře a také plynofiko-
vat, jednalo by se o značný přínos. Zámě-
rem zastupitelstva je, aby bývalé šatny 
byly přestavěny na klubovnu pro matky 
s dětmi, která by navazovala na zmo-
dernizované dětské hřiště ve sportovním 
areálu. Pokud by se to podařilo, získali 
bychom další vhodnou klubovnu, ve kte-
ré by mohlo být umístěno i zařízení pro 
klub důchodců. V této budově by měl být 
také sklad sportovního nářadí, místnost 
pro správce areálu a kompletní sociální 
zařízení, které je pro tento areál nezbytně 
nutné. 

Také budova OÚ Machová by si 
zasloužila vyměnit okna, zateplit a obno-
vit původní fasádu. Žádost o dotace na 
financování těchto záměrů jsme poda-
li již v roce 2010. Zatím nebyla kladně 
vyřízena. Připravujeme její obnovení na 
očekávanou výzvu v následujících měsí-
cích. Pokud by se nám podařily realizovat 
záměry s budovami šaten na koupališti a 
obecního úřadu, byly by všechny budovy 
v majetku obce zmodernizovány a zre-
konstruovány.

Myslíme si, že záměry, které mělo 
zastupitelstvo s kulturním domem a 
kuželnou se zdařily, ale i podstatně se 
zlepšil vzhled jejich přilehlého okolí a 
celé obce. Byla upravena i další centrální 
část návsi, kde dochází k velkému sou-
středění mládeže a byly vytvořeny pod-
mínky pro celkový vzhled obce.

U kulturního domu nám zůstává ještě 
závazek -  modernizace vybavení v kuchy-
ni a jejím zázemí.  Občané si chválí, že se 
zde vybudovala místnost pro kuřáky. Jed-
nou z dalších věcí, kterou je třeba ještě 
dořešit, je systém topení. Budeme muset 
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Vánoční besídka 
Kulturní výbor spolu se členy zastu-

pitelstva zorganizoval v prosinci 2011 
velmi hezkou akci - vánoční besídku, 
spojenou s výstavou vánočních perníčků 
a různých dekorací, spolu s hudebním 
vystoupením  mužského souboru Hlahol 
a hudební skupiny Hostband.

Na výstavce bylo méně vystavo-
vaných perníčků, přesto však nebyla 
dotčena úroveň výstavy a ta byla dob-
ře připravena. Ti, kdo se dostavili do 
KD, ji chválili. Nově byla 
doplněna o betlémy a dal-
ší ruční práce a dekorace. 
Myslíme si, že koncepce 
výstavky byla velmi hod-
notná. Lze jen litovat, že 
na vánoční besídce byla 
poměrně malá účast. Také 
vystoupení hudebních sou-
borů bylo velmi hodnotné, 
ať již  účinkoval tradiční 
pěvecký soubor Hlahol 
nebo i Hostband.  Obča-
né, kteří se akce zúčastnili, 

Výsledky Tříkrálové sbírky v Machové  
V Machové proběhla sbírka v sobotu dopoledne  7.  ledna 2012. Celkem se vybralo  16 139,-- Kč.  Po obci chodily 4  skupinky:

vedoucí: Haas Jan   
koledníci: Matulík Jirka
                 Menšík Lukáš
                 Pospíšil Martin    
vykoledovaná částka: 3 250 Kč

vedoucí: Hradil Jiří st.
koledníci: Hradil Jirka ml.
                  Janoštík Kubík
                  Němec František        
vykoledovaná částka: 4 629 Kč

vedoucí: Šidlíková Jarmila
koledníci: Brázdilová Eliška
                  Brázdilová Klárka
                  Matulíková Anetka             
vykoledovaná částka: 4 438 Kč

vedoucí: Zaoralová Libuše
koledníci: Drahotuská Šárka
                  Pastýříková Nikolka 
                  Rožnovská Anička      
vykoledovaná částka: 3 822 Kč

Všem koledníkům a také dár-
cům upřímně děkujeme. Pro infor-
maci uvádíme, že cca  ¼ jde na 
pomoc do zahraničí, ¼ na pomoc 
v ČR a  ½ zůstává na pomoc ve 
Zlíně. Podrobný přehled o využití 
finančních prostředků, vybraných v 
lednu 2011, je k nahlédnutí na OÚ 
Machová.   

byli velmi překvapeni vysokou úrovní 
vystoupení Hostbandu, jejich pojetím 
vánočních písní, moderováním a cel-
kovým zpracováním aranžmá. Účast-
níci odměnili jejich vystoupení dlou-
hým potleskem. Slova chvály na adresu 
vystupujících zaznívala všeobecně od 
téměř všech zúčastněných.

Mrzí nás, že se vánoční besídka 
setkala s tak nízkou účastí občanů a 
že tito nevyužili malého pozastavení v 

předvánočním čase. Musíme poděkovat 
všem, kteří připravili tuto akci, přede-
vším p. Hradilovi (předsedovi kulturní-
ho výboru), ale i těm, kteří přinesli své 
výrobky na výstavku, jejíž úroveň byla 
skutečně vysoká a bylo na ní co obdi-
vovat. Všem organizátorům besídky i 
účastníkům výstavky tímto děkujeme.

