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Tento článek Machovského zpra-
vodaje dokončujeme na Velký pátek 
letošních velikonočních svátků, kte-
ré jsme vždycky označovali za svátky 
jara. V letošním roce však je celé břez-
nové počasí poněkud neobvyklé a za 
celý měsíc byly pouze 2 nebo 3 slunné 
dny, kdy vystoupila teplota k 10 stup-
ňům. Ba naopak, velkou část březno-
vých dnů provází celodenní mrazíky  3 
- 4 stupně a v noci i více. Také dnes, 
kdy jsem si připravoval úvodní slovo 
k jarnímu zpravodaji, byla při pohledu 
z okna venku téměř 5 cm vysoká sně-
hová pokrývka. Musím vyslovit velký 
obdiv chlapcům, kteří i v tomto počasí 
procházeli dědinou se svými klapačka-
mi. Udržování tradic si zaslouží určitě 
uznání. Snad příští dny budeme mít více 
sluníčka, i když dlouhodobá předpověď 
ani na první polovinu dubna mnohem 
vyšší teploty nepředpokládá. V loň-
ském roce jsme již touto dobou měli 
upravené zahrádky, vše bylo vysázeno, 
včetně brambor.  Všichni se už těšíme, 
kdy nás sluníčko vytáhne ven. Problé-
my s počasím mají i ptáčci v přírodě, 

protože ti řídí svůj roční rytmus podle 
délky dne. V tuto dobu již byli zvyklí  
připravovat se na hnízdění.  V součas-
né době můžeme také vidět nezvyklé 
druhy ptactva, které se ještě vzhledem 
k velmi nízkým teplotám nepřesunuly 
dál na sever. Zdobíme si svá obydlí v 
jarním stylu a jsme mírně vyvedeni z 
rovnováhy, pokud nám do toho sněží. 

Ale teď již změním téma. V další 
části tohoto zpravodaje vás informu-
jeme o různých aktivitách v naší obci. 
Musíme konstatovat, že společenský 
život po celé zimní období byl pestrý. 
Bylo uspořádáno mnoho akcí a občané 
se při nich setkávali a vzájemně si tak 
obohatili a zpříjemnili život.  Tyto spo-
lečenské činnosti se nám líbí a přejeme 
si, aby se v nich i nadále pokračovalo.

Také v oblasti investičních činností 
obce máme před sebou celou řadu pozi-
tivních aktivit. Ať už je to několikrát 
komentovaný zametací vůz, či kon-
tejnery na svoz biologického odpadu, 
nebo další vylepšení kulturního domu, 
obnova dětského hřiště pod obecním 
úřadem. Věříme, že se nám podaří 

všechny investice dokončit a že dovy-
bavíme i stroje na kompostárně rotač-
ní sekačkou vysoké trávy a samosbě-
racím vozem pro pokosy.  Pro údržbu 
naší krajiny máme již skutečně velmi 
solidní vybavení a bude záležet  jen na 
nás, jak se nám podaří obec i její okolí 
udržovat a stále dělat vše pro to, aby-
chom se v ní společně cítili dobře. Rád 
vzpomenu také na celé zimní období, 
kdy každý napadaný sníh byl v krátké 
době uklizen z chodníků i komunikací 
a po celou zimu díky našemu zaměst-
nanci p. Pavlu Kolomazníkovi jsme 
mohli být se zimní údržbou spokojeni. 
Příští rok ještě i pro tuto činnost zaří-
díme další vybavení. Sám jsem si přes 
zimu projel některá sídliště v Otrokovi-
cích, Malenovicích, či ve Zlíně a téměř 
mě děsilo, jaká úroveň chodníků, cest 
a parkovišť zde byla. Občané se bořili 
do sněhu a bylo slyšet, jak si obyvatelé 
činžovních domů stěžovali a kritizova-
li zimní údržbu před jejich domy a na 
cestách v těchto sídlištích. Jsem rád, že 

Slovo starosty
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Zastupitelstvo obce Machová

Výsledky Tříkrálové sbírky v Machové  
V Machové proběhla sbírka v sobotu  5. ledna 2013. Celkem se vybralo    16.377 ,-Kč.  

Letos chodily po obci 4 skupinky králů:

vedoucí: Haas Jan   
       králové: Matulík Jirka, Menšík Lukáš, Minařík Matyáš.............................4329 Kč
vedoucí: Hradil Jiří st.
       králové: Hradil Jirka ml., Janoštík  Kubík, Klhůfek Ondřej.......................4811 Kč
vedoucí: Kopčilová Eva
       králové: Brázdilová  Eliška, Brázdilová Klárka, Matulíková Anetka.........4330 Kč
       doprovod: Brázdilová Magdalenka
vedoucí: Zaoralová Libuše
      králové: Klhůfková Martina, Pastýříková Nikola, Rožnovská Anna...........2907 Kč
      doprovod: Štefková Lucie

Citace dopisu z Charity ve Zlíně:
S radostí Vám sděluji, že jsme spolu se zástupci měst a obcí 

již rozpečetili všech 279 kasiček a víme, že výnos sbírky 2013 
dosáhl rekordní částky 1 442 572 Kč. Děkujeme Vám všem! 
Služby poskytované Charitou Zlín v roce 2013 spolufinancují 
statutární město Zlín, MPSV, Zlínský kraj a drobní dárci.

 
Ing. Pavla Romaňáková 

projektová manažerka Charita Zlín

Všem koledníkům a také dárcům upřímně děkujeme jmé-
nem vedoucích skupinek, ale i jménem Charity ve Zlíně. 
Podrobný přehled o využití finančních prostředků vybraných 
v lednu 2012  je k nahlédnutí na webových stránkách Charity 
Zlín (Tříkrálová sbírka) - zde jsou uvedeny i další podrobnosti 
ohledně Tříkrálové sbírky.

UPLYNULÉ AKCE 

Skupinky králů

Skupinka králů Závěrečné pohoštění králů na obecním úřadě



strana    �MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

UPLYNULÉ AKCE 

my můžeme konstatovat zcela opačnou 
situaci v přístupu k celkové zimní údrž-
bě.

I když tento zpravodaj obdržíte až po 
Velikonocích, chci uvést, že věřím, že i 
přes studené počasí prožijeme příjemné 

velikonoční svátky a že se nám počasí 
v následujících dnech zlepší natolik, že 
se i zimní chmurná nálada promění v 
optimismus. Na sluníčko se již všich-
ni těšíme, i když nás čeká jarní úklid a 
úprava trávníků.  Ale i přesto bývá jaro 

nejkrásnějším obdobím v roce se svou 
rozkvetlou přírodou.

Pokračování ze str. 1

Dětský karneval
Již 10 let probíhají pravidelně v před-

jaří dětské karnevaly. Rodiče již dlouho-
době před konáním připravují masky pro 
své ratolesti. Je příjemné vidět, jak jsou 
různě oblečené a krásně nastrojené děti.  
Často je velký problém určit, která mas-
ka je nejlepší. Musíme říci, že v podsta-
tě si zaslouží ocenění převážná většina 
masek. Tak to také vypadalo v letošním 
roce, když jsme s úžasem hleděli na to, 
jak nádherné masky přicházely. Do celé-
ho odpoledne se zapojil nejen kulturní 
výbor, školský výbor, ale také mateřská 
škola.  Bylo to skutečně odpoledne dět-
ské radosti a veselí. Tradičně se ukázala 
i rodina Hradilova, ale i celá školka a 
kulturní výbor. Karneval zpestřila taneč-
ní skupina Základní umělecké školy z 
Holešova, dále vystoupení machovských 
mažoretek a připraveny byly i různé hry.

Organizátoři zabezpečili bohaté 
občerstvení, děti měly možnost dostat pá-
rek v rohlíku a čaj, pro dospělé bylo při-
praveno svařené víno a další občerstvení. 

Paní Libuše Pospíšilová (kuchařka ze 
školky) napekla velmi dobré koláče, které 
se u účastníků setkaly s velkým zájmem. 
Rádi si na nich pochutnali. Všechny děti 
se velmi dobře bavily, tančily diskotéku 
a rády se předváděly na pódiu se svými 
malými vystoupeními.  Stručně můžeme 
říci, že pro všechny (rodiče, prarodiče i 
děti) to bylo skutečně hezké odpoledne s 
mnoha příjemnými zážitky.

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Soutěž Vesnice roku 2013
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 

11. 2. 2013 rozhodlo, že se naše obec i 
v letošním roce zapojí do soutěže Vesni-
ce roku 2013 ve Zlínském kraji. Samo-
zřejmě, že každá taková soutěž přináší 
spoustu úkolů, se kterými se obracíme 
také na vás, občany, se žádostí, aby byl 
v celé naší obci pořádek, obec byla hezky 
upravená a  reprezentovala nás. V sou-
časné době se přesunuje příprava soutěže 
do jarních měsíců.  Přihláška do soutěže 
musí být podána do konce dubna a hod-
nocení v posledních letech probíhá na 
přelomu května a června. Členové hod-

notící komise si v posledních letech pra-
videlně projedou obce přihlášené do sou-
těže v předstihu osobně a bez přítomnosti 
představitelů obce.

Není to jenom úprava veřejných pro-
stranství, ale také množství administra-
tivních a prezentačních činností. Je s tím 
spojena celá řada úkolů - přesto se rádi do 
této soutěže přihlásíme a budeme vytvá-
řet podmínky pro to, abychom v rámci 
možností uspěli. Každý rok vidíme, že 
uspět v soutěži je velmi náročné, protože 
se zapojují do soutěže obce, které této 
přípravě věnují skutečně velkou pozor-

nost a po mnoho let se snaží, aby byly stá-
le upravené a také společenský život byl 
na vysoké úrovni.  My se také nemáme 
za co stydět.  Loňská účast v této soutěži 
přinesla ocenění v podobě Zelené stuhy s 
částkou ve výši 200 tis. Kč od Zlínského 
kraje, také od Ministerstva pro místní roz-
voj obdržíme letos 400 tis. Kč. Celkem je 
to tedy 600 tis. Kč a pro náš obecní roz-
počet to není zanedbatelná částka. Lze si 
jen přát, aby se obec dobře prezentovala i 
v letošním roce. 

