
LEDEN - ÚNOR - BŘEZEN

Ročník 2009Čtvrtletník obce Machová

WWW.OBECMACHOVA.CZ

Machovský zpravodaj

Historie obce  .................................................................    str. 10

Sociální výbor     ...........................................................     str. 9

SDH Machová     ...........................................................     str. 7

ČZS Machová  ...............................................................    str. 5

Kulturní akce    ..............................................................    str. 2

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

jako každoročně chceme jménem obecního zastupitelstva 
popřát občanům spokojený nový rok. Nezbývá než si přát, aby 
nás, machovské občany,  pronásledovalo co nejméně problémů. 
Ze všech sdělovacích prostředků se na nás přímo valí spousta 
informací o recesi ve výrobě a bankovnictví, mnohdy násled-
né krizi, propouštění lidí z práce a zhoršení sociálních jistot 
pro občany. Chceme jen věřit, že se tyto problémy dotknou 
machovských občanů co nejméně a že bude i v letošním roce 
obec žít spokojeným životem.

Také letos chceme organizovat ve spolupráci se společen-
skými organizacemi v obci celou řadu již tradičních kulturních 
a společenských akcí. Již dnes chceme sdělit maminkám, že 
proběhne tradiční dětský karneval s následnou dětskou diskoté-
kou a také mnoho dalších akcí v průběhu celého roku, o kterých 
budeme vždy v předstihu informovat. 

Jaké má naše obec záměry v letošní roce? Mimo jiné jsme 
zpracovali kompletní projektovou dokumentaci na zateplení 
mateřské školy včetně výměny oken a dveří. Čekáme na výzvu, 
která má být v následujících měsících vypsána, abychom se 
pokusili získat na tuto velmi náročnou akci dotace z evrop-
ských fondů. Když jsme si nechali zpracovat tepelný audit nutný 
k doložení k žádosti, tak z něj vyplynuly velmi vysoké ztráty 
tepla. Hlavní úniky jsou z nezateplených stropů, např. nad lož-
ničkou dětí, a v půdních prostorách nad celou budovou školy. 
Z auditu také jednoznačně vyplynulo, že je nutné zateplit obvo-

dové zdivo a vyměnit okna a dveře s podstatně lepšími izolač-
ními vlastnostmi. Zároveň však je nutné provést izolaci proti 
vlhkosti, která vzníká ze sklepů do okolního zdiva. Celková 
suma za tyto náročné úpravy nás až překvapila. Náklady na tuto 
rekonstrukci se vyšplhaly bezmála na 4 mil. Kč. Je pravda, že 
pokud by obec na tuto rekonstrukci získala peníze z EU, šetři-
la by následně na spotřebě plynu, který v budoucnu rozhodně 
nebude levnější. Záměrem je také oddělit vytápění budovy MŠ 
od budovy kulturního domu. Každá budova by měla samostat-
né vytápění a nevznikaly by tak vysoké ztráty při vedení tepla 
z MŠ do KD. Zastupitelstvo také rozhodlo o zpracování dalších 
projektů, jako je např. přestavba kulturního domu včetně výmě-
ny oken a zateplení. Součástí této projektové dokumentace by 
byla také modernizace a přestavba současného výčepu pod pódi-
em a rekonstrukce původního sociálního zařízení. Toto povede 
k rozšíření prostoru tak, aby byl schopen samostatného využí-
vání mimo kulturní dům a mohl by sloužit jako klubovna nebo 
pro menší akce občanů. 

Program obnovy venkova vypsal ve Zlínském kraji pro letoš-
ní rok tituly, na které je možno žádat příspěvek na část nákladů 
na občanskou vybavenost.  Připravujeme žádost na krytí nákladů 
spojených s rekonstrukcí místní komunikace v ulici zvaná „Mili-
ónová“. Vzhledem k tomu, že povrchová úprava při zachování 
obrubníků (pokud s tím budou místní občané souhlasit) a výše 

pokračování na straně č.3
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PŘIPRAVUJEME ....

Kulturní a ostatní akce pořádané v obci Machová v roce 2009

ÚNOR
7.2. - prvni přednáška zahradkářů
13.2. - zahrádkářský ples
15.2. -výroční schůze ČZS Machová
21.2. - masopust - vodění medvěda
28.2. - druhá přednáška zahradkářů

Dýňová strašidýlka

Vánoční besídka

17.1. - valná hromada 
                SDH Machová
24.1. - sokolský ples
31.1. - koštování vína

LEDEN

7.3. - dětský karneval
14.3. - soutěž o nejlepší klobásu
21.3. - třetí přednáška zahradkářů

BŘEZEN

DALŠÍ AKCE V PRŮBĚHU ROKU

9.5. - oslava svátku matek
27.6. - dětský den
15.8. - zájezd se zahrádkáři

29.8. - ukončení prázdnin
4.10. - oslavy sv. Michala, 
               výstava ovoce a zeleniny
27.10. - dýňová strašidýlka

14.11. - beseda s důchodci
5.12.   - mikulášská nadílka v                                                                                           
                 domácnostech
12.12. - vánoční besídka

Jistě nám dáte za pravdu, že se 
akce dýňová strašidýlka uskutečňovaná 
pravidelně koncem měsíce října setka-
la s velkým zájmem občanů. Rádi by-
chom, aby z této akce vznikla tradice. 
Aby byl dostatek dýní pro výrobu straši-
dýlek, musíme je včas zasadit. Semínka 
pro jejich výsadbu jsou občanům k dis-
pozici na OÚ. Chceme požádat machov-
ské občany, aby dýně na svých pozem-
cích vysadili, ať se pak můžeme společně 
radovat z hezké a početné výzdoby.