Obecní zastupitelstvo

Výstava vánočních ozdobMužský pěvecký sbor Hlahol

Uplynulé akce
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zakoupit nový samostatný plynový kotel 
pouze pro kulturní dům, aby nedochá-
zelo ke zbytečným tepelným ztrátám a 
byla tak umožněna regulace topení. 

V loňském roce byly zahájeny velké 
investiční akce již v dubnu stavebními 
úpravami budovy kuželny a to výměnou 
střechy, včetně důkladného zateplení a 
obnovy fasády. Všechny problémy, které 

provázely tuto akci a o nichž občané ani 
neví, skončily závěrem, že je akce zda-
řilá a je všeobecně kladně hodnocena. 
Zastupitelstvo rozhodlo o zřízení ochra-
ny nové fasády formou zeleného pásu. 
Machovské děti často využívají svah pod 
kulturním domem a MŠ k zimním rado-
vánkám. Měli jsme obavy, aby neutrpěla 
nová fasáda touto činností a proto jsme 

nechali vysadit u budovy živý plot z tújí. 
V současné době navíc jsou túje chráně-
ny nízkým oplocením, aby nedocházelo 
k jejich zničení a poškození fasády. 

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Pokračování ze str. 1

Vánoční perníky Perníková chaloupka

Keramický betlém Perníky  - andělé, mikuláši a čerti

Uplynulé akce
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Uplynulé akce

Účastníci koštování vína

Koštování vína
Členové Českého zahrádkářského svazu ZO Machová uspo-

řádali ochutnávku vína s komentářem. Podařilo se zajistit 36 
vzorků ve vysoké kvalitě z jižní Moravy. Sobotní podvečer byl 
hojně navštíven machovskými občany, byla zde příjemná atmo-
sféra a přátelská beseda. Tato akce se konala letos již po páté, její 
obliba stále stoupá. Účastníci si měli možnost na závěr zakoupit 
ochutnávané vzorky vína a vyhodnotit si je ještě doma. Vzorky 
představovaly téměř celý sortiment pěstovaných odrůd ve zmí-
něné lokalitě.  Letošní ročník, vzhledem k průběhu podzimního 
počasí, byl pro vinaře příznivý. Hrozny vína byly sklizeny při 
poměrně vysoké cukernatosti, což se následně odrazilo i na kva-
litě vyrobeného vína. Tak byly také jednotlivé vzorky komento-
vány a účastníci se o nich pochvalně vyjadřovali. 

ČZS Machová

Dětský karneval
V loňském roce jsme informo-

vali rodiče machovských dětí, že 
první sobotu v březnu je již po 
mnoho let pořádán v KD v Macho-
vé dětský karneval. Jedná se o 
velmi vyhledávanou a hojně nav-
štěvovanou akci. Rodiče se snaží 
připravit atraktivní masky, aby byl 
rej masek co nejpestřejší. Každo-
ročně jsou vyhlašovány nejlepší z 
nich v různých věkových kategori-
ích. Protože byly různé připomín-
ky k vyhlášení nejlepších masek, 
přistoupil kulturní výbor zastupi-

telstva obce již v loňském roce k 
tomu, že všechny maskované děti 
při příchodu obdržely číslo a kaž-
dý z účastníků dostal 2 hlasovací 
lístky, aby mohl navrhnout, kte-
rá maska je nejlepší v kategorii 
mladších, nebo starších dětí.  

Bylo by vhodné, aby se do celé 
akce zapojilo co nejvíce rodičů, 
aby i někteří rodiče přišli v mas-
kách a spolupodíleli se na zábavě 
dětí. Je nereálné, aby jeden člověk 
bavil všechny při dětské diskotéce. 
Samozřejmě, že i letos budou sou-

částí karnevalu různé hry, atrakce 
a diskotéka pro děti. 

Věříme, že karneval bude vhod-
ným setkáním dětí, ale i jejich 
rodičů a prarodičů, které na tuto 
akci srdečně zveme. Doufáme, že 
se do karnevalu zapojí co nejvíce 
účastníků. Karneval se bude konat 
3. března 2012 od 15.00 hodin v 
sále kulturního domu v Machové.

Účastníci koštování vínaÚčastníci koštování vína

Zastupitelstvo obce Machová
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Chystané akce

Masopust - vodění medvěda
Jako každoročně proběhne v naší obci 

ostatkové veselí - končiny.  V sobotu 18. 
února 2012 bude sbor dobrovolných hasi-
čů organizovat tuto tradiční akci. Naši 
spoluobčané ji berou jako zahájení maso-
pustu. V poslední době se daří zajistit, 
aby průvod měl dostatek masek a dokázal 

zpestřit tento den příjemnou tradicí.  Líbí 
se nám, že občané masky vítají tradiční-
mi koblihy či jednohubkami, nebo dalším 
občerstvením. Také obecní úřad se stará 
o občerstvení účastníků průvodu (čaj, 
párky, svařené víno), které obvykle bývá 
na konci ulice směrem k Sýkorníku. Sraz 

masek je v 8.00 hodin v kulturním domě, 
v 8.30 hodin proběhne hromadné focení  
před KD a v 8.45 hodin vyjde průvod, 
který bude  tamtéž zakončen.  