Zastupitelstvo obce Machová

Zastupitelstvo obce Machová

Všechny děti dostaly drobné dárky a 
jako nejhezčí masky byly vyhodnoceny:  
červená karkulka...............Jiří Šumbera
princezna...................Kamila Petříková
beruška......................Barbora Měřilová
sovičky...Vojtěch a Anežka Stokláskovi 
mořská panna...............Adéla Koutková

Účastníci dětského karnevalu
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Koštování klobás
V letošním roce proběhl již 6. ročník 

tradičního koštování klobás, který pořá-
dají místní hasiči. Celkem se zúčastnilo 
23 soutěžících, kteří přinesli své výrobky 
za účelem degustace a hodnocení klo-
bás.  Této akce se zúčastnilo více než 200 
návštěvníků. Celou akci doprovázel svou 
hudební produkcí p. Šubík z Halenkovic. 
Hasiči s potěšením konstatují, že rok od 
roku nabývá tato akce na popularitě a 
zúčastňuje se jí stále vyšší počet machov-
ských občanů, ale také hojný počet náv-
štěvníků z okolí.  Vzorky klobás nám 
byly doručeny až z obce Ratíškovice u 
Hodonína. Vítězem soutěže se stal Josef 
Hala.  

SDH Machová

Co bychom mohli vědět o Velikonocích
Velikonoce se začaly slavit v den 

židovského svátku Pesach, což je svá-
tek nekvašeného chleba, který trvá 8 dní 
a je vzpomínkou na vysvobození židů z 
egyptského otroctví a začátkem jejich 
nového, svobodného života. Židé tento 
svátek slaví tradičním rodinným jídlem a 
obřady v synagogách. Velikonoční stolo-
vání (seder - tzn. řád) probíhá podle přísně 
stanovených pravidel a je spojeno s Exo-
dem, s  egyptským otroctvím. K této udá-
losti se vztahují také rabínské komentáře. 
Na stole při této slavnosti nesmí chybět 
nekvašený chléb, hořké druhy zeleniny i 
ovoce, byliny a koření - které mají připo-
mínat utrpení dávných Izraelitů. Hlavní 
jídlo (Hagada, tzn. vzpomínání na Exod) 
je ale okamžikem rodinného společenství 
a radosti.  Židé se v rámci těchto oslav 
také vždy těšili na příchod proroka Eliá-
še, který by zvěstoval příchod Mesiáše a 

VELIKONOCE

účastnil se oslav. Křesťané v té době sla-
vili příchod Velikonoc a Pilát Pontský v 
té době odsoudil na nátlak farizejů Ježíše 
Krista k smrti na kříži.

V obecném povědomí platí, že nejdů-
ležitější křesťanské svátky jsou Vánoce, 
ale ve skutečnosti tomu tak není, protože 
nejvýznamnějším křesťanským svátkem 
jsou Velikonoce. O smyslu a obsahu 
těchto oslav mají mnozí lidé jen mlhavé 
tušení. O Vánocích je povědomí přece 
jen větší (mnoho lidí uvádí, že ví, že se v 
té době narodil Ježíš a jeho matkou byla 
Panna Marie). Vánoce jsou lidem všeo-
becně o mnoho bližší.

Co bychom tedy měli vědět o Veli-
konocích?  Křesťané tyto svátky chápou 
jako jarní znovuzrození a jako připomín-
ku smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
Křesťanská Velká noc je pohyblivým 
svátkem. Pro stanovení začátku je přesný 

a jednoduchý vzorec. Nejbližší neděle po 
prvním jarním úplňku je velikonoční.

Celé velikonoční období začíná Pope-
leční středou, které vlastně předchází 
ostatky, končiny či vodění medvěda, 
které probíhá i v naší obci. Od Popeleční 
středy nastává 40denní doba postní a pro-
bíhá křesťanská příprava na Velkou noc 
- noc „Zmrtvýchvstání Ježíše Krista“.  
Každá z nedělí od Popeleční středy až do 
Velikonoc, má svůj název - nejznámější 
je však Smrtná neděle, kdy se z některých 
obcí tradičně vynáší slaměná figura, kte-
rá se různě nazývá Smrtka, Mařena nebo 
Morena. Figurína je z vymlácené slámy 
a na krku mívá skořápky z vyfoukaných 
vajec (obojí na znamení, že již ani z 
vymlácené slámy ani z vyfoukaných vajec 
nový život nastat nemůže). Ještě daleko 
známější je název poslední neděle před 
Velikonocemi. Nazývá se Květná neděle 

Vítěz Josef Hala

Návštěvníci koštu klobás

Výsledky a umístění dle hlasování: 
1. místo
vzorek č. 17...Josef Hala............30 hlasů
2. místo  
vzorek č. 10...Josef Benek.........17 hlasů
vzorek č. 5.....Bohuslav Husek..17 hlasů 

Celkové výsledky hlasování při 
degustaci klobás jsou podrobně uvede-
ny v aktualitách na webových stránkách 
obce Machová www.obecmachova.cz. 

Plný stůl klobásových vzorků
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a zahajuje předvelikonoční týden;  připo-
míná slavnostní vjezd Ježíše do Jeruzalé-
ma, kdy mu lidé na cestu kladli palmové 
ratolesti.  V našich krajích nahrazují sym-
boliku palmových listů rozkvetlé vrbové 
proutky, zvané „kočičky“. Kočičky se na 
Květnou neděli v kostele světí a lidé si je 
nosí domů a uchovávají je po celý rok. 
Část se jich spálí a popel pak slouží na 
příští rok při Popeleční středě, kdy kněz 
při bohoslužbě věřícím dělá popelem na 
čelo znamení kříže, který má symbolizo-
vat, že světské věci jsou pomíjející.

 Nejdůležitější z  velikonočních svát-
ků je období tzv. „trojdenní“, které před-
stavují dny: Zelený čtvrtek, Velký pátek, 
Bílá sobota a nejdůležitější je neděle, do 
které se započítává i sobotní večer po 
setmění - v té době se připomíná zmrt-
výchvstání Ježíše Krista.

Zelený čtvrtek -  na znamení blížící 
se smrti Ježíše Krista „odlétají zvony“ do 
Říma a nahrazují je chlapci pochůzkou 
po obci s řehtačkami či klapačkami.  Zvo-
ny začínají zvonit znovu až v sobotu v 
pozdním večeru při slavnostní bohosluž-
bě, která se slaví na památku zmrtvých-
vstání Ježíše Krista. Na Zelený čtvrtek 
se připomíná poslední večeře Páně, při 
které byla ustanovena vlastní liturgická 
bohoslužba, která probíhá od té doby při 
každé mši. V pátek nejsou v chrámech 
slaveny mše, probíhá pouze bohoslužba 
slova a  uctívání odhaleného kříže.  Také 
po celou sobotu probíhají bohoslužby 
(modlitby) u Božího hrobu a teprve po 
setmění se konají vlastní obřady, při kte-
rých se čtou pašije, světí se oheň a křestní 
voda. Od ohně je zapalována velká veli-
konoční svíce zvaná paškál, která se pak 
v průvodu vnáší do setmělého chrámu a 
teprve od této svíce jsou zažehnuty svíce 
ostatních účastníků, a následně se pak při 
obřadech rozsvítí světlo v kostele. Paškál 
je označen písmeny řecké abecedy alfa a 
omega (tj. začátek a konec) a letopočtem. 
Následně pak svítí v prvním velikonoč-
ním období, při křtech a při pohřbech u 
rakve.

Součástí slavnostní bohoslužby na 
Bílou sobotu je také obnovování křestní-
ho slibu - dříve se křtili katechumeni, kte-
ří byli oděni do bílého roucha (odtud Bílá 
sobota). Bohoslužbou Vzkříšení Páně 
začínají vlastní velikonoční svátky. Při 
obřadech v pozdní sobotu nastávají chví-

le, které jsou osou celých Velikonoc - na 
tuto dobu se věřící připravují během celé 
postní doby a při mši lidé stojí s rozžatý-
mi svícemi v rukou. Nejdůležitější svá-
tek je pozdní Bílá sobota - první „Boží 
hod velikonoční“. Pondělí velikonoční 
již významnější křesťanskou podstatu 
nemá - jedná se spíše o dodržování růz-
ných velikonočních zvyků a tradic - jako 
např. velikonoční pomlázka, obdarová-
vání vajíčky, sladkostmi, apod.  Oslava 
Zmrtvýchvstání pokračuje až do nejbližší 
neděle a celé velikonoční období trvá 50 
dní a končí svátkem „Seslání Ducha Sva-
tého“. 

Také v Machové se v předvelikonoč-
ní době udržují tyto tradice. Jsme rádi, 
že Sbor dobrovolných hasičů pravidelně 
připravuje končiny - vodění medvěda, 
při kterých se v naší obci vodí medvěd 
a družina s maskami postupně navštěvuje 
všechny rodiny, aby připomněla konec 
veselí a hodování a počátek předveliko-
nočního (postního) období, které, jak již 
tradice říká, probíhá pravidelně v sobotu 
při popeleční středě, kdy je v kostelích 
udělováno znamení popelce. 