V sobotu 13.12. 2008 v odpoledních 
hodinách proběhla vánoční besídka, na které 
vystoupil folklórní soubor Konopka a soubor 
pro udržování tradic ve spolupráci s mužských 
pěveckým sborem Mysločovice. Předvedli 
„živý Betlém“ a na závěr zazpívali řadu koled. 
Patří jim naše upřímné poděkování. Také děku-
jeme machovským hospodyňkám, které na sto-
ly připravily vánoční cukroví.  

Machovští občané, kteří se tohoto příjem-
ného odpoledne zúčastnili, hodnotili celou akci 
velmi kladně. Věříme, že se z tohoto předvá-
nočního posezení stane rovněž tradice. Již nyní 
se zastupitelstvo zabývá přípravou besídky 
v letošním roce, aby včas zajistilo účinkující 
a připravilo příjemný podvečer pro machovské 
občany. 
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povrchu může být řešena jen ohláškou,  
bude možné předložit žádost na krajský 
úřad v požadovaném termínu.  Na tuto 
akci je zadáno zpracování rozpočtu. 
Zatím se předpokládají náklady na opra-
vy ve výši cca 750 tis. Kč. 

Na zasedání se zastupitelstvo zabýva-
lo také problematikou doplnění majetku 
o potřebnou mechanizaci.  Závěrem se 
zastupitelstvo dohodlo, že do budoucna 
bude vhodné mít k dispozici malý traktor 
s kabinou, která by ochránila pracovní-
ky při zimní údržbě v obci proti mrazu. 
Potřebovali bychom také doplnit výba-
vu o posypové zařízení určené k solení, 
příp. pískování místních komunikací 
a chodníků.  

Záměry naší obce v přípravě a budová-
ní inženýrských sítí v novém stavebním 
obvodu se zdařily.

O všechny nově připravené staveb-
ní parcely byl hodně velký zájem. Více 
než polovina těchto parcel je již zapla-
cena a převedena na nové majitele. Obec 
tak mohla z přijatých peněz bez problémů 
financovat stavby inženýrských sítí. Bude 

zde ještě nutno investovat značné finanč-
ní prostředky na dokončení úprav silnice 
při výjezdu z Machové do Mysločovic, 
přilehlých chodníků a realizace výstavby 
v části při vyústění chodníků z nového 
obvodu k točně na „Miliónové“ ulici. 

Věříme, že  v letošním roce dokončí-
me prodej zbývajících stavebních parcel 
a vyrovnáme všechny závazky obce spo-
jené s budováním nového obvodu. Zcela 
se nám tak podaří dodržet slib, že budo-
vání nového stavebního obvodu nebude 
mít negativní vliv na rozpočet obce. 

V další fázi musíme pokračovat v pří-
pravách projektové dokumentace na akce, 
které by mohly být čerpány z EU. Jedná 
se zvláště o sportovní areál u koupaliště.

Záměrem obce, který budeme také 
projektově zpracovávat, musí být řešení 
protizáplavových opatření, zvláště pak 
vyrovnání údolí v prostoru za Závodným 
tak, aby byla voda svedena mimo rodin-
né domy. V závěru loňského roku jsme 
realizovali slíbené opatření, že odvede-
me vodu z cesty, která vede za zahra-
dami od koupaliště k Markovému. Byl 

obrácen spád vozovky tak, aby dešťová 
voda netekla do dvorů a zahrad. V jarních 
měsících zde dosadíme trávu a plocha 
bude upravena. Obec má zájem na tom, 
aby tato cesta byla v budoucnu zpevněna. 
Tím se celá záležitost dořeší. 

Myslím si, že pro období počátku roku 
je záměrů i úkolů dostatečně mnoho. 
Zbývá si jen přát, aby se nám dařilo je 
zrealizovat.

Na závěr bych Vás chtěl všechny 
požádat, abyste i v letošním roce pomá-
hali obci úpravou svých domů, veřejné 
zeleně a cest. I letos bude vyhlášena sou-
těž o nejkrásnější předzahrádky, květino-
vé truhlíky a další výzdobu. Věříme, že 
můžeme počítat s Vaší trvalou spoluprací, 
aby naše obec byla vždy hezká, dobře se 
nám v ní žilo a každému se u nás líbilo. 

Předem Vám děkuji, že budete ochotni 
s obecním úřadem spolupracovat.

starosta obce Machová
MVDr. Františk Václavík

Slovo starosty
Pokracování ze strany č.1

Často vídáváme v době ostatků 
(vodění medvěda) záběry v televizi z tra-
dičního ukončení období plesů a radová-
nek a zahájení masopustu. Také v naší 
obci je pravidelně hasiči organizováno 
tzv. vodění medvěda. Obecní zastupitel-

stvo má na udržení této tradice skutečně 
velký zájem. Žádá hasiče, aby se orga-
nizování této akce zhostili zodpovědně 
a v hojném počtu. V loňském roce akce 
vzbudila poměrně velký zájem a považuje-
me ji za zdařilou. Na schůzi zastupitelstva 

byla schválena 
podpora této 
tradice občerst-
vením v podobě 
zajištění teplých 
párků. Staros-
ta již tradičně 
připraví ve své 
režii svařené 
víno a teplý čaj.

V ě ř í m e , 
že se účin-
kující setkají 
s pochopením 
machovských 
občanů a ti je 
budou rádi vítat 
ve svých pří-

bytcích. Stalo se již tradicí, že občané 
podávají maskám nejen štamprličku, ale 
i jednohubku nebo chlebíček. Věříme, 
že se celá akce, která proběhne v naší 
obci 21. února, stane příjemným dnem 
a tím přispějeme k udržení této tradice. 