SDH Machová

Kompostárna
Úspěšnou akcí loňského roku bylo 

také vybudování kompostárny a nakou-
pení zařízení pro kompostování. Byla 
to jedna z našich největších investičních 
akcí v hodnotě cca 9 mil. Kč. Podařilo 
se vybudovat sklad strojů, zajistit plochu 
pro skladování kompostované hmoty ve 
vacích a zakoupit kompletní komposto-
vací zařízení. Na akci má obec překle-
novací úvěr a čekáme na dotace z Ope-
račního programu Životního prostředí, 
kterou bude uhrazen překlenovací úvěr. 
V letošním roce již bude naplno spuštěno 
komoditní kompostování biologického 
odpadu rostlinného původu. Zbývá nám 
v jarních měsících dokončit závěrečnou 
úpravu plochy před kompostárnou, kte-
rá bude sloužit ke shromažďování hmo-

ty na zpracování. Do budoucna budeme 
muset rovněž upravit plochu za skladem 
strojů, tu však budeme řešit až v dalším 
období.  Obec měla podánu žádost na 
fondu Životního prostředí k nákupu kon-
tejnerů, určených ke svozu biologického 
materiálu a nosiče kontejnerů za traktor, 
kterým by se tyto svážely. Tato žádost 
nebyla zatím úspěšně vyřízena. Trak-
tor již v rámci pořízení strojů máme ve 
vlastnictví.  Doufáme, že se nám podaří 
v průběhu letošního roku zakoupit nosič, 
včetně kontejnerů v celkové ceně cca 1 
mil. Kč za podpory dotací z Operačního 
programu Životního prostředí. Plocha, 
která v současné době sloužila pro skla-
dování biologického odpadu u přehrady, 
bude po vyvezení zkultivována a zno-

vu zatravněna. Pravděpodobně budeme 
muset původní skladovací místo oplotit, 
aby se zabránilo dalšímu ukládání odpa-
dů do tohoto prostoru. Vyzýváme tímto 
i všechny machovské občany, aby byli 
nápomocni při hlídání této plochy do 
budoucna a bylo zde příjemné přírodní 
prostředí a ne skládka odpadů. Současně 
musíme důrazně upozornit, že na kom-
postárnu bude přijímán pouze rostlinný 
odpad, mimo pařezů. Různé druhy suti 
a betonových odpadů nebude možné do 
těchto prostor odkládat.  

Nakládání rákosí do drtiče Traktor CASE

Zastupitelstvo obce Machová
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Kořenová čistírna odpadních vod
V zimním období jsme byli povin-

ni odstranit narostlý rákos na filtrač-
ních polích. Tato povinnost je po 4 
letech. Dále bylo nutné v okolí fil-
tračních polí odstranit náletově nar-
ostlé vrby, aby zbytečně neprorůstaly 
kořeny do břehů a filtračních polí. V 
tomto směru s námi velmi účinně spo-
lupracovali členové místních organi-
zací hasičů a sokolů. Byli jsme rádi, 
že ochotně pomohli s čistěním těchto 
polí a zároveň to bylo vhodným dopl-

něním jejich činnosti. Provozování 
čistírny odpadních vod umožňuje 
pro machovské občany hradit nižší 
paušální stočné, než stanovuje pro-
vozovatel vodovodů a kanalizací na 
Zlínsku (společnost Moravská vodá-
renská a.s.). Přestože pro naše občany 
stočné na rok 2012 činí 410,- Kč na 1 
osobu a rok (tj. v přepočtu 8,92 Kč/1 
m3), okolní uživatelé ČOV v Male-
novicích hradí 41,12 Kč/ 1 m3.  I přes 
tento velký rozdíl máme často problé-

my s výběrem stočného od některých 
občanů.  

Každý si musí uvědomit, že likvi-
dace komunálních odpadů i odpadních 
vod, které produkují občané, musí 
uhradit ve stanovených termínech. Je 
to základní povinností pro zajištění 
provozu obce v oblasti odpadů.