Další akcí, která v tuto dobu probíhá, 
začíná 14 dní před Velikonocemi, kdy 
děvčata obchází vesnici s vyzdobenými 
májkami a u každého domu zazpívají pís-
ničku: 

„ Stála panenka Maria, jako růžička červená. 
Navštívil ji Anděl Páně, dal pozdravení té panně. 

Panna se ulekla, z ulekání děkovala. 
Nelekej  se panno čistá, máš porodit Pána Krista. 

Pána Krista porodila, žádné bolesti neměla.“  

Děvčata si vyslouží drobné sladké odmě-
ny od hospodyněk.

Nově se v Machové v posledních 
letech týden před Velikonocemi pořádá v 
kulturním domě výtvarné odpoledne pro 
zhotovení velikonočních ozdob pod vede-
ním kulturního výboru. Na toto výtvarné 
odpoledne rodina Vladimíra Hradila při-
pravila velké množství komaxitem krás-
ně nabarvených vajíček, spoustu proutí 
a dalších zdobících materiálů. Musíme s 
velkým uznáním obdivovat ochotu a čin-
nost rodiny Hradilových, kterou věnují 
této akci.  Samozřejmě, že všichni kluci 
si odnesli krásné ručně pletené tatary z 
čerstvého proutí, včetně různého ozdo-
bení. Tatary pletli: Břetislav Brázdil, 
Matyáš Miloslav mladší i starší, Vladimír 

Hradil a Bohuslav Husek - všem upřímně 
děkujeme za skutečně mistrovská díla.  
Pan Vladimír Hradil pletl nejen tatary, 
ale připravil celou řadu různých proutě-
ných ozdob a výrobků, které si odnesla 
celá řada občanů k velikonoční výzdobě 
svých příbytků. Bylo radostné sledovat 
nadšení účastníků z krásných výtvorů a 
ozdob na Velikonoce. Do akce se zapojili 
i další členové kulturního výboru. Takto 
zdařilé akce skutečně přispívají k pospo-
litosti a společenskému vyžití našich 
občanů, za což zastupitelstvo organizáto-
rům upřímně děkuje.

Jednou z tradic, která se váže k Veli-
konocům, je chození s klapotkami a řeh-
tačkami.  Od čtvrtečního večera chodí 
pravidelně skupina chlapců a společně 
klapají, čímž nahrazují zvonění. V pátek 
chodí 4x a v sobotu 3x za den. Občané 
je za to odměňují drobnými penězi. V 
minulých letech si někteří rodiče stěžo-
vali na nespravedlivé rozdělení odměn. 
Věříme, že tzv.“kaprálové“ budou mít 
zájem spravedlivě ocenit všechny zúčast-
něné chlapce. My jim za obecní zastu-
pitelstvo rádi děkujeme, že udržují tuto 
tradici.  Nesporně to v Machové patří k 
pravidelné předvelikonoční atmosféře. 

Vyvrcholením celého velikonočního 
období je pondělní pomlázka, kdy nejen 
mladí chlapci, ale i dospělí mládenci či 
ženáči navštěvují děvčata a ženy v jejich 
příbytcích na tzv. šibačku. Musíme, ale 
otevřeně říci, že děvčata a ženy by měly 
být pomlázkou tzv. pomlazeny, ale ne 
pomláceny. Vyskytují se totiž tací, kteří 
Velikonoce využívají spíše k surovému 
bití. Samozřejmě, že pokud je to ve vší 
počestnosti, je to součást příjemného 
prožití Velikonoc, ale neměla by se tato 
tradice zvrhávat.

Chlapci obdrží za vyšibání různé 
sladkosti, někde i nějakou korunu, jin-
de chlebíček či ovoce, samozřejmostí je 
také uvazování mašlí na tatary. Starší 
generace je často pohoštěna decinkou 
vína či štamprlkou.  Z udržování této 
tradice  se rovněž obecní zastupitelstvo 
těší a má z ní radost, Určitě přispívá 
také k udržování dobrých sousedských 
a přátelských vztahů. 

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

VELIKONOCE
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MŠ Machová

„ Zprávičky z naší školičky “ 
Čas neúprosně běží a školní rok 

2012/2013 se nám rychle přehoupl do 
své druhé poloviny. Máme tady konečně 
jaro a taky další zprávičky z naší ško-
ličky….

Rok 2013 jsme zahájili optimisticky 
a naložili si opožděný dáreček v podo-
bě nových stolečků a židliček, které 
jsme zakoupili ze sponzorského daru. 
Pokud se nám podaří získat další finanč-
ní prostředky, chtěli bychom je použít 
na nákup vybavení do třídy a tak zajistit  
dětem  moderní a předepsaným požadav-
kům odpovídající nábytek. Zastaralé a 
dosluhující vybavení by si to po letech 
užívání určitě zasloužilo.

Od ledna 2013 jsme se zapojili do 
charitativní sbírky plastových vršků pro 
chlapečka, kterému naše sbírka může v 
jeho těžké životní situaci alespoň troš-
ku pomoci. Pokud by se chtěl někdo z 
občanů do této sbírky zapojit, budeme 
moc rádi. Plastové vršky můžete nosit 
do mateřské školy do 23. dubna. 

Nadále spolupracujeme s logopedem 
PhDr. Petrem Kopečným, který dojíždí 
do mateřské školy a provádí zde logope-
dickou prevenci. U některých dětí došlo 
během půlroční spolupráce ke značným 
pokrokům v řečovém projevu. Jsme rádi, 
že je tato aktivita mateřské školy vnímá-
na s pozitivním ohlasem u dětí i rodičů.

V lednu navštívilo mateřskou školu 
Divadýlko z Prostějova, které se dětem 
představilo dramatizací tří známých 
pohádek: „Hrnečku, vař“, „O zlaté rybce 
“ a „O Smolíčkovi“.

V únoru jsme se zapojili do výtvarné 
soutěže na téma: „Hasičské záchranné 
sbory v akci“ a výtvarné práce dětí jsme 
odeslali na Okresní sbor hasičů do Zlí-
na.

Také v únoru se konalo pro děti dal-
ší divadelní představení pohádky: „O 
Jasánkovi“.

Uskutečnily se individuální pohovo-
ry s rodiči.

Ředitelka se zúčastnila porady ředi-
telek ve Zlíně. Byly zde poskytnuty 
důležité informace k zápisu dětí do 
mateřských škol a změnám, ke kterým 
dochází ve školství. Poradu a školení 
vedla Mgr. Věra Korcová, krajská pra-
covnice pro mateřské školy Zlínského 
kraje.

Fotografie, které celoročně pořizuje-
me ve školce, jsou průběžně umísťovány 
na web. stránkách www.rajce.net, kde si 
je mohou zájemci prohlédnout.

Leden i únor byly měsíce, které byly 
poznamenány vysokou nemocností dětí. 
Doufáme, že jaro v nás probudí novou 
radost, sílu, energii a zdraví.

Těšení se na jaro jsme si v kolektivu 
dětí zpestřili karnevalovými přípravami. 
Děti jsme zapojily do výzdoby kulturní-
ho domu, kde jsme současně prezento-
vali jejich výrobky.

Celá školka se postupně převlekla do 
jarního kabátku. Zimní výzdoba začala 
mizet ze všech koutů školky a namísto 
sněhuláků, rampouchů a vloček nám 
školka rozkvetla do jarní krásy.

Děti pomáhaly zdobit jarní aranžmá 
z přírodnin, kte-
ré jsme si umís-
tili u vchodu do 
školky a děti z 
něho měly velkou 
radost. Mohly 
se tak pochlubit 
svou tvořivos-
tí, šikovností a 
jarními nápady. 
Obdivovaly také 
vys t ř ihovánky, 
které jim paní 
učitelky pomocí 
speciálních mini-
c h i r u r g i c k ý c h 

nůžek vystříhaly do oken. Zkrátka jaro 
v nás probudilo neutuchající elán tvořit, 
zdobit, učit se novému a těšit se. A že je 
pořád na co se těšit . . .

V březnu jsme nabídli rodičům další 
aktivitu v podobě možnosti screeningo-
vého vyšetření zraku u dětí v mateřské 
škole. Toto vyšetření má za cíl předchá-
zet preventivně očním vadám, popřípadě 
včas odhalit oční vadu a zahájit léčbu. 
Vyšetření proběhlo u 20 dětí, jejichž 
rodiče projevili zájem o tuto nadstan-
dardní péči.

22. března nás navštívilo divadlo 
paní Nevřelové s pohádkou: „Zazvonil 
zvonec … a je tady pohádka“.

Plánujeme návštěvu místní knihov-
ny.

10. dubna proběhne jarní fotografo-
vání „Jaro 2013“ –  fotografie zhotoví 
pan Šrámek z Holešova.

Od poloviny měsíce března si mohou 
rodiče vyzvednout v mateřské škole 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání. Řádně vyplněné žádosti 
bude ředitelka přijímat od 15. dubna, 
nejpozději v den zápisu. 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
se koná 30. dubna 2013.

12. dubna přijede mezi děti pohodo-
vý pan Taraba – písničkář a pohádkář, 
který dětem zahraje pohádku Šípková 
Růženka.

2. května nás navštíví Divadlo Bar-
borka s pohádkou: „Kouzelný kolotoč 
pohádek“.

Na květen plánujeme Besídku pro 
maminky, která se uskuteční v kultur-
ním domě při příležitosti Svátku matek. 
Již nyní jsme začali s dětmi nacvičovat 
program na tuto akci.

Využívám této příležitosti a všechny 
vás na tu akci mateřské školy srdečně 
zvu. Přesný termín bude oznámen a dán 
na vědomí veřejnosti.

V květnu ukončíme projekt Zdravý 
úsměv  pod záštitou pana Forejta.

S předškoláky navštívíme Základní 
školu v Mysločovicích a seznámíme se s 
prostředím, kamarády, učitelkami.