Končiny 

PŘIPRAVUJEME ....
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Třikrálová sbírka 

Spolupráce s Policií ČR

Nová úprava zpravodaje

Na jednání zastupitelstva obce při-
chází jako hosté také členové Policie ČR 
z otrokovické služebny. Chtějí slyšet při-
pomínky občanů, problémy zastupitelstva 
a také to, jaké negativní jevy se v obci 
vyskytují. Sami přicházejí s tím, že nej-
častější problémy jsou s parkováním aut 
na travnatých plochách, dále s problémo-

vým jednáním některých mladých občanů 
či volným pobíháním psů. Zastupitelstvo 
se muselo přiklonit k tomu, že i v Macho-
vé jsou toto nejčetnější problémy, které 
musí řešit. Byla nabídnuta spolupráce 
Policie ČR spočívající v nepravidelném 
dozoru a řešení těchto problémů.

ZO se na svém zasedání dne 9.ledna 
2009 zabývalo novou úpravou machov-
ského zpravodaje. Je třeba jmenovat 
a rozšířit  kolektiv lidí, kteří budou tvo-
řit redakční radu. Nově bude řešeno také 
grafické zpracování, aby zpravodaj byl 

nejen aktuální, ale i na vyšší úrovni. Bude 
třeba doplnit do zpravodaje fotografie 
některých akcí a třeba i připomenout dří-
vější události. Redakční radu zpravodaje 
budou tvořit: MVDr. František Václavík, 
František Klementa, Ing. Vladimír Velí-

sek, Irma Brázdilová a Bohuslav Mar-
tinec. Zároveň však zastupitelstvo chce 
oslovit občany, kteří jsou ochotni na zpra-
vodaji spolupracovat, aby se přihlásili. 
Rádi využijeme nové nápady a zpravodaj 
tak obohatíme o jeho nové pojetí.

OBECNÉ INFORMACE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
vybraná suma 10 578,50 0 8 293,50 11 727,50 11 212 13 198 12 324,50 13 626
počet skupinek 2 0 3 3 4 4 4 5

Historie vybraných peněz v Machové

V Machové proběhla sbírka v sobotu dopoledne  3.ledna 2009. Celkem se v Machové vybralo   13.626,-Kč.  Letos chodilo po obci 
5 skupinek:

vedoucí:
   Jan Haas
králové:
   Iveta Brázdilová
   Pavel Brázdil
   Jirka Michalík

vybraná částka: 2916 Kč

vedoucí:
   Jiří Hradil st.
králové:
   Martin Benek, 
   Jiří Hradil ml.
   Radek Janoštík 

vybraná částka: 4312 Kč

vedoucí:
   Jana Bochezová
králové:
   Lukáš Dosoudil 
   Daniel Macek
   Lucie Utinková 

vybraná částka: 1698 Kč

vedoucí:
   Jarmila Šidlíková
králové:
   Roman Škrabal 
   Tomáš Utinek
   Kristýna Utinková     

vybraná částka: 2850 Kč

vedoucí:
   Libuše Zaoralová
králové:
   Šárka Drahotuská
   Jan Kolomazník 
   Radim Škrabal  

vybraná částka: 1850 Kč

Vybráno v okolních obcích:

Míškovice........ 22711,-Kč
Mysločovice.... 20155,-Kč
Sazovice...........19464,-Kč
Tečovice...........18059,-Kč
Lechotice..........11520,-Kč
Hostišová............9857,-Kč

Všem koledníkům a také dárcům upřímně děkujeme. Pro informaci uvádíme, že cca  čtvrtina jde na pomoc do zahraničí, čtvrtina na 
pomoc v ČR a  polovina zůstává na pomoc ve Zlíně. Podrobný přehled o využití finančních prostředků vybraných v lednu 2009 je 
k nahlédnutí na OÚ Machová.  
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Cyklus přednášek
Základní organizace ČZS Macho-

vá ve spolupráci s Územním sdružením 
Zlín pořádá cyklus odborných přednášek 
pro  členy všech ČZS i pro širokou veřej-
nost. Přednášky budou probíhat v kultur-
ním domě v Machové od 14.00 hodin, 
a to v sobotu v termínech: 7. a 28. února 
a 21. března.

První přednáška bude na téma ochra-
na ovocných stromů a drobného ovoce 
proti chorobám a škůdcům. Druhá před-

náška  bude seznámení s novými odrůda-
mi jádrovin a peckovin. Další částí před-
nášky bude výklad o podnožích ovocných 
dřevin a správné výsadbě nových ovoc-
ných stromků. 

Poslední přednáškový den 21. 3. bude 
věnován řezu ovocných dřevin a úpra-
vám korunky stromků pro rychlý nástup 
plodnosti. V její další části je přednáš-
ka o pěstování trávníků kolem obydlí. 
V rámci toho budou zájemci seznámeni 

s doporučenými odrůdami trav, se systé-
mem hnojení, ochrany proti plísni v tráv-
níku, ale také s podrobným chemickým 
ošetřením proti širokolistým plevelům 
v trávníku. 

Zahrádkáři se těší na hojnou účast 
machovských občanů, kde jsou přednáš-
ky na daná témata již každoroční tradicí. 
Přednášky připraví instruktoři Územního 
sdružení  - MVDr. František Václavík, 
Jaroslav Frantík a František Němeček. 

Záměry zahrádkářů pro první období roku 2009
Nemůžeme ještě hovořit o plá-

nu práce, protože ten bude schválen 
až na členské schůzi 15. února. Již 
nyní však připravujeme celou řadu akcí. 
Vloni zahrádkáři i ostatní občané velmi 
dobře hodnotili ochutnávku vín s odbor-
ným výkladem a popisem odrůd vína. 
Po loňských ohlasech bude tuto akci 

pořádat základní organizace ČZS i letos, 
a to v sobotu 31.ledna 2009 od 16 hodin 
v sále KD. 