Zastupitelstvo obce Machová

Opakovaně jsme Vás informovali, 
že obec Machová je povinna zpra-
covat nový územní plán v souladu s 
novým stavebním zákonem. Přípravy 
na tuto akci probíhaly již v minulém 
roce a opakovaně jsme Vás vyzýva-
li, abyste se s event. návrhy obrace-
li na OÚ Machová a seznámili se se 
záměry obce. Letos v jarních měsí-
cích proběhne kompletní projedná-
vání územního plánu obce Machová. 
Veškeré záměry nových lokalit pro 
výstavbu rodinných domků, či loka-
lit určených pro podnikání, musí být 
v tomto územním plánu zahrnuty. 
Každé další změny Územní projekto-

vé dokumentace /ÚPD/ jsou finanč-
ně velmi nákladné a pokud někdo z 
občanů přijde v dalším období se svý-
mi požadavky, jsou změny územního 
plánu realizovány pouze na náklady 
žadatele. Musíme informovat obča-
ny, že projednání územního plánu a 
jeho jakékoliv změny jsou zároveň 
dlouhodobou záležitostí a každá změ-
na, než dojde k jejímu schválení, trvá 
až 2 roky. Upozorňujeme občany, že 
nějaké další dílčí úpravy se budou 
schvalovat velmi obtížně. Se všemi 
materiály, které jsou zpracovávány, 
se mohou občané seznámit na OÚ 
Machová. Zastupitelstvo již nové 

Územní plán
požadavky i návrhy občanů projedna-
lo a některé z nich byly zařazeny do 
návrhu územního plánu. Celý proces 
projednání územního plánu, který je 
částečně připraven, bude trvat nej-
méně do konce roku 2012.  Proto by 
občané  měli  sledovat veřejné vyhláš-
ky, které budou spojeny s projednává-
ním ÚPD, pokud budou mít zájem se 
s ními seznámit, aby později k nim po 
schválení neměli připomínky. 

Sportovní areál
Často se setkáváme s dota-

zy  občanů, jaký bude další vývoj 
sportovního areálu u bývalého 
koupaliště. Samozřejmě hned v 
úvodu musíme říci, že vše záleží 
na finančních zdrojích, které se 
nám podaří na řešení tohoto areá-
lu získat.  Náš původní velkorysý 
záměr  - řešit areál jako jednu vel-
kou akci -  se nám nepodařilo usku-
tečnit. Takže další přestavba musí 
být rozdělena na menší etapy podle 
možností obce a podle nabízených 
projektů a dotačních programů. Na 
přestavbu šaten máme požádáno 
o zdroje z Operačního programu 
Životního prostředí. Zatím nevíme, 

zda bude naše žádost akceptována 
a zařazena. 

Pokud by žádost o dotace byla 
kladně vyřízena, řešili bychom pře-
stavbu bývalých šaten nejen jako 
zateplení pláště i střechy, ale i změ-
nu způsobu vytápění zavedením 
plynofikace k tomuto objektu. Měla 
by zde být také místnost pro správ-
ce a další prostory pro důchodce, či 
pro matky s dětmi. Zároveň máme 
snahu získat prostředky na přestav-
bu hřišť na tenis, florbal, či jiné 
sporty, upravit dráhu pro hasičské 
soutěže a vybudovat dětské hřiště a 
hřiště pro mládež.  Zpracováváme 
žádosti o různé typy dotací a celá 

činnost v tomto směru bude jedno-
značně závislá na tom, který rok  a  
jaké dotace získáme. 

Nabízí se možnosti čerpání 
dotací jak z regionálního dotačního 
programu, tak i z různých nadač-
ních fondů.  Veškerá tato činnost 
je závislá na tom, kolik bude pro 
tyto programy uvolněno z cent-
rálních orgánů. Chtěli jsme jenom 
informovat, že celý areál nenechá-
váme bez našeho zájmu, ale chce-
me postupně a po částech některé 
přestavby realizovat.

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Obecní informace
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Stavební obvod
Jednou z velmi významných staveb-

ních akcí, které proběhly v  roce 2011, 
bylo dokončení místní komunikace v 
novém stavebním obvodu Díly pod 
Hájem. Všem stavebníkům obecní úřad 
sliboval, že do konce měsíce července 
bude ukončena výstavba inženýrských 

sítí a bude možné dokončit kolaudaci 
rodinných domků. Nejen stavebníci z 
této lokality si chválili novou komunika-
ci, ale i občané se pochvalně vyjadřovali 
o celém stavebním obvodu. Dokončení 
cesty dalo stavebnímu obvodu skutečně 
novou tvář. 

Věříme, že v průběhu letošního roku 
bude již stavební obvod téměř celý obyd-
len, postupně proběhnou  sadové úpravy  
u každého domu a obvod se ukáže v celé 
kráse.  

Dopravní značení obce
Často zaznívaly žádosti občanů i 

firem, hospodařících v lokalitě bývalého 
zemědělského družstva, aby se zařídilo 
prodloužení obce, tj. přemístění dopravní-
ho značení až ke kompostárně. Účastníci 
silničního provozu vjíždí do obce velkou 
rychlostí nepřiměřenou celkovému pohy-
bu chodců i vozidel v této lokalitě (tj. na 

počátku obce směrem od Otrokovic).  Po 
jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského 
kraje jsme přistoupili ke zpracování pro-
jektové dokumentace pro tuto lokalitu, 
u které musí být nejdříve prodlouženo 
veřejné osvětlení a následně potom se 
může požádat o přesun dopravního zna-
čení. V současné době je tato značka 