Chtěli bychom s dětmi navštívit 
kompostárnu a prohlédnout si zeměděl-
ské stroje.Nové stoly a židličky
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Helena Hlaváčková
ředitelka MŠ Machová                                           

V plánu je také návštěva dopravního 
hřiště ve Zlíně-Malenovicích – pro nej-
starší děti.

Na červen plánujeme oslavu MDD.
Po domluvě s panem Tomčalou by-

chom chtěli uskutečnit akci: Policisté ve 
školce + výcvik policejních psů, která se 
setkává již tradičně s velkým zájmem a 
ohlasem u dětí i dospělých.

5. 6. 2013 se budeme těšit na závě-
rečný výlet všech dětí do Kroměříže, 
kde si prohlédneme zámek, projedeme 

se vláčkem po zámecké zahradě, bude-
me pozorovat zvířátka. 

A na co se těšíme nejvíce? … No 
přece na muzikálovou pohádku plnou 
písniček, která bude neodmyslitelnou 
součástí výletu a odehraje se na zámku. 

Muzikálovou pohádku pod názvem: 
„Jak se peče písnička“ zahraje pražský 
divadelní soubor.

Závěrem školního roku nás čeká 
Rozloučení s předškoláky a pasování 
do Řádu školáků s vysvědčením 2013 

a vyhlášení soutěže: „O jedlíka roku 
2013“.

Tento výčet akcí a aktivit může být 
aktuálně doplněn nebo pozměněn podle 
nabídek a programu mateřské školy.

Všem občanům i našim malým 
kamarádům přejeme krásné jaro, hodně 
radosti ze sluníčka a spoustu pěkných 
pohodových dnů.

Děti sledují divadlo

Loutkové divadlo ve školce

Machovské malé princezny Výtvory dětí ve školce

MŠ Machová
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HISTORIE

Elektrifikace obce Machová (historie - vzpomínky na minulost)

Výpis z obecní kroniky - celé pojed-
nání z roku 1937 - od kronikáře p. Fran-
tiška Michalíka z čp.8:

„Elektrizace naší obce provedena 
byla v měsíci březnu a dubnu. Délka 
místní trati činí 1887 m. Převod prou-
du volen byl z Mysločovic  přes pole 21 
tyčí.  V obci postaveno 31 tyčí. Střeš-
níků umístěno 30. Ulice jsou v noci 
osvětleny 10 světly. Připojek namonto-
váno 74.  Potřebný materiál ku stavbě 
sítě a zařízení vnitřního dovezen byl 
ze stanice Tlumačova  na 17 povozích. 
Za jeden povoz zaplaceno bylo 20 Kč. 
Na stavbě sítě v poli zaměstnáno bylo 
13 dělníků, na místní trati a vnitřním 
zařízení dalších 13 dělníků od ZME a 4 
dělníci od „Transformy“ z Olomouce, 
celkem 30 dělníků. Práce trvala od 23. 
břez. do 14. dub.= 19 dní. První den se 
svítilo 14. dubna. Na ukončení práce 
byla též pořádána taneční zábava. Ven-
kovní zařízení zaplatila obec obnosem  
65 545 Kč. Zařízení vnitřní zaplatil 
si každý účastník sám. Připojka stála 
235 Kč hodiny 350 Kč, na pohon jsou 
hodně dražší. Zavedení jednoho světla 
jichž mají jednotlivci od 2 do 11.  stá-
lo průměrně 70 Kč. Celkem zavedeno 
600 světel v obnosu 42 000 Kč, celkové 
vydání činí 107 000 Kč.  

Po zařízení elektrizace zakoupeno 
bylo ihned jednotlivci 14. Radio-apara-
tů od různých firem za cenu od 850 do 
2200 Kč. Jeden měsíc se hrálo a svítilo 
zdarma. Pak se platilo za 1 kv hodi-

nu 2,90 Kč. Patřična žádosť o udělení 
státní subvence poslána byla od obce 
„Ministerstvu veřejných prací“.  

O informace k elektrifikaci jsme 
požádali také dosud žijící rodáky, kteří 
si ještě na provedení elektrifikace vzpo-
mínají a to p. Růženu Michalíkovou z 
čp.8 a doc. PhDr. Ladislava Zelinu. 

Tito občané vzpomínají na umístění 
prvních veřejných světel v obci. Jedno 
bylo u horního hostince u zatáčky k Tlu-
mačovu, další bylo u horního kamenné-
ho kříže, další na rozcestí u současné 
telefonní budky, pak před a za zatáčkou 
na Mysločovice, dále bylo umístěno u 
Závodných. 

První transformátor byl vybudován 
vedle posledního rodinného domku 
směrem na Otrokovice (rodiny Zelo-
vých). V 50. letech byl vybudován další 
transformátor na hranici obce a Polodí-
lů (tj. u Závodných - směrem od Míško-
vic), v 70. letech na okraji obce směrem 
na Mysločovice. Nový transformátor 
bude instalován v příštím roce u polní 
cesty směrem k hranečníku (na Tluma-
čov) pro připravovaný stavební obvod.

 Elektrifikace obce byla velkým pří-
nosem, ať už pro osvětlení domácností, 
ale i k pohonu motorů pro zemědělské 
činnosti. Pokud vzpomeneme na starší 
období, mlácení obilí probíhalo ručně 
cepy.  

V pozdější době bylo možné použí-
vat u mlátiček, sečkovic a dalších strojů 
pohon pouze přes „žentůry“. Co to byl 

„žentůr“?  Jednalo se o soukolí ozube-
ných kol.  Vlastní žentůr byl velký liti-
nový kruh a ozubenými koly byl pře-
nášen pohyb do stodol. Na jedné straně 
litinového kruhového soukolí byl trám 
o délce cca 6 m, do kterého se zapřa-
hali koně. Pro „žentůry“ bývala vytvo-
řena kruhová plocha o průměru cca 15 
m s tím, že koně chodili v kruhu a ten-
to pohon byl převeden soukolím až k 
řemenici, která byla širokým koženým 
řemenem převedena na zemědělské 
stroje.  Plochy před každou stodolou 
musely být důkladně zpevněny tak, 
aby v podstatě v každé roční době a za 
každého počasí bylo možno uvést „žen-
tůr“ do činnosti, který následně uváděl 
do chodu zemědělské stroje.  

Dalším strojem, který byl před 
elektrifikací používán, byl parní stroj 
nazvaný „damf“, který měl také řeme-
nici a následně opět byl řemenicí pře-
váděn pohyb k zemědělským strojům. 
V dalším období se používaly naftové 
motory zvané „stabiláky“ opět připo-
jené řemenicí ke stroji. Další možnos-
ti k pohonu strojů byly užívány přes 
řemenici motory z traktorů, které byly 
schopné pohánět např. mlátičky. 

Z těchto údajů je jednoznačně patr-
né, jak velkým přínosem byly elektrifi-
kace a elektromotory.

Zastupitelstvo obce Machová

Leden
Marie Zelinová 81 let
Marie Hradilová 87 let

Únor
Růžena Michalíková 87 let

Naši jubilanti

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

Duben
Libuše Frantíková 86 let
Pavla Pančochová 85 let

Květen 
František Závodný 82 let

Červen
Helena Konečná 70 let
Antonín Motaň 75 let
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Taneční vystoupení na Sokolském plese

Elektrifikace obce Machová (historie - vzpomínky na minulost) T J   S O K O L   M A C H O V Á
Dne 12. ledna 2013 Sokol Machová pořádal tradiční Sokolský ples. Zúčastnilo se ho celkem 84 občanů z Machové a okolí. K 

tanci a poslechu hrála skupina Labyrint. I přes velmi malou účast machovských občanů se tato akce vydařila.

Dne 18. ledna 2013 se konala výroční členská schůze. Po zhodnocení činností, konaných v roce 2012, proběhla volba nového 
výboru. Složení, ve kterém bude nový výbor pracovat je následující: Husek Bohuslav, Měřil Jaromír, Mrlík Jiří, Husek Radek a 
Stoklásek Radek.

V měsících lednu a únoru se kuželkáři zúčastnili mistrovství Zlínského kraje jednotlivců s těmito výsledky:

Místo konání turnaje Kategorie Hráč Unístění
Slavičín žákyně Fryštacká Margita 7.
Luhačovice dorostenka Fryštacká Kateřina 7.
Kroměříž dorostenci Michalík Lukáš 13.

Hastík Jan 14.
Škrabal Roman 16.

Zlín muži Dovrtěl Milan 8.
Stoklásek Radek 13.
Míšek Miroslav 26.
Husek Radek 29.
Fryštacký Bohumil 34.
Brázdil Vlastimil 35.

Valašské Meziříčí senioři nad 50 let Dovrtěl Milan 13.
Husek Bohuslav 14.
Měřil Jaromír 37.