K ochutnávce bude připraveno více 
než 25 vzorků různých odrůd vína bílého 
i červeného. Zahrádkáři zvou na tuto akci 
k příjemnému posezení nejen své členy, 
ale i všechny machovské občany. 

Chceme věřit, že akce bude opět 
úspěšná a zařadí se mezi tradiční spole-
čenské akce, které si machovští občané 
oblíbí. K vínu bude připraveno k zakous-
nutí malé občerstvení v podobě chleba, 
sýra a minerálek. Po skončení ochutnáv-
ky bude k dispozici víno k další besedě 
a posezení. 

Hodnocení 40leté činnosti zahrádkářského svazu v Machové
Vážení občané, rok 2008 byl 

pro  machovské zahrádkáře velmi 
významným, neboť 9. května 2008 
na slavnostní členské schůzi oslavili 
40 let od založení ZO ČZS v Macho-
vé. Je to nejen důvod k oslavám, ale 
i ke vzpomínce na zakladatele našeho 
svazu a současně i příležitost k nahlédnu-
tí do budoucna.

Ustavující schůze ZO ČZS v Macho-
vé se uskutečnila 10. května 1968. Hlav-
ním organizátorem založení byl přítel 
Adolf Doležel, učitel.  

Zakládajícími členy byli tito přátelé: 
Brázdil Břetislav, Brázdil Stanislav st., 
Daněk Josef, Doležel František, Frantík 
Zdeněk, ing. Adolf Janík, Janík Miroslav, 
Konečný Stanislav st., Kučera Jiří, Marek 
Josef, Matulík Antonín, Michalík Jaro-
slav st., Michalík Josef st., Ludvík Ladi-
slav st., Řezáč František, Svozílek Pavel, 
Václavík Josef, Velísek František st.

Z těchto 19 zakládajících členů 
působí k dnešnímu dni pouze členů 6. 
S ostatními jsme se už bohužel rozloučili 
na jejich poslední cestě.

Za celé uplynulé období byli ve funk-
ci 4 předsedové.

První byl Josef Václavík, po něm 
František Velísek st., dále Josef Marek 
a od roku 1994 vykonává funkci předse-
dy Jaromír Juřena. Dlouholetým členem 
výboru byl přítel Miroslav Janík. Rov-
něž dlouholetým jednatelem a organi-
zátorem byl přítel Stanislav Brázdil st. 
Jediným členem, který pracuje ve výbo-
ru ZO od založení, je přítel Břetislav 
Brázdil.

V současné době pracuje výbor ZO 
a revizní skupina v tomto složení:
Předseda - Jaromír Juřena
Jednatel - Vladimír Konečný
Finanční hospodář - Rostislav Ludvík
Hospodář - František Klementa
Odborný referent - MVDr. František 
Václavík, Břetislav Brázdil
Kulturní referent - Jaroslav Matocha
Členové výboru - Stanislav Konečný 
a Josef Marek
Revizní skupina - Vladimír Hamrlíček, 
Svatopluk Januška, Stanislav Konečný

Zastoupení máme i v Územním 
sdružení Zlín, kde pracuje MVDr. Fran-
tišek Václavík.

Prvním úkolem, který přetrvává 
po celou dobu, je zabezpečení odborné 

výchovy členů formou přednášek, exkur-
zí a ukázek přímo na zahradě 

První přednášky vykonával pro naši 
organizaci přítel Josef Němeček z Otro-
kovic. V současné době tuto činnost 
vykonává instruktor územního sdružení 
a absolvent ústřední zahrádkářské akade-
mie, náš člen MVDr. František Václavík.

Naše organizace se podílí také 
na společenském životě v naší obci. 
Každoročně pořádá zahrádkářský ples. 
Je to velmi důstojná zahrádkářská bese-
da. V loňském roce se poprvé uskuteč-
nila ochutnávka moravských vín, kterou 
nás provedl Bohuslav Brázdil. Pro její 
úspěšnost budeme v této akci pokračovat 
i v budoucnu. Nezapomínáme na naše 
machovské děti, a proto se zúčastňuje-
me dětských akcí, jako je např. dětský 
den nebo cesta za pokladem k ukončení 
prázdnin. Navštěvujeme naše členy, kteří 
se dožívají životního jubilea 60, 70, 75, 
80 a více let. K dispozici machovským 
občanům je i zahrádkářská hospodář-
ská místnost, ve které si mohou z vlast-
ního ovoce vyrobit mošty, kvasy, uvařit 
povidla, ale i udělat domácí zabijačku. 
Každým rokem v měsíci květnu pořá-

ČZS MACHOVÁ
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dáme členskou schůzi za účasti našich 
manželek, manželů a přátel našeho sva-
zu. Po schůzi bývá připravena beseda 
u skleničky dobrého vína. Další naší 
činností bývá zahrádkářský zájezd se 
zahrádkářskou tématikou ukončený spo-
lečnou večeří. Za 40 let činnosti našeho 
svazu jsme již procestovali celou Mora-
vu a navštívili některá místa v Čechách a 
Slovensku. Nemalým finančním zdrojem 
pro náš svaz býval sběr starého železa, 
který provádíme v podzimních měsících 
před obecním svátkem svatého Michala. 
Chloubou naší činnosti se v posledních 
letech stávají výstavy ovoce, zeleniny a 
květin. První výstava se konala v roce 
založení našeho svazu, a to v říjnu 1968. 
Velkým překvapením bylo, jak obrovský 
počet exponátů se na 
výstavě objevil. Výstav 
bylo uspořádáno 36. 
Začínající výstavy se 
pořádaly každý druhý 
rok. Postupně jsme každý 
ročník výstavy zdokona-
lovali a v dnešní době je 
výstava v rozsahu celé-
ho kulturního domu. Má 
hodně velký ohlas nejen 
v okrese Zlín. Výstava 
bývá zpestřena o sou-
těž Jablko roku Macho-
vé, kterou pořádáme od 
roku 1995.   