P a r k o v á n í  v o z i d e l  n a  o b e c n í c h
k o m u n i k a c í c h

Zastupitelstvo upozorňuje a opaku-
je, že obecní komunikace nejsou určeny 
k parkování vozidel různých firem. Je 
nutné, aby si firmy sjednaly prostor pro 
parkování. Obec nemá možnosti vytvářet 
parkovací místa pro firmy (na to zdroje 
v obci nejsou). Zároveň však chceme 
upozornit i majitele osobních vozů, aby 
především v období zimní údržby vozo-
vek stavěli vozidla na vjezdy k domům 

(mimo komunikace), aby mohlo být pro-
vedeno odhrnutí sněhu. Údržbu v někte-
rých lokalitách vůbec nelze provést, pro-
tože auta zaparkovaná na komunikaci to 
neumožní. Zastupitelstvo upozorňuje, že 
pokud budou stát na vozovce auta, odhr-
nutí sněhu v těchto lokalitách nebude pro-
vádět. Je nebezpečí, že dojde k poškození 
aut, anebo může dojít k tomu, že traktor 
musí vyjet mimo vozovku, což je rovněž 

nežádoucí a narušuje se plynulý provoz 
při úklidu. Proto důrazně žádáme majitele 
vozidel, aby parkovali mimo vozovku. V 
opačném případě  stížnostem občanů na 
neuklizenou vozovku nemůže obec vyho-
vět.  Buďte k sobě vzájemně ohleduplní. 

Zastupitelstvo obce Machová

umístěna až těsně za křižovatkou u Velís-
kového a znesnadňuje pohyb chodců, 
přístup k prodejně potravin a další pohyb 
obyvatel v této části obce Machová. 

Socha Panny Marie
V minulém roce probíhaly přípravy 

na generální opravu sochy Panny Marie 
na hranicích katastru obce Machová a 
Mysločovice.  Došlo k rozpadu velké 
části podstavce sochy a k celkovému zne-
hodnocení původního díla.  V loňském 
roce byly provedeny přípravy na reali-
zaci celé opravy, která bude v letošním 
roce dokončena. Základy pro sochu byly 
umístěny do úrovně povrchu vozovky a 
dál od velmi frekventované silnice. Věří-
me, že se nám podaří vytvořit důstojné 
prostředí pro tuto sochu. 

Základ podstavce pro sochu Panny Marie

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová
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Chování a slovník mládeže
Nepatřím mezi občany, kteří chtějí 

zatracovat mladou generaci a vyprávět, 
že my jsme byli jiní (řečeno lepší). K těm-
to občanům v žádném případě nepatřím. 
Sami jste mohli sledovat úsilí obecního 
úřadu o vytvoření podmínek pro scháze-
ní mládeže, která by měla svoji místnost, 
kde se budou vzájemně setkávat a bavit 
se v prostorách slušné klubovny. 

O Silvestru jsem v průběhu silves-
trovské noci několikrát prošel obec se 
zaměřením na místa, kde bylo větší sou-
středění mládeže. (Nehovořím jenom o 
klubovně.)  I naše generace při vyjadřo-
vání používala různé nevhodné výrazy 
(typu „vole, blbče“, apod.), ale to, co je 
možné slyšet z úst nejen mládeže, ale i 
11 - 12letých dětí, to přece jenom dospělé 
lidi poněkud zaráží. Nebudu tady opa-
kovat výrazy, které užívají a s velkou 

halasností na sebe pokřikují. Je pro mě 
překvapením, že tyto výrazy používají i 
děvčata v tomto věku a že taková různá 
hanlivá označení od svých kamarádů sly-
ší a nevadí jim, že na ně takto pokřikují 
a oslovují je. Zdálky jsem pozoroval, jak 
se děvčata tomu usmějí a vrátí jim to stej-
ným slovníkem. Neříkám, že jsme se dří-
ve nepohádali a že jsme třeba i vulgárně 
nepovolávali, ale slovník současné mladé 
generace se v tomto zpravodaji nedá cito-
vat. Musím říci, že když jsem o půlnoci 
přicházel domů, bylo mi trochu smutno z 
toho, jak se tato generace mezi sebou vzá-
jemně dokáže chovat, sprostě se oslovo-
vat a vyžívat se ve vulgaritách. Snad mají 
pocit, že si tím dodávají na důležitosti. 
Je sice možné, že v této noci byl onen 
vytříbený slovník zčásti ovlivněn silves-
trovským veselím, ale i konzumací nedo-

volených nápojů. Přesto to pro mě byla 
„silná káva“! Vzhledem ke svému věku 
si kladu otázku, jestli by o tomto slovníku 
neměli mluvit s mládeží i rodiče a trochu 
je usměrňovat v jejich výrazech. 

Toto mé zamyšlení nad současnou 
situací ve vulgaritě mládeže by snad 
mohlo vést k tomu, že si mladí lidé uvě-
domí, že těmito výrazy shazují sami sebe 
a používání tohoto slovníku není jejich 
ozdobou a něčím, co by je povyšovalo. 
Spíše to svědčí o tom, že se neumí bavit 
jiným způsobem a že tato slova nepatří 
mezi normální komunikaci. Nebo snad se 
tak doma mezi sebou bavíme?