TJ Sokol Machová
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TJ Sokol Machová

1. SKK Dubňany B 21 14 0 7 99,5:68,5 267,0:237,0 28
2. TJ Podlužan Prušánky 21 14 0 7 97,0:71,0 257,0:247,0 28
3. KC Zlín 21 13 0 8 93,0:75,0 251,5:252,5 26
4. KK Jiskra Čejkovice 21 12 1 8 89,5:78,5 268,5:235,5 25
5. TJ Sokol Luhačovice B 21 12 0 9 90,5:77,5 257,0:247,0 24
6. KK Slovan Rosice B 21 11 1 9 89,0:79,0 254,0:250,0 23
7. TJ Sokol Machová 21 11 1 9 88,0:80,0 265,0:239,0 23
8. TJ Zbrojovka Vsetín 21 11 0 10 87,5:80,0 273,0:231,0 22
9. TJ Sokol Brno IV 21 10 1 10 83,5:84,5 257,5:246,5 21
10. TJ Lokomotiva Valtice 21 9 2 10 84,5:83,5 249,0:255,0 20
11. SK Baník Ratíškovice B 21 9 1 11 84,0:84,0 255,0:249,0 19
12. KK Vyškov B 21 7 2 12 74,5:93,5 242,0:262,0 16
13. KK Moravská Slávia Brno C 21 6 1 14 63,5:104,5 214,0:290,0 13
14. KK Orel Telnice 21 2 1 17 52,0:116,0 217,5:286,5 6

V zimních a jarních měsících se TJ Sokol pravidelně zúčastňovala tří kuželkářských soutěží s těmito výsledky:

Dorost v nové sestavě – Škrabal Roman, Hastík Jan, Michalík Lukáš, Fryštacká Kateřina a Fryštacká Margita - se umístil v 
dorostenecké lize na 8. místě. Pro mladé začínající kuželkáře byla tato soutěž dobrou zkušeností pro podávání kvalitních výkonů v 
kuželkářských soutěžích. 

Machová „B“ v soutěži krajského přeboru je aktuálně na 14. místě. I přes zlepšení výkonů jednotlivých hráčů v jarní části 
soutěže se družstvo stále pohybuje v závěru tabulky.

Machová „A“ v soutěži Jihomoravské divize je aktuálně na 7. místě. V tomto mužstvu podává nejlepší výkony Míšek Miro-
slav, který se v tabulce jednotlivců pohybuje na předních místech. 

Tabulka  Machová „A“

Připravované akce
• v  květnu tur is t ický pochod,  datum a t rasa  pochodu bude upřesněna,
•  v  červnu se  bude konat  t radiční  turnaj  v  malé  kopané
•  v  červnu se  budou konat  oslavy 60.  výročí  založení  TJ Sokol  Machová  
•  kuželkářské turnaje  –  Olomouc,  Vracov,  Přerov. Bohuslav Husek 

předseda TJ Sokol

Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu 2013
TERMÍN DNY NEBEZPEČNÝ ODPAD
Březen 15.3. - 16. 3.
Březen 29.3. - 30.3.
Duben 26.4. - 27.4. 18.4
Květen 24.5. - 25.5.
Červen 28.6 -  29.6.
Červenec 26.7 - 27.7.
Srpen 30.8. - 31.8.
Září 20.9 - 21.9. 12.9
Říjen 25.10. - 26.10.
Listopad 22.11. - 23.11. 
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D O T A Č N Í  T I T U L Y 
V  O B C I  M A C H O V Á

Projekty spolufinancované z fondů EU (85 %) 
a z Fondu životního prostředí (5 %) 

Pořízení zametacího stroje
Informovali jsme vás, že v rámci 

Operačního programu Životní prostře-
dí jsme požádali o dotace na pořízení 
zametacího vozu. Tato žádost byla podá-
na již v březnu 2011 a teprve v dubnu 
2012 jsme obdrželi vyrozumění, že naše 
žádost o dotace na projekt s názvem 
„Omezení prašnosti z plošných zdrojů v 
obci Machová“ byla akceptována. Od té 
doby jsme připravovali písemnosti včet-
ně výběrového řízení na dodávku tech-
nologie a v rámci tohoto řízení byla za 
dodavatele vybrána společnost Unikont 
group (z Prahy). Jedná se o zametací 
stroj HAKO - CM 1250.

Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze 
Státního fondu životního prostředí ve výši 
95,4 tis. Kč, tj. 5 %  z celkových výdajů, 
bylo podepsáno ministrem již v prosinci 

2012, ovšem naše obec tyto písemnosti 
obdržela až v únoru 2013. Teprve poté 
jsme mohli požadovat dodávku stroje, 
neboť jeho pořízení bylo podmíněno 
spolufinancováním z dotace 
z Evropských fondů a to až 
do výše 85 % (tj. společně s 
příspěvkem od SFŽP ve výši 
90 % dotace a 10 % obec z 
vlastních zdrojů).

 V současné době nám 
bylo sděleno, že stroj přímo 
do naší obce bude dodán do 
konce dubna 2013. Mysleli 
jsme si, že stroj využijeme 
již od počátku letošního roku 
a jarní údržbu komunikací 
provedeme již tímto stro-
jem, ale zatím nebyl dodán. 

Přes tyto komplikace jsme rádi, že již 
můžeme objektivně oznámit termín, ve 
kterém budeme mít zametací stroj k dis-
pozici.

Zametací stroj HAKO-CM 1250

Svoz biologického odpadu ke kompostárně
Dalším dotačním projektem je 

zajištění svozu biologického odpadu 
ke kompostárně. Za tímto účelem byla 
podána první žádost o dotace z fondů 
EU v r. 2011, která byla pro naši obec 
kladně vyřízena. Proto jsme v loňském 
roce podávali žádost znovu, která byla 
akceptována a potvrzena, takže budeme 
mít možnost nakoupit velkokapacitní 
kontejnery spolu s nosičem kontejnerů. 
Slibovali jsme vám již v minulosti, že 
kontejnery budou rozestavěny po obci 

podle potřeb (předpokládá se na pátek a 
sobotu).  Sběrné kontejnery jsou pro nás 
důležité i proto, abychom mohli zajišťo-
vat svoz biologického materiálu i pro 
okolní obce. Sousední partnerské obce 
si vyhradí příslušné místo, kam budou 
kontejnery přistavovány. Pokud bude 
mít někdo z občanů zájem o přistave-
ní kontejneru při kácení stromů /větve 
mohou být naloženy přímo na kontej-
ner/, obec v tomto  může vyjít občanům 
vstříc. Jakmile se realizace celého toho-

to programu uskuteční, budeme trvat 
na tom, že v  obci se nebudou určené 
odpady (listí, větve apod.) pálit a budou 
odváženy ke kompostárně. V další čás-
ti tohoto zpravodaje je také zveřejněna 
nová obecně závazná vyhláška o naklá-
dání s komunálními a ostatními odpady 
v obci Machová. Celkové předpoklá-
dané náklady na tento projekt činí cca 
1440 tis. Kč (z toho 90 % je dotace a 10 
% podíl z rozpočtu obce).

Překlenovací úvěry
Na oba projekty (zametací stroj i svoz biologických odpadů) počítáme s krátkodobým úvěrem od ČSOB.  V této fázi je 

sjednán překlenovací úvěr na zametací stroj a je projednáván překlenovací úvěr rovněž na nosič a kontejnery. Tyto úvěry 
budou po poskytnutí dotace ihned vráceny. 

Dotační tituly
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Zateplení budovy obecního úřadu
Rovněž jsme informovali naše 

občany o další dotační akci - tj. zateple-
ní budovy obecního úřadu. V současné 
době probíhá výběrové řízení na doda-
vatele stavebních prací. Předpokládáme, 

že po provedení administrativních úko-
nů se akce bude realizovat v měsících 
květnu a červnu 2013. Celkové náklady 
jsou 1093 tis. Kč (dotace  činí 559 tis. 
Kč, tj. 90 % ze způsobilých nákladů,10 

% hradí obec ze svého rozpočtu včet-
ně ostatních nezpůsobilých nákladů).  
Předpokládáme, že součástí stavebních 
prací bude také výměna vrat do požární 
zbrojnice.

Dotace  pro místní akční skupiny (MAS)
Již jsme vás informovali, že naše 

obec patří do místní akční skupiny 
MAS Moštěnka.  Tato sdružení získá-
vají finance z Ministerstva zemědělství 
ČR a Státního zemědělského intervenč-
ního fondu (SZIF). Výběr projektů pro-
bíhá na úrovni programového výboru 
partnerství a výběrového výboru, kte-
rý bodově hodnotí všechny projekty 
obcí, které požádaly o dotace. V letoš-
ním roce o ni požádala i Machová. Na 
vánoční besídce jsme byli všichni roz-
laděni  ozvučením v kulturním domě. 
Starosta se osobně zavázal, že pro 
další období se musí řešit komplexně 
ozvučení celého kulturního domu, aby 
vystoupení nebylo doslova pokaženo 

špatným přenosem zvuku. Často bylo 
slyšet více pískot, než kulturní pro-
gram. Když se naskytla v únoru 2013 
příležitost získat k tomuto účelu nějaké 
finanční dotace, okamžitě jsme zpraco-
vali žádost a do výzvy, kterou vypsalo 
sdružení MAS Moštěnka, jsme se při-
hlásili. Celkem bylo přihlášeno více 
než 40 zájemců. Výběrová komise 
ohodnotila bodově jednotlivé projekty 
a výbor MAS Moštěnka pak schválil z 
této výzvy 14 projektů - mezi nimi je na 
10. místě i naše žádost. Obec Machová 
v této žádosti uvedla účel použití -  na 
pořízení ozvučení a obnovu nábytku, 
včetně vybavení v kuchyni a v míst-
nosti bývalé šatny tak, aby mohlo být 

veškeré nádobí a sklo umístěno v těch-
to prostorách a přitom byly místnosti 
vybaveny pro přípravu a výdej jídla na 
co nejvyšší úrovni. Jedná se o dotaci ve 
výši 323 tis. Kč. K financování z obec-
ního rozpočtu je úhrada DPH a 15 % 
spoluúčasti. V současné době čekáme 
na rozhodnutí Státního zemědělského 
intervenčního fondu (SZIF) o poskyt-
nutí dotace z Programu rozvoje venko-
va, které by mělo být doručeno v dub-
nu. Věříme, že naše žádost bude zdárně 
dotažena do konce a v průběhu měsíce 
května bude provedeno nové ozvučení 
KD i vybavení kuchyně.