V posledních pěti 
letech byla naše organi-

zace pověřena uspořádáním 
okresních výstav, které měly 
skutečně vysokou úroveň 
jak co do vystavovaných 
výpěstků, tak i do celko-
vého uspořádání. Poslední 
dvě výstavy zhlédlo okolo 
1000 spokojených návštěv-
níků z blízkého okolí, ale 
i z Frýdku, Brna, Prahy či 
Velké nad Veličkou.             

Zúčastňujeme se též 
republikových výstav 
v Olomouci Hortikomplex, 
kde zastupujeme Územní 
sdružení Zlín. V roce 2006 
a 2008 jsme obdrželi první 
cenu hejtmana Olomouc-

kého kraje. V roce 2005 jsme byli druzí.                                   
Naše ZO disponuje jedním motoro-

vým a šesti ručními postřikovači na che-
mické ošetření stromů a keřů, dále secím 
strojkem na řepu a sušičkou na ovoce, 
kterou si mohou občané zapůjčit. Musím 
upozornit na to, abychom veškerou che-
mickou ochranu dělali velmi ohleduplně 
a obezřetně, a neublížili tak našim spolu-
pracovnicím včelám. Při této příležitosti 
děkujeme také příteli Josefu Zavadilovi, 
který jako jediný z naší organizace chová 
včely. 

V současné době má naše organizace 
60 členů a členek. 

Toto je jen stručné ohlédnutí za čin-
ností ZO ČZS v Machové. 

                                                           
 Zpracoval: Jaromír Juřena

ČZS MACHOVÁ
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Sbor dobrovolných hasičů Machová
Jako každý rok i letos jsme na val-

né hromadě konané dne 17.ledna 2009 
za hojné účasti našich členů i členů 
z okolních SDH a dalších pozvaných 
hostů hodnotili uplynulý rok 2008.

Na začátku roku 2008 měl náš sbor 
90 členů. Svoji činnost zahájil velkou 
akcí tradičním voděním medvěda. Účast 
i úroveň této kulturně společenské akce 
v posledních letech stoupá, proto bych 
chtěl vyzvat i letos naše členy, aby tuto 
tradici aktivně podpořili.

V měsíci únoru jsme také dokonči-
li vysekávání rákosu v obecní čističce 
odpadních vod. 
15. března jsme 
ve spolupráci s 
TJ Sokol uspo-
řádali koštování 
klobás s vyhlá-
šením soutěže 
„O machov-
skou klobásu 
roku“. Potěšil 
nás velký zájem 
machovských 
občanů, a proto 
budeme košt v 
březnu opako-
vat.

Začátkem dubna jsme provedli sběr 
starého železa. Následně byl zahájen 
trénink soutěžních družstev v požárním 
sportu jako příprava na sezónu 2008. 
Při jednom z tréninků došlo k závaž-
né poruše motoru naší soutěžní stříkač-
ky a vzhledem k blížícím se termínům 
soutěží jsme byli nuceni zakoupit starší 
použitý motor. Tento však nedosahoval 
potřebného výkonu, a to poznamenalo 
výsledky všech našich soutěžních družs-
tev během roku.  Přesto 8. května při okrs-
kové soutěži pořádané v naší obci obsa-
dilo naše družstvo mužů 1. místo a ženy 
skončily na 4. místě. Další soutěže mlad-
ších a starších žáků, kteří se účastnili 
soutěží v rámci „Zlínské ligy“ a „Středo-
moravského poháru mládeže“, však byly 
citelně poznamenány tímto problémem 
a jejich výsledky byly spíše průměrné. 
I přesto je potřeba soutěžícím poděkovat 
za jejich snahu a úsilí. Věříme, že letos se 
nám podaří ve spolupráci s OÚ dát sou-
těžní stroj do náležitého a 100% stavu. 

Družstvo mužů se dále zúčastnilo 2. kola 
v požárním sportu v Biskupicích a obsa-
dili 12. místo a naše družstvo žen obsa-
dilo krásné 6. místo. Je to škoda, neboť 
kdyby byl soutěžní stroj v pořádku, moh-
ly by pomýšlet i na stupínky vítězů. 

V květnu 2008 jsme navštívili okol-
ní sbory při oslavách patrona hasičů 
– sv. Floriánka  - a to účastí na slavnost-
ních mších sv. v Rackové, v Mysločovi-
cích a v Horním Lapači.

Dne 18. května přišel přívalový déšť. 
Voda a bláto z polí zaplavilo část ulice 
„Miliónová“, kde naši členové do pozd-

ních nočních hodin pomáhali odčerpá-
vat vodu ze sklepů, umývat komunika-
ce a čistit sklepy postižených občanů.  
Při této akci jsme velmi ocenili zásahové 
kabáty ZAHAS, které byly zakoupeny  
Obcí Machová a dotovány Zlínským kra-
jem, neboť při neustávajícím dešti byly 
k nezaplacení. 