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Přednáška pro zahrádkáře
Každoročně v zimním období pořádá 

podle potřeby ČZS odborné přednášky. V 
letošním roce se výbor dohodl, že letos 
proběhne pouze jedna přednáška dne 25. 
2. 2012.  Program přednášky bude kon-
cipován na téma: Povinnosti zahrádká-
ře v jarním a letním období - ochrana a 
řez ovocných stromků. Půjde o shrnutí 
nejnutnějších opatření v práci zahrádká-
ře pro zajištění slušné úrody kvalitního 

ovoce. Zároveň se zmíníme i o okrasné 
části, především údržbě trávníků a jejich 
herbicidnímu ošetřování. Dostatečný 
prostor bude věnován i diskusi a odpově-
dím na dotazy účastníků besedy. Výbor 
ČZS Machová zve nejen své členy, ale 
i ostatní občany na tuto tradiční akci. 
Společně připomeneme, co nás čeká a 
jaké máme zjara na zahradě povinnosti. 
Zmíníme se také o nových typech che-

mických ochranných prostředků, které 
jsou zařazeny do sortimentu a zároveň 
vás seznámíme s novými odrůdami nabí-
zených ovocných stromků, vhodných pro 
pěstování na zahrádkách.

Vánoční 
turnaj

Jako již každým rokem, i v loňském 
roce se konal turnaj ve stolním tenisu. 
Soutěžilo se ve dvou kategoriích  - muži 
a ženy. Celkem se zúčastnilo 22 hráčů, z 
toho 15 mužů a 7 žen. V mužích zvítězil 
Kristián Jurák a v ženách Blanka Janíko-
vá. Pro hráče bylo připraveno občerstve-
ní.  Vítězové si odnesli diplomy a ceny. 
Na turnaj se přišli podívat  machovští  
občané. Celá akce se vydařila a již se 
těším na další ročník.

                                         Josef Benek

TERMÍN DNY NEBEZPEČNÝ ODPAD
Březen 16.3. - 17. 3.
Březen 30.3. - 31.3.
Duben 27.4. - 28.4. 12.4
Květen 25.5. - 26.5.
Červen 29.6 -  30.6.
Červenec 27.7 - 28.7.
Srpen 31.8. - 1.9.
Září 21.9 - 22.9. 13.9
Říjen   19.10 - 20.10.
Listopad    23.11. - 24.11.

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2012

Zastupitelstvo obce Machová
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TJ Sokol Machová

T J   S O K O L   M A C H O V Á
V podzimním období se TJ Sokol Machová pravidelně zúčastňovala tří kuželkářských soutěží s těmito výsledky:

DOROST
Dorost pod vedením Milana Dovr-

těla, ve složení Michalík Lukáš, Fry-
štacká Kateřina, Michalík Jiří a Dovr-
těl Filip. V soutěži krajského přeboru 
se umístil na 2. místě s 8 body. Nej-
lepší hráčem byl Michalík Jiří s prů-
měrem 392.

„B“
Machová „B“ pod vedením Jaromí-

ra Měřila, ve složení Hamrlíček Leoš, 
Husek Radek, Zatloukalová Martina, 
Měřil Jaromír, Ševeček Miroslav, Fry-
štacký Bohumil a Gala Ján. V soutěži 
krajského přeboru se umístila na 12. mís-
tě se 7 body. 

„A“
Machová „A“ pod vedením Bohuslava 

Huska, ve složení Dovrtěl Milan, Míšek 
Miroslav, Grebeníček Vlastimil, Husek 
Bohuslav, Stoklásek Radek a Michalík 
Jaroslav. V soutěži III. kuželkářské ligy 
se umístila na 11. místě s 5 body. Momen-
tálně se družstvu nedaří a hraje o záchra-
nu v této soutěži. U tohoto družstva oče-
káváme v jarní části zlepšení.

Vánoční  turnaj  
dorostu

Dne 17. prosince 2011 jsme uspo-
řádali „turnaj dorostu“, kterého se 
zúčastnilo 11 hráčů. Hrálo se na 60 
hodů sdružených.

(Jiří Michalík, Lukáš Micha-
lík,  Kateřina Fryštacká, Filip Dovr-
těl, Kateřina Brázdilová, Jan Hastík, 
Evženie Kantorová, Denisa Brázdilo-
vá, Margita Fryštacká, Aneta Dovrtě-
lová, Roman Škrabal.)

Výsledky:
1. Michalík Lukáš     243
2. Fryštacká Kateřina  228
3. Michalík Jiří    224

Vánoční  turnaj 
mužů

Dne 25. prosince 2011 se usku-
tečnil 27. ročník tradičního Vánoč-
ního turnaje v kuželkách. Turnaje 
se zúčastnilo celkem 24 hráčů, kte-
ří podali kvalitní výkony. Začátek 
byl v 8.00 h a vyhlášení výsledků 
v 17.00 h. Po celý den byla mož-
nost návštěvy kuželny a povzbuze-
ní hráčů. 