Dotační tituly

Grafické návrhy úpravy kuchyně v kulturním domě
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Projekt spolufinancovaný ze Zlínského kraje (dotace 70  % )

Zastupitelstvo Zlínského kra-
je schválilo žádost obce Machová o 
dotace pro místní Sbor dobrovolných 
hasičů. Letos byla uzavřena Smlouva 
o poskytnutí dotace ve výši 20 000 Kč 
od Zlínského kraje za účelem pořízení 
věcných prostředků požární ochrany 

a osobních ochranných zásahových 
pracovních prostředků.  Zlínský kraj 
poskytne dotaci 70 % (tj. 20 tis. Kč) a 
30 % (tj. cca 8,6 tis. Kč) uhradí obec z 
vlastních zdrojů. Z dotace bude zakou-
peno následující vybavení: 3x zásahová 
přilba (PAB FIRE), 3x zásahové kalhoty 

(Zahas Economy), 10x pracovní rukavi-
ce (RUBY) a 1x proudnice C52 Supon. 
Pořízením těchto prostředků přispěje-
me k lepšímu vybavení naší zásahové 
jednotky dobrovolných hasičů. 

Dotace pro SDH Machová

Ú p r a v a  h o s p o d á ř s k é  m í s t n o s t i  Č e s k é h o 
z a h r á d k á ř s k é h o  s v a z u

V loňském roce byl uveden do 
provozu sklad u kompostárny, kde je 
garážována převážná část techniky 
obce. Je trvale elektronicky střežen. 
Tato záležitost umožnila využít část 
současného obecního skladu pro roz-
šíření víceúčelové místnosti pro míst-
ní zahrádkáře. Zastupitelstvo na svém 

zasedání projednalo a schválilo rozší-
ření hospodářské místnosti. Moštova-
cí zařízení bude přesunuto do prostor 
obecního skladu a bude upraveno soci-
ální zařízení, kde se zřídí 2 samostatné 
WC (zvlášť pro muže a ženy), včetně 
předsíňky. Současně budou vyměněny 
vstupní dveře do víceúčelové místnosti 

a vybudována nová vrata do obecního 
skladu. Úpravy budou provedeny hlav-
ně z důvodu zkulturnění prostor, pro-
tože se stále rozšiřuje zájem občanů o 
využívání zahrádkářské klubovny pro 
společenské účely.

Košt vína
Další velmi úspěšnou a oblíbenou 

akcí, kterou zahrádkáři pořádají, byl již 
tradiční košt vína. Zahrádkáři připravili 
35 různých vzorků bílých a červených vín 
a účastníci mohli ochutnat všechny nabí-
zené vzorky. Tato akce byla zájemci z 
Machové, ale i z okolí, hojně navštívena. 

Na akci přišlo více než 120 lidí a po celý 
večer byla v kulturním domě velmi pozi-
tivní atmosféra. Jen pro zpřesnění - spo-
třebovalo se 220 sedmiček vína a ještě v 
průběhu večera muselo být přineseno dal-
ších více než 30 sedmiček vína na pokrytí 
zájmu. Vzorky zabezpečují zahrádkáři 

p. Bohumil Brázdil, Jaroslav Divoký a 
MVDr. František Václavík od majitelů 
vinic z Nového Poddvorova,  Petrova a 
také  Machové. Členové zahrádkářské-
ho svazu zabezpečili přípravu místnosti, 
k menšímu občerstvení nealkoholické 
nápoje, chléb a tvrdý sýr. Celá řada náv-
štěvníků přinesla domácí drobné občerst-
vení. Celkovou atmosféru večera doplnil 
harmonikář p. Josef Sedláček z Kvít-
kovic. Při harmonice se pak dlouho do 
noci zpívalo a v pozdních hodinách byl 
i taneček.  Nápad p. Bohumila Brázdila 
pozvat i harmonikáře se ukázal jako vyni-
kající pro celkovou atmosféru. Především 
nás potěšilo, že se na koštování objevila 
spousta mladých nových tváří. Rádi jsme 
přivítali také občany z nového stavební-
ho obvodu.  Musíme otevřeně říci, že nás 
těší i návštěva zájemců ze širokého okolí. 
Jsme přesvědčeni o tom, že podobné akce 
zlepšují sousedské a kamarádské vztahy 
v obci.

ČZS MachováÚčastníci koštu vína

Dotační tituly
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Činnost ČZS Machová
Někdy se lidé domnívají, že zahrád-

káři mají v zimním období hluchou, či 
okurkovou sezónu. Zdaleka se to tak 
nemůže říci o základní organizaci ČZS v 
Machové. Od počátku roku se uskutečni-
la celá řada akcí, organizovaných právě 
zahrádkářským svazem.

V měsíci únoru proběhl tradiční 
zahrádkářský ples. Po celý večer byla 
v sále kulturního domu v Machové pří-
jemná atmosféra a dobrá nálada vydržela 
až do ranních hodin. Zahrádkáři se vždy 
snaží o co nejlepší zabezpečení hudby, 
občerstvení, nebo tomboly, aby se celý 
večer odvíjel s dobrou náladou.

Příští den proběhla výroční členská 
schůze, kde zahrádkáři zhodnotili činnost 
své organizace za uplynulý rok. Usku-
tečnila se celá řada odborných i spole-
čenských akcí, které naši členové každo-
ročně pořádají. Samozřejmá je i činnost ČZS Machová

ve víceúčelové místnosti pro zpracování 
ovoce. Velkou pořádanou akcí byla výsta-
va ovoce a zeleniny v okresním měřítku. 
A přesto, že se konala loni mimo oslavy 
svátku sv. Michala, byla hojně navštíve-
na machovskými občany i zahrádkáři ze 
širokého okolí. Tradiční okresní výstava 
se setkává stále s větším zájmem zahrád-
kářů, kteří zde hledají nejen příjemné 
prostředí, ale mají možnost nalézt pou-
čení o nejnovějších odrůdách a zjistit si 
také potřebné informace k jejich pěsto-
vání. Zahrádkáři zvolili nové aranžmá 
výstavy a myslíme si, že i její úprava 
byla na vysoké úrovni. Také v letošním 
roce je machovská organizace pověřená 
uspořádat okresní výstavu, jejíž termín 
bude ještě upřesněn, ale bude v každém 
případě týden před nebo po obecních 
hodech. Machovská základní organizace 
patří nesporně mezi velmi činné fungu-

jící základní organizace v rámci celého 
okresu.

Další zahrádkářskou akcí v zimním 
období byla odborná přednáška týkající 
se jarního ošetření a nutných prací pro 
zabezpečení zdravého a pěkného ovo-
ce. Byla hojně navštívena i zahrádkáři 
z jiných organizací v rámci okresu Zlín. 
Přednášky se zúčastnilo více než 40 
zájemců. S politováním musíme konsta-
tovat, že machovští zahrádkáři zde byli 
v menšině. Také v zimním období příští-
ho roku počítáme s přednáškami podle 
zájmu nejen naší organizace, ale i orga-
nizací, patřících do územního sdružení 
Zlín.  Témata budou stanovena na zákla-
dě zájmu široké zahrádkářské veřejnosti.

 Dopravní značení v obci
Velmi často se k zaměstnancům obce 

i k jednotlivým zastupitelům dostáva-
jí stížnosti občanů, které nás donutily 
zabývat se situací v dodržování dopravní 
bezpečnosti a průjezdu osobních vozidel 
obytnými zónami.  Značky, které jsou 
na začátku obytné zóny na komunikaci 
u tzv. Jižních svahů, znamenají obytnou 
zónu a všichni řidiči by měli vědět, co 
tato značka znamená. Přesto si dovoluje-
me připomenout, že se zde chodci mohou 
pohybovat po celé šířce komunikace a 
řidič je povinen jet maximálně rychlostí 
20 km/hod. s velkou obezřetností vůči 
pohybu osob, které mají přednost. Mimo-
to byly v této zóně ještě doplněny značky 
„Průjezd zakázán“ s tím, že je povolen 
vjezd pouze těm, kteří v této zóně bydlí, 
včetně dopravní obsluhy. Nejen, že řidiči 
nedodržují rychlost na těchto vozovkách, 
ale často jimi projíždí velkou rychlostí. O 
tom, že by měli jet rychlostí do 20 km/
hod. vůbec nemůže být řeč, ba naopak 
nedodržují ani předepsaných 50 km/hod. 
v obci. Místní vozovky, na kterých jsou 
tyto značky umístěny, nejsou vybudovány 
pro tak silné zatížení a následně dochází 
k jejich ničení. Na žádosti občanů se tou-

to situací zastupitelstvo se vší vážností 
zabývalo a dopravním značkám věnovalo 
velkou pozornost. Rozhodlo, aby starosta 
a místostarosta požádali obvodní odděle-
ní Policie ČR v Otrokovicích o namátko-
vé provádění kontrol projíždějících vozi-
del po těchto komunikacích.

Dalším problémem, které muselo 
zastupitelstvo řešit, je časté parkování 
aut na travnatých plochách v obci. Někte-
ří občané i přes trvalé upozorňování na 
„zákaz parkování na travnatých plo-
chách“ toto nařízení nedodržují, nebo ho 
ignorují. Opětovně upozorňujeme všech-
ny řidiče, že je absolutní zákaz parkování 
vozidel na travnatých plochách a na míst-
ních komunikacích. Zabraňují volnému 
průjezdu vozidel po cestách. Projíždějí-
cí vozidla jsou pak nucena při vyhýbání 
najet na travnaté plochy. Pokud nadále 
nebude dodržován tento zákaz, požádáme 
obvodní oddělení Policie ČR Otrokovice, 
aby prošli obec a pokutovali viníky, kteří 
nedodržují zákaz parkování na zelených 
plochách, případně bude s těmito občany 
zahájeno přestupkové řízení přes Magis-
trát města Zlína. Zastupitelstvo na těchto 
opatřeních trvá, protože se to týká pouze 

několika občanů, kteří tyto zákazy igno-
rují.