V měsíci  červnu jsme se účastnili 
organizace dětského dne. Naše atrakce 
„se džberovou stříkačkou“ byla velmi 
populární u dětí i u dospělých. 14. červ-
na byla naše zásahová jednotka povolána 
k menšímu zásahu v areálu koupaliště. 
Ale díky pohotovosti sousedících občanů 
(zvláště p. Lukáše Tomčaly) jsme požár 
zvládli jen s pomocí lopat a zahradní hadi-
ce. Přivolaní profesionálové z Otrokovic 
už jenom zkontrolovali stav požářiště 
a náš předešlý zásah. 27.června jsme 
organizovali námětové cvičení našeho 
okrsku. Za účasti všech sborů (5 jednotek 
SDH) jsme procvičili dálkovou dopra-
vu vody k cisterně z prostoru koupaliště 

SDH Machová

na  polní cestě směrem k Tlumačovu. 
Koncem prázdnin 30. srpna jsme spolu-
pracovali s ostatními složkami na  Cestě 
za pokladem“, která se v Machové každo-
ročně pořádá. Naši členové připravili 
několik stanovišť a v závěru jsme zajistili 
táborák na opékání špekáčků. 

20. září proběhl u nás již 3. ročník 
soutěže žáků  „O pohár obce Machová“. 
Snad i vlivem špatného počasí byla účast 
soutěžních družstev menší než vloni (pou-
ze 13 družstev). Nejlepší byli z mladších 
žáků Rymice a ze starších Malenovice. 

Jako každoročně tak i v roce 2008 
jsme se účastni-
li oslav obecního 
svátku sv. Michala 
průvodem po obci 
s obecním znakem 
a dechovou hud-
bou včetně účasti 
na slavnostní mši 
svaté patrona naší 
obce. 

Během celého 
roku se náš sbor 
zúčastňoval všech 
oslav a výročí okol-
ních sborů, na které 
jsme byli pozváni. 

V říjnu jsme uspořádali pro mladé členy 
našeho sboru jako poděkování za jejich 
výsledky výlet do Vyškova (zoologické 
zahrady, Dinoparku a aquaparku). 

V závěru roku, a to 5. prosince, jsme 
jako již každoročně zajistili pochůz-
ku sv. Mikuláše po domácnostech 
u machovských dětí. 

Tímto je bilance činnosti SDH 
Machová za rok 2008 u konce. Závěrem 
bychom chtěli poděkovat  všem našim 
členům, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu naší činnosti, a všem sponzo-
rům, jenž nám pomohli při uspořádání 
našich akcí. Naše poděkování patří také 
OÚ Machová za  stálou podporu našich 
aktivit. 

Do dalšího období přejeme našim 
členům hodně zdraví, štěstí a soutěž-
ním družstvům hodně sportovního elánu 
a dobrých výsledků. 

Svatopluk Januška, starosta SDH 
Jaromír Brázdil, velitel SDH
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Odměna  mladých hasičů za dobré výsledky v r. 2008 
Zájezd do zábavního centra ve Vyškově

Sbor dobrovolných hasičů uspořádal 
dne 18.10.2008 výlet pro 14 cvičících dětí 
jako poděkování za jejich činnost. Odjezd 
byl autobusem v 8 hod. do ZOO Vyškov, 
které je zaměřeno především na  chov 
domácích zvířat. K některým zvířatům 
mohly děti vstoupit i do ohrady. Další  
část byla věnována  zvířatům z našich 
lesů, v třetí části bylo k vidění i několik 
cizokrajných zvířat. Po prohlídce ZOO 
jsme nasedli do vláčku, který nás zavezl 
do Dinoparku. Byli zde k vidění prehis-

toričtí ještěři v životní velikosti, někteří 
se dokonce pohybovali. Některé menší 
děti se jich dokonce bály. Neméně zají-
mavá byla návštěva tamního 3D kina, v  
němž jsme shlédli film o životě dinosau-
rů. Po  promítnutí filmu byl odjezd vláč-
ku zpět do ZOO. V poledne jsme navští-
vili s dětmi restauraci, kde si pochutnaly 
na  obědě a trochu si odpočinuly. Ještě 
nás čekala návštěva vyškovského aqua-
parku. Tam se děti vyřádily na tobogá-
nech a jiných vodních atrakcích. Dětem 

se dovádění ve vodě velmi líbilo. Ces-
tou domů jsme si v autobuse zazpívali. 
Po příjezdu do Machové jsme se ptali 
dětí, jak se jim výlet líbil. Všechny byly 
nadšené a už se těšily na ten příští. Dozor 
na výletě zajišťovali Benek Josef, Bráz-
dil Jaromír, Drahotuská Petra a jako řidič 
s námi byl Januška Svatopluk.

Josef Benek, vedoucí mládeže SDH

TJ Sokol Machová pořádal 27. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenise pro mlá-
dež a dospělé. Z důvodu malého počtu účastníků jsme se domluvili, že turnaj odehrají 
všichni dohromady. Ve dvouhrách zvítězil Benek Josef ml. a ve čtyřhrách Benek Josef 
ml. a Brázdil Olin. Chtěli bychom vyzvat všechny děti, mládež i dospělé, aby se tohoto 
turnaje v dalším roce zúčastnili ve větším počtu a aktivně soutěžili o putovní pohár 
Obce Machová.

Turnaj ve stolním tenise

Výsledky 3.ročníku Vánočního turnaje ve stolním tenise

2
1

3
Kristián Jurák

Josef Benek ml.

Aleš Brázdil st.

4. Jiří Mrlík
5. Milan Dovrtěl 
6. Zdeněk Janík

7. Olin Brázdil
8. Aleš Brázdil ml.
9. Jiří Menšík

10. Josef Benek st.
11. Jaromír Měřil ml.
12. Jaromír Měřil st.

2
1

3

Josef Benek ml., 
Olin Brázdil

Aleš Brázdil ml., 
Kristián Jurák

Josef Benek st., 
Aleš Brázdil st.