Výsledky vánočního 
turnaje

1. Mrlík Jiří    488
2. Dovrtěl Milan    464
3. Stoklásek Radek     459
4. Fryštacký Bohumil 439
5. Míšek Miroslav    439
6. Gala Ján                  429
7. Hamrlíček Leoš    427
8. Husek Bohuslav     426
9. Michalík Jaroslav   422
10. Michalík Jiří    418

Brigáda
Dne 27. prosince 2011 proběhla 

v čistírně odpadních vod brigáda 
na pokosení rákosí. Společné bri-
gády s hasiči se zúčastnilo celkem 
21 členů. Všem, kteří se podíleli na 
této brigádě, patří naše poděková-
ní.

Vánoční turnaj dorostu
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Pozvánky

Dne 29. prosince 2011 uspořádal TJ 
Sokol Machová turistický pochod okolo 
Machové. Trasa pochodu –  Boří, Kurov-
ská skála, střelnice Míškovice, rybníky u 
Míškovic a návrat do Machové. Zúčast-
nilo se ho 36 turistů. V průběhu pocho-

du proběhlo malé posezení u střelnice v 
Míškovicích na pozemku pana Hrubého. 
Byla zde možnost občerstvení s opéká-
ním špekáčků. Počasí bylo příznivé pro 
absolvování tohoto pochodu.

Touto akcí jsme zakončili úspěšný rok 

2011.  V kuželkářském sportu jsme v něm 
dosáhli významných úspěchů, uspořádali 
jsme řadu turistických pochodů a dalších 
sportovních akcí. Tímto děkujeme všem, 
kteří se na těchto akcích podíleli a také se 
jich zúčastnili.

Sokolský ples
Dne 14. ledna jsme upořádali tradič-

ní sokolský ples, kterého se zúčastnilo 
110 občanů z Machové a okolí. K tanci 
a poslechu hrála skupina Los Playboys. 
Výdělek z plesu se stal prospěšným pří-
jmem do rozpočtu.

Připravované akce TJ Sokol Machová
 - účast ve třech kuželkářských soutěžích.
 - účast na přeborech Zlínského kraje v kategoriích dorost, dorostenky, muži, ženy, senioři.
 - pravidelné cvičení aerobiku, které se koná každé úterý v kulturním domě v 18.30 hod.
 - v jarním období plánujeme turistický pochod, termín bude upřesněn.

Bohuslav Husek 
TJ Sokol Machová 

ČZS Machová Vás zve na tradiční 
   

zahrádkářský ples,
   

který se koná 
v sobotu dne 11. února 2012

v kulturním domě v Machové od 20.00 hodin.  
K tanci i poslechu hraje skupina Labyrint.

Sbor dobrovolných hasičů Machová 
organizuje již 5. ročník soutěže 

„O nejlepší klobásu“ 

který proběhne 1O. března 2012 od 15.00 hodin
 v kulturní domě. Žádáme spoluobčany, aby se zapojili 

do přípravy a vzorky svých výrobků  přinesli v den 
soutěže od 9.00 do 12. 00  hodin. 

Pochod okolo Machové

V neděli 12. února 2012 proběhne výroční 

schůze ČZS Machová od 15.00 hodin 

v kulturním domě Machová.

TJ Sokol Machová
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Sociální výbor

Činnost sociálního výboru v roce 2011
V loňském roce jsme v obřadní síni 

přivítali 6 nových machovských občánků 
a rodičům předali příspěvek od obecní-
ho úřadu ve výši 5000 Kč na každé dítě. 
Jsou to tito občánci: Anička Tomčalová, 
Alžbětka Matulíková, Alžbětka Němco-
vá, Jiřík Šumbera, Jiřík Svítek, Klárka 
Patáková. 

Děkujeme za spolupráci starostovi 
MVDr. Františku Václavíkovi, místosta-
rostovi Františku Klementovi, paní Evě 
Rakovské, Janě Vroubkové a učinkují-
cím dětem z Machové, které svými bás-
ničkami nová miminka vítají – Elišce 
Brázdilové, Klárce Brázdilové, Aničce 
Rožnovské, Nikolce Pastýříkové, Alexo-

N a š i  j u b i l a n t i

               Bc. Irma Brázdilová
               předsedkyně sociálního výboru

vi Ušelovi a Lence Zábojníkové. Velké 
poděkování patří i jejich rodičům. Těší-
me se na spolupráci i  v tomto roce. 

Prosinec 2011 
Josef Pančocha 87 let
Ludmila Václavíková 91 let

Leden 2012
Marie Zelinová 80 let
Marie Hradilová 86 let

Únor 2012 
Vladimíra Svozílková 70 let
Vladimír Vroubek 70 let
Růžena Michalíková 86 let

Všem našim oslavencům blahopřejeme k jejich významnému životnímu jubileu a přejeme mnoho štěstí a hlavně 
zdraví do dalších let. 