Pro nás z nepochopitelných důvo-
dů někteří občané využívají polní 
cesty, i když je po dešti, či po roz-
mrznutí, čímž je ničí.  Vzniklé kole-
je od automobilů způsobují značné 
nerovnosti a následná údržba těchto 
přístupových polních komunikací 
dělá velké problémy. Obec Machová 
má pořízeny stroje na sečení polních 
cest, aby se zlepšilo životní prostře-
dí v okolí obce a vycházky občanů 
do přírody byly příjemnými zážitky 
a nikoliv procházkou po nerovných, 
neudržovaných a plevelem zarost-
lých cestách. Máme připomínky 
také k používání čtyřkolek v různých 
lokalitách, protože přírodní stráně a 
břehy nejsou určeny pro motokros. 
Záliba několika jedinců pak zhoršuje 
životní prostředí a ničí snahy obce.

Zastupitelstvo obce Machová

ČZS Machová



strana    1�MACHOVSKÝ ZPRAVODAJ

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

o shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání  a odstraňování 
komunálního odpadu, o nakládání se stavebním odpadem, o komu-

nitním kompostování a o regulaci spalování rostlinného odpadu.

Zastupitelstvo obce Machová se na svém zasedání dne 11.3.2013 bod č. 6. usneslo vydat na základě § 10a odst. 2 a § 17 odst. 
2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a § 16 odst. 5 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s  § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška):

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení

Článek 1
Předmět a působnost vyhlášky

1. Tato obecně závazná vyhláška stanovuje systém nakládání s komunálním odpadem, určuje místa, kam mohou fyzické osoby, 
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které využívají systém, odkládat jednotlivé složky odpadů. Stanuje rovněž 
způsob nakládání se stavebním odpadem.  
2. Dále tato obecně závazná vyhláška zavádí systém komunitního kompostování jako prevenci vzniku odpadu. 
3. Tato obecně závazná vyhláška rovněž reguluje (omezuje) spalování rostlinného odpadu na území obce. 

Článek 2
Základní pojmy

Pro potřeby vyhlášky jsou ve smyslu zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), stanoveny tyto základní 
pojmy:
1. Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje, nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin 
odpadů uvedených v příloze zákona o odpadech.
2. Komunálním odpadem je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální 
odpad v prováděcím právním předpisu1), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k 
podnikání. 
3. Směsným komunálním odpadem je zbytkový odpad (např. popel, smetí, pevné kuchyňské odpady, zbytky jídel, ….) po vytřídění 
využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů.
4. Tříděným komunálním odpadem je odpad získaný odděleným sběrem (papír, plasty, sklo, kompozity-tetrapaky).
5. Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebez-
pečných vlastností uvedených v příloze   zákona o odpadech (např. barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, 
detergenty, odmašťovací prvky, fotochemikálie, léky, pesticidy, galvanické články, a jiný elektronický odpad (např. ledničky, prač-
ky, myčky, zářivky,  el. topidla, ventilátory, vysavače, mlýnky, kávovary, počítače, kopírky, televizory, zářivky, vrtačky…),  odpad 
s obsahem rtuti, zařízení s obsahem chlorfluoruhlovodíků, oleje nebo tuky (s výjimkou olejů na smažení).
6. Objemným komunálním odpadem je složka komunálního odpadu, kterou vzhledem k jejím rozměrům nebo hmotnosti nelze 
uložit do běžných sběrných nádob (např. nábytek, sanitární keramika…).
7. Stavební odpad je odpad vznikající při stavební činnosti fyzických osob a není odpadem komunálním (např. přebytečná výkopová 
zemina, kamení, zbytky betonu, tašek, cihel, keramických výrobků, …)
8. Komunitním kompostováním je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad, jejich úprava a 
následné zpracování na kompost. Není určený pro zpracování živočišných zbytků (kožky z králíků, uhynulá zvířata apod.), s nimiž 
se zachází podle zvláštních předpisů.2)
9. Kompost je substrát vzniklý kompostovacím procesem rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad.
10. Rostlinnými zbytky je biologicky rozložitelný materiál z údržby zeleně a zahrad, vhodný ke kompostování (např. tráva, listí, 
větve dřevin zpracované drtičem, apod.)
11. Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a zneškod-
ňování.
12. Sběrná nádoba je typizovaná nádoba určená k odložení složek odpadu (tzv. popelnice nebo kontejner) s vnitřním objemem 110 l 
(120 l, resp. 1100 l). Ve sběrné nádobě jsou složky odpadu krátkodobě shromažďovány do doby svozu. Sběrnou nádobou je rovněž 
velkoobjemový kontejner (s vnitřním objemem nad 5m3) a odpadkový koš umístěný na veřejném prostranství a dále zvláštní nádo-
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by určené pro shromažďování odděleně vytříděných složek komunálního odpadu (plasty, sklo, papír …).
13. Stanovištěm sběrných nádob je místo vymezené pro tento účel u nemovitosti určené k bydlení, kde vzniká odpad, nebo místo 
určené touto vyhláškou.
14. Původcem komunálního odpadu je pro komunální odpad vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob, 
obec. Obec se stává původcem komunálního odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba odpad uloží na místě k tomu určeném, obec se 
současně stane vlastníkem tohoto odpadu.
15. Oprávněná osoba je každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s odpady podle záko-
na o odpadech, nebo podle zvláštních právních předpisů.
16. Svozová firma je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání v oblasti nakládání s komunálními odpady na 
území obce, pověřená obcí k této činnosti.
17. Uživatelem je fyzická osoba užívající sběrnou nádobu nebo původce, který produkuje odpad zařazený podle Katalogu odpadů. 

ČÁST DRUHÁ
Článek 3

Nakládání s odpady
1. Shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob na územní obce 
zajišťuje obec Machová prostřednictvím oprávněné osoby, dle systému nakládání s odpadem.
2. Právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, mohou využít svoz biologických rozložitelných odpadů do Mobilní kom-
postárny v obci Machová. 
3. Občané s trvalým pobytem a občané mající na území obce rekreační nemovitosti jsou povinni komunální odpad odděleně shro-
mažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému, stanoveného touto obecně závaznou vyhláškou.

Článek 4
Třídění komunálního odpadu

1. Komunální odpad se třídí na následující složky:
 a) papír
 b) sklo
 c) plasty 
 d) nebezpečný odpad
 e) objemný odpad
 f) směsný komunální odpad (zbytkový odpad).
2. Komunálním odpadem není odpad ze zeleně a zahrad 

Článek 5
Komunální odpad

1. Pro nakládání s komunálním odpadem k jeho shromažďování a třídění jsou určeny tyto sběrné nádoby a zařízení:
 a) papír, sklo, plasty a nápojové kartony odkládat do označených nádob(žlutý kontejner s nápisem Plasty a samolepkou  
 Nápojové kartony; zelený kontejner s nápisem Sklo; modrý kontejner s nápisem Papír). Tyto nádoby jsou umístěny v 
 obci takto:
  1. Sběrné místo „U kaštanu“
  2. Sběrné místo „U obchodu“
 b) nakládání s nebezpečným odpadem je zajištěno v rámci systému pravidelných mobilních svozů odpadů 
 organizovaných obcí ve spolupráci s oprávněnou osobou zajišťující sběr a svoz těchto odpadů 2x ročně ve stanovených 
 termínech, o kterých jsou uživatelé informování v obci obvyklým způsobem (místním rozhlasem, oznámením na vývěsce  
 a Machovským zpravodajem).     
 c) Nepoužitelná léčiva odebírají od fyzických osob lékárny v souladu s příslušným právním předpisem o léčivech.
 d) směsný komunální odpad (zbytkový odpad) se odkládá do sběrných nádob (domovní popelnice), které jsou pravidelně  
              vyváženy 2x měsíčně ve 14 denním intervalu svozovou firmou, dle sjednaného harmonogramu. Pro drobný směsný komu 
 nální odpad jsou vyčleněny odpadkové koše na veřejných prostranstvích.
2. Do sběrných nádob na směsný komunální odpad a nádob určených k separaci odpadu je zakázáno ukládat:
 a) nebezpečný odpad
 b) stavební suť a jiný podobný odpad
 c) objemný odpad, pružiny, matrace nebo jiný odpad měnící svůj tvar
 d) uhynulá zvířat a jejich části
 e) horký popel
 f) tekuté odpady
 g) rostlinné zbytky 

Obecně závazná vyhláška
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Článek 6
Nakládání se stavebním odpadem

Stavební odpad vzniklý na území obce při stavební činnosti fyzických osob, musí být shromažďován do rozměrově vhodných 
kontejnerů oprávněné osoby, případně subjektu provádějícího stavební činnost a odvezen na náklady původce do zařízení k využí-
vání nebo odstraňování odpadů, pokud není tento odpad přímo nakládán a vyvážen z místa vzniku k materiálovému využití nebo 
zneškodnění v souladu s platnými právními předpisy. Možnosti případného materiálového využití na území obce sdělí na požádání 
obecní úřad. Občané mají možnost za úplatu objednat kontejner pro odvoz stavebního materiálu u svozové společnosti. 

Článek 7
Nakládání s objemným odpadem

Velkoobjemový kontejner je zajištěn v rámci systému mobilního svozu odpadů organizovaný obcí ve spolupráci s oprávněnou 
osobou zajišťující sběr a svoz těchto odpadů ve stanovených termínech, o kterých jsou uživatelé informování v obci obvyklým 
způsobem (místním rozhlasem, oznámením na vývěsce a Machovským zpravodajem).     