4. Zdeněk Janík, Jiří Menšík

Dvouhra:

Čtyřhra:

TJ SOKOL

Veřejné prohlášení
Pan Michal Špalek předložil na zase-

dání zastupitelstva dopis s následujícím 
textem, který chtěl zveřejnit.

V Machové dne 9. 10. 2008
Věc: Stížnost na „zatím“ neznámého 
pachatele ve věci poškozování cizího 
majetku

Tímto prohlášením bych chtěl upo-
zornit členy zastupitelstva i místní občany 
na fakt, že mi zatím neznámý pachatel(é) 
škodí na mém majetku. 

Ke škodám začalo docházet od roku 
2007. Jedná se o házení odpadků na můj 
pozemek, polití vozidla neznámou teku-
tinou, zasypání okrasných keřů práškem, 
po němž uhynuly, krádeže drobných 
okrasných předmětů před domem, zalití 
okrasných tůjí (cypřišů) na zadní straně 
pozemku.

Jedná se o záležitosti, které nemo-
hu nadále přehlížet, a začnu je razantně 
řešit. 

Tímto bych chtěl místní občany upo-
zornit na tyhle nepříjemné události, aby 
nedocházelo k pomluvám a aby všichni 
věděli, o co jde. 

Děkuji za projednání
                        

                      Michal Špalek
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Činnost sociálního výboru v roce 2008
V obřadní síni jsme přivítali 7 nových 

machovských občánků a rodičům předali 
příspěvek  od obce ve výši 5000,- Kč.

15. listopadu 2008 jsme pro důchod-
ce připravili besedu.

Navštívili jsme 24 machovských 
občanů a popřáli jim k jejich významné-
mu životnímu jubileu.

Spolupracovali jsme na přípravě 
dětského maškarního karnevalu,  dět-
ském dni, prázdninovém putování 

dětí za  pokladem, večeru strašidýlek 
a pomáhali jsme při inventarizaci obec-
ního majetku.

Předsedkyně výboru je Irma Bráz-
dilová, členky: Věra Ševečková, Rena-
ta Václavíková, Martina Šidlíková, 
Ing. Libuše Matulíková.

Chceme poděkovat za spolupráci 
při vítání občánků paní Magdě Šum-
berové, dětem z Machové, které svý-
mi básničkami nová miminka přivítaly 

– Eliška Brázdilová, Klárka Brázdilová, 
Adélka Řezníčková, Roman Škrabal, 
Šárka Drahotuská, Margitka Fryštacká 
– jejich rodičům a všem, kteří s naším 
výborem spolupracovali a pomáhali nám 
v jeho činnosti.

Irma Brázdilová, předsedkyně výboru

Statistické údaje
Celkový počet obyvatel 538

Počet přihlášených obyvatel 4

Počet odhlášených obyvatel 6
Počet narozených dětí 7
Počet zemřelých 6
Počet sňatků 8
Nejstarší občanka Doleželová Ludmila

Narozené děti: Oceáne Marie Louise Giannone, Ond-
řej Sanitrák, Jonáš Michael Vlček, Tereza Daňková, Jan 
Matulík, Tereza Slováková, Anežka Stoklásková. 

sociální výbor

Veřejné prohlášení

Naši jubilanti:
Dvořáková Božena Listopad 2008 83let
Řiháková Anežka     Listopad 2008 70let
Zelina Ladislav  Listopad 2008 86let
Pančocha Josef  Prosinec 2008 84let
Zavadilová Ludmila Prosinec 2008 75let
Vlčková Vojtěška  Prosinec 2008 75let
Skopalová Ludmila Prosinec 2008 83let
Václavíková Ludmila Prosinec 2008 88let
Matulík Jaroslav  Prosinec 2008 65let
Marie Hradilová  Leden 2009 83 let
Josef Marek   Leden    2009  70 let
Vladimír Janík   Leden 2009 70 let
Růžena Michalíková  Únor 2009 83 let
Mojmír Brázdil   Březen 2009 75 let
Marie Doleželová Březen 2009  70 let

Zemřeli občané: Bohumila Pospíšilová, Věra Šumbe-
rová, Josef Hrabal, Miroslav Soukup, Václav Zatloukal, 
Ludmila Zelinová. 
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Obec Machová byla založena roku 
1397, stejně jako okolní obce: Mysločo-
vice, Hostišová, Míškovice a Racková. 
Z písemných pramenů víme, že se její 
název v průběhu staletí několikrát změnil. 
Roku 1397 se obec jmenovala Machowa 
lhota (psáno dohromady). Roku 1527 to 
byl dwuor Machowsky. Roku 1589 se 
objevil název poněkud zvláštní – wes 
Machowan. V roce 1675 se již setkává-
me s názvem Machowa, ovšem bez čárky 
nad posledním písmenem a. Ještě roku 

1846 se objevuje název Lhota Macho-
wa. Názvu Machová se trvale používá až 
od roku 1881.

Na počátku 17. století bylo v obci 
Machové 16 domů. Za třicetileté války 
(1618 – 1648) opustly 2 domy, po ní opět 
2 domy, takže roku 1676 bylo v Machové 
12 obydlených domů. Z toho byli 2 lání-
ci, jeden ¾ láník, pět ¼ láníků, 4 domky 
byly bez polí.

Roku 1747 zřídil František Anton 
Rottal na gruntě Jakuba Václavíka 

v Machové dědičné fojtství. Jakuba Vác-
lavíka osvobodil hrabě Rottal od robot 
a nadal jej právem výčepním, to vše za 
120 zlatých.