Počet obyvatel v obci Machová ke dni 1. 1. 2012

S t a t i s t i c k é  ú d a j e
Věk Muži Ženy Celkem

0 4 4 8
1-10 37 37 74
11-20 35 24 59
21-30 35 36 71
31-40 60 51 111
41-50 32 32 64
51-60 45 42 87
61-70 25 33 58
71-80 10 18 28
81-90 3 9 12
91-100 0 1 1
celkem 286 284 573
prům. věk 36,35 39,86 38,11

Datum Dospělí Děti Celkem + Cizinci
k 31.12.2011 474 98 572 8
k 31.12.2010 457 89 546 9
k 31.12.2009 450 90 540 9
k 31.12.2008 451 87 538 6
k 31.12.2007 450 89 539 5
k 31.12.2006 454 88 542 7
k 31.12.2005 457 85 542 7
k 31.12.2004 445 82 527 1
k 31.12.2003 445 78 523 0
k 31.12.2002 450 83 533 0
k 31.12.2001 447 82 529 0
k 31.12.2000 442 83 525 0
k 31.12.1999 452 86 538 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
narození 10 10 10 7 7 6 8
úmrtí 3 7 4 6 7 6 5
přistěhovaní 11 6 9 4 13 15 31
odstěhovaní 3 9 18 6 11 8 8
stěhování v obci 1 5 2 2 7 22 4
sňatky 2 6 3 8 4 4 5
rozvody 0 2 1 1 2 1 1

Historie počtu obyvatel

Historie pohybu obyvatel (bez cizinců)
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Pravidla SUDOKU

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

Zábava

Vtipy

SUDOKU
Zápalkový hlavolam

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
Začínající učitelka si chce na své tří-
dě vyzkoušet poznatky z psychologie: 
„Každý, kdo si myslí, že je hloupý, ať se 
postaví.”
Po chvilce se v tiché třídě postavil Pepí-
ček. Kantorka povídá: „Pepíčku, tak ty si 
myslíš, že jsi hloupý?”
„Ne, prosím, ale přišlo mi nefér nechat 
vás stát jedinou.”

Odeberte právě dvě zápalky tak, aby 
zůstaly pouze 2 čtverce.

Učitelka: „Pepíčku, když říkám, že je to 
ropný magnát, co asi může prodávat?”
Pepíček nejistě: „Magnety?”

* * *

„Slyšela jsem, že váš pan učitel byl za 
mlada profesionálním hokejistou, Karlí-
ku.”
„Byl, mami. Dneska jsem zrovna dostal 
za vyrušování osobní trest deset minut.”

Profesor: „Kolikrát můžete odečíst 7 od 
83 a kolik zůstane?”
Student: „Kolikrát chci, pokaždé zůstane 
76.”

Učitelka se ptá Pepíčka: „Co nám můžeš 
povědět o vlaštovkách?”
„To jsou velice moudří ptáci - jak začne 
škola, odletí do jižních krajin!”

Na dějepise: „Znáš jméno nějakého 
významného Slovana, Pepíčku?”
„Ano, prosím. Slovan Liberec, Slovan 
Bratislava...”

Pan učitel píše na tabuli vzorec H2SO4 
a ptá se podřimujícího Petra, co je to za 
vzorec. Petr koktá: „Pane učiteli, mám to 
na jazyku.“
„Tak to honem vyplivni, protože to je 
kyselina.“

Přijde malý Pepík ze školy domů a poví-
dá:
„Dostal sem tři pětky.“
„A z čeho?“ ptá se maminka.
„Z ničeho nic.“

„Jak můžeme rozdělit šest jablek mezi 
sedm trpaslíků?“ ptá se paní učitelka 
žáků.
Přihlásí se Pepíček: „Upečeme štrůdl!“

* * *

Učitelka zadala dětem: „Napište osm 
molekul vody.”
Pepíček píše: „H2O, H2O, H2O, H2O, 
H2O, H2O, H2O, H2O.”

Učiteľka češtiny se ptá žáků:
„Jsem pěkná. Jaký je to čas?“
„Prosím minulý!“

* * *

Pepíček se soustavně špatně učil, samé 
čtyřky, ba i pětky. Otec mu vyhrožoval: 
„Pepíčku, když se budeš špatně učit, dám 
tě do křesťanské školy. Tam už si s tebou 
poradí.“ Protože se Pepíček nepolepšil, 
otec ho po půlroce přehlásil do křesťan-
ské školy. A tu zázrak, Pepíček začal 
najednou nosit dvojky i jedničky. Nako-
nec se ho otec zeptal, čím to je. „Víš, 
tati,“ odvětil Pepíček, „když jsem poprvé 
přišel do křesťanské školy, na dvoře jsem 
uviděl jednoho ukřižovaného. Na školní 
chodbě visel druhý ukřižovaný. Vejdu 
do třídy a na zdi další ukřižovaný. V té 
křesťanské škole to není žádná sranda, 
tam se s nikým dlouho nebaví.“