Článek 8
Komunitní kompostování

1. Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce Machová se v rámci komunitního kompostování, jako opatření pro 
předcházení vzniku odpadů, přednostně kompostují v centrálním sběrném místě odpadů v mobilní kompostárně pod areálem býva-
lého JZD.
2. Rostlinné zbytky a ostatní biologicky rozložitelný materiál (např. tráva, listí, košťály, piliny, větve do průměru 17 cm, kůra, 
apod.) mohou občané odvézt do centrálního sběrného místa odpadů. 
3. Ostatní rostlinné zbytky, které není možné zpracovat v rámci kompostovacího procesu (např. pařezy, silné větve a kmen nad 
průměr 17 cm, apod.) si provede likvidaci občan na vlastní náklady.
4. Obec Machová zakazuje v celém katastrálním území pálení rostlinného materiálu (tj. větví, listí,bramborové natě, trávy, sena, 
slámy apod.)
5. Je zakázáno vozit do mobilní kompostárny veškerý živočišný odpad (např. uhynulá zvířata, kožky z králíků apod.)

ČÁST TŘETÍ
Článek 9

Práva a povinnosti fyzických osob, právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání 
1. Fyzické osoby jsou povinny: 
 a) komunální odpad odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle stanoveného systému, 
 b) odpad třídit na složky uvedené v této vyhlášce, vytříděný papír, sklo a plasty odkládat do označených sběrných nádob 
 na určených stanovištích, 
 c) nebezpečný a objemný odpad odkládat do přistavených sběrných nádob v rámci systému pravidelných mobilních svozů 
 d) udržovat pořádek na sběrných stanovištích. V případě zjištění poškození sběrných nádob nebo jejich naplnění (papír, 
 sklo a plasty) nahlásit tuto skutečnost obci.  
2. Právnické osoby a osoby oprávněné k podnikání mohou využívat a svážet biologické rozložitelné odpady do Mobilní kompostár-
ny v obci Machová.

Článek 10
Sankce a kontrola 

1.Porušení povinnosti při nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem bude postihováno podle obecně závazných 
právních předpisů, tj. podle zákona o přestupcích v platném znění, ve znění pozdějších předpisů a zákona o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů.
2.Dohled nad nakládáním s odpady provádí Obecní úřad Machová.

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Machová č.1/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Machová, ze dne 14. 12 2012.

Článek 12
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
;
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Obecně závazná vyhláška č.2/2013
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo obce Machová se na svém zasedání dne 11.3.2013 bod č. 7. usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Machová touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 

Čl. 2
Poplatník

1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí :
 a) fyzická osoba, 
  1. která má v obci trvalý pobyt,

  2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo pře 
  chodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
  3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky  
  přechodně po dobu delší 3 měsíců,
  4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona  
  upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není  
 hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k  
 individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a  
 nerozdílně.
2. Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě 
může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu ozná-
mit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost 
platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. 
2. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, 
datum narození, popřípadě další adresy pro doručování. 
3. Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální 
rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označen evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo 
pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve 
které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány. Není-li stavba, ve které se 
byt nachází, označena orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je umístěna stavba s 
bytem.
4. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku 
změny pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.
5. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 
6. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 

Čl. 4
Sazba poplatku

1.Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena: z částky. 
 a) 150 Kč za kalendářní rok a 
 b) z částky 350 Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendář 
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ního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2. Skutečné náklady za rok 2011 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 221 002 Kč a byly rozúčtovány takto: 
Náklady 221 002 Kč děleno 626 (596 počet osob s pobytem na území obce + 30 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů 
a rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba) = 353 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle 
čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 350 Kč. 
3. V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu 
v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví 
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k 
poslednímu dni tohoto měsíce. 

Čl. 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku a na pořádání může být rozložen do 
dvou stejných splátek vždy nejpozději do 31. března a do 30. června příslušného kalendářního roku. 
2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který 
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

1. Od poplatku se osvobozují občané, kteří jsou poplatníky podle čl.2 odst.1, a zároveň:
 a) dětmi narozenými v daném kalendářním roce,
 b) občany s trvalým pobytem v obci, kteří však v obci trvale nežijí ani se zde nezdržují 
 a není známa jejich adresa, 
 c) občany s trvalým pobytem na sídle ohlašovny, tj. Machová čp. 120,
 d) občany, pobývajícími celoročně v zahraničí
2. Úleva ve výši 50 % sazby platí pro poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. b) a pro poplatníky s přechodným pobytem mimo obec 
Machová (např. studenti v internátních zařízeních) nejméně po dobu 10 měsíců. 
3. Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku oznámit ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy 
nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik nároku 
na osvobození. 

Čl. 7
Správa a navýšení poplatku 

1. Správu místních poplatků vykonává obec Machová, správcem poplatku je Obecní úřad Machová.
2. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem 
nebo hromadným předpisným seznamem. .
3. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení 
je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

1. Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho 
zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
2. Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2/2012 ze dne 14. prosince 2012.
2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnost této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 

Obecně závazná vyhláška



Zpravodaj obce Machová
Vydává obec Machová. Vychází čtvrtletně, náklad: 230 kusů, šířeno bezplatně. Redakční rada: PhDr. Božena Martincová, MVDr. František 
Václavík, František Klementa, Ing. Vladimír Velísek, Bc. Irma Brázdilová. 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.

5 8 9 2 3

9 6 8

2 1 8 5

5 7 8

8 5 9

9 1 8 7

4 5 8

6 7 3 1 9

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
S p o j o v a č k a

* * *

* * ** * *

* * *

Potápěč se kochá podvodním světem asi 
šesti metrů pod hladinou, když ve stejné 
hloubce vidí nějakého kolegu.
Ten kupodivu nemá žádný dýchací pří-
stroj.
Potápěč sestoupí o další dva metry a dru-
hý ho po chvilce následuje.
Sestoupí ještě hlouběji, ale po pár minu-
tách je druhý zase vedle něho.
Potápěči to nejde na rozum, a tak vyndá 
tabulku na psaní pod vodou se speciální 
křídou a napíše:
„Jak to děláš bez přístroje?“
Druhý mu vytrhne tabulku a napíše: „JÁ 
SE TOPÍM!“

„Pane,” zvolal radostně sluha, „jaro je 
tady!”
„No dobře, Jean,” povzdechl si starý lord. 
„Řekněte mu, že hned přijdu.”

* * *

 Přijde blázen ke stánku se zeleninou, 
ukáže prstem a říká. „Co je tohle?“ Pro-
davač: „To jsou jablka.“ „Jablka? Dejte 
mi jich deset kilo, ale každý zvlášť zaba-
lit a dát do sáčku.“ Prodavač se podiví, 
ale říká si ‚náš zákazník náš pán‘, a tak 
vezme každé jablko, zvlášť ho zabalí a dá 
ho do sáčku. „A co je tohle?“ „To jsou 
hrušky.“ „Tak já bych chtěl deset kilo, 
ale každou zvlášť zabalit a dát do sáčku.“ 
Prodavač je zoufalý , ale každou hrušku 
zvlášť zabalí a dá do pytlíku. „A támhle-
to je co?“ „To jsou třešně.“ „Tak já bych 
chtěl deset kilo, ale každou zvlášť zabalit 
a dát do pytlíku.“ Prodavač už padá úna-
vou ale zabalí třešně každou zvlášť a dá 
je do sáčku. Blázen se rozhlídne a rozzáří 
se: „Jé! A co je támhleto?“ „Na to se ani 
nedívej, to je mák!“

Jde takhle blázen po ulici a táhne za sebou 
na vodítku cihlu... Vidí ho policajt a říká 
si: „No udělám si z blázna srandu“ Přijde 
k němu a říká: „Jééé..., vy máte krásného 
pejska.“ Blázen mu na to odpoví: „Jste 
normální? Nevidíte,že je to cihla?“ Poli-
cajt naštvaný odchází. Blázen se otočí a 
říká: „To jsme ho vypekli, viď Alíku!?“

Kolik je celkem vtipů o blondýnkách? 
Žádný - všechny jsou pravda! 

Přijde blondýna do obchodu a přeje si 
kšiltovku. Prodavač ji nějaké nabídne, 
blondýna si je všechny vyzkouší, ale stá-
le opakuje: „Nee, ta se mi nelíbí..., to není 
ono..., nemáte nějaké jiné...?“ Prodavač 
proto zajde do skladu, přinese blondý-
ně další, ale blondýně se žádná nezdá. 
„Slečno“ povídá jí prodavač „jsme nej-
lépe vybavený obchod ve městě a jiné 
druhy kšiltovek se ani nevyrábějí, tak já 
opravdu nevím co chcete!“ „Víte, já bych 
chtěla takovou tu kšiltovku, no... to musí-
te znát..., no, takovou tu s tím kšiltem 
dozadu. 

První seskok: Voják jde na svůj první 
seskok a je nervózní. Důstojník to vidí 
a říká: „Nic se nebojte, až vyskočíte, tak 
zatáhněte za tuhle žlutou šňůrku. Když 
se nic nestane, tak zatáhněte za červe-
nou - to je záložní padák. A pokud by 
se ani potom nic nestalo, nic se nebojte, 
dole je trampolína.“ Tak voják nastoupí 
do letadla. Vyletí dost vysoko a vyskočí. 
Zatáhne za žlutou šňůrku a nic. Zatáhne 
za červenou šňůrku a zase nic. Tak upře 
pohled směrem dolů a vyhlíží trampolí-
nu. Tak letí a letí a potká v protisměru 
chlápka s cigaretou. Ptá se ho: „Prosím 
vás, je dole trampolína?“ „Já nevím, já 
jsem z plynárny!“

„Tak jak jsem boxoval?“ ptá se boxer v 
šatně trenéra po utkání.
„Podívej se do zrcadla.“