Roku 1749 měla obec Machová 
17 domů. Polní trati měly v tomto roce 
názvy: Přední díl, Zadní díl, Padělek, Pod 
hájem, Oujezdy, Křivy.

Něco málo z historie obce

19. století
V 19. stol. bylo obyvatelstvo Mora-

vy těžce zkoušeno epidemiemi velmi 
nakažlivé cholery. Tato nemoc propuk-
la v říjnu roku 1831 také v Tlumačově i 
v Machové. V Tlumačově podlehlo této 
nemoci 42 osob, v Machové 34 osob. Pro-
tože na hřbitově v Mysločovicích nebylo 
dostatek místa, pochovávali se zemřelí na 
poli. V Machové byl tímto místem „věč-
ného odpočinutí“ pole „na potokách.“ 
Původně tam stával dřevěný kříž, později 
kříž kamenný. V obou obcích se vyskytla 
cholera ještě jedenkrát – v roce prusko–
rakouské války (1866). Tenkrát zemřelo 
v Tlumačově 120 vesměs mladých lidí ve 
14 dnech. V Machové podlehlo této epi-
demii 34 osob.

Přímou souvislost s bitvou u Sado-
vé, kde bylo rakouské vojsko poraženo 
a pruské vojsko postupovalo Mora-

vou, má pobyt Prušáků v Machové 
v roce 1866. Zápis o této událost pořídil 
ve školním roce 1925/26 řídící učitel 
Josef Věrtelář: „Očitý svědek staříček 
Václavík z čísla 3 vypravovali, že Prušá-
ci táhli k Machové dvěma proudy. Jedni 
šli od Kurovic, druzí od Lechotic. Podle 
mapy měli přijít k městu Machov. Byli 
prý velice překvapeni, když se před nimi 
objevila jen malá vesnička. 19. července 
přitáhlo do Machové Prušáků jako much. 
Každý den se jim muselo porážet 5 kusů 
hovězího dobytka. 18. srpna 1866 Prušáci 
z obce Machová odtáhli. Vzali 10 vozů 
přípřeže a koně si chytali sami. Za poby-
tu Prušáků v Machové propukla v obci 
cholera. Zemřelo 34 osob. Kromě toho 
zemřeli také 2 Prušáci. Byli pochováni na 
místě, kterému se říkalo „močidla.“

18. srpna 1868 po třetí hodině ran-
ní vypukl v obci Machové veliký oheň. 
Byl silný vítr, a tak z celkového počtu 
45 domovních čísel jich vyhořelo 34. 
Jedenáct čísel zůstalo. Nevyhořel Hradil 
č. 6, devět menších chalup a hospoda.

Vypravuje se, že po tomto požá-
ru začali machovští dělat na „Příhoně“ 
nepálené cihly, kterým se říkalo kotovi-
ce. Těchto cihel se používalo na stavbu 
teprve tehdy, až byly dostatečně vysušené 
a proschlé. Jedno je jisté. „Příhon“ není 
přirozený terénní útvar. Byl vytvořen tím, 
že na tomto pozemku, který se svažoval 
k jihu a východu, se těžila hlína, která 
obsahovala dost jílu, a proto se hodila 
jak na cihly, tak na „válkování“ půdních 
prostor.

20. století
V roce 1904 – 1905 byla provedena 

stavba silnice do Mysločovic.
Roku 1910 koupila obec obecní 

kočár, kterým se nejčastěji jezdilo buď 
pro lékaře do Holešova nebo pro kněze 
do Mysločovic, zpravidla k těžce nemoc-
nému nebo k umírajícímu. Kočár se půj-
čoval za poplatek 30 rakouských korun.

Čtenářský spolek „Svatopluk“ byl 
v Machové založen 25. června roku 1901 
a při založení měl 30 členů. Odbor národní 
jednoty byl založen 30. března 1912. Při 
založení měl 37 členů. V roce 1911 byla 
otevřena nově postavená obecná škola, 
kterou navštěvovalo 75 žáků. Škola byla 

postavena podle plánů architekta a sta-
vitele Dominika Feye za 33 437 korun 
tehdejší měny.

Na podzim roku 1918 skončila 1. svě-
tová válka (1914 – 1918). Do rakousko-
uherské armády bylo povoláno z obce 
Machové 81 mužů, z nichž se 8 návra-
tu nedočkalo. Z ruských legií se vrátili 
4 muži a z italských legií rovněž 4 muži.

21. dubna 1919 byla v Machové zasa-
zena Lípa svobody. Místní odbor národní 
jednoty opatřil hudbu, nacvičil zpěvy, 
škola pak připravila básně. Průvod školy 
i občanů radostně kráčel za zvuků hudby 
na náves, kde byla Lípa svobody zasa-

zena. Slavnostní projev pronesl správce 
školy Augustin Kvasnička. Dítka zpívala 
a přednášela básně a odbor národní jed-
noty též. 

V březnu a dubnu 1937 byla provede-
na elektrifikace obce. Mezi Mysločovice-
mi a Machovou bylo postaveno 21 slou-
pů, v obci jich bylo postaveno 31. Veřejné 
osvětlení zabezpečovalo 10 světel. Elek-
trických přípojek bylo namontováno 
74. Přípojka stála 235 Kč, elektroměr 
350 Kč. Ihned po zavedení el. proudu 
si koupilo 14 rodin rozhlasový přijímač.
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Začátkem února začali do obce napřed 
jednotlivě, a potom v celých houfech při-
cházet maďarští vojáci. Výzbroj a výstroj 
těchto věrných spojenců Německa byla 
už velice špatná, ani zásobování nebylo 
postačující. Důstojníci se chovali slušně, 
ale mužstvo bralo a kradlo, co se dalo. 
Seno pro koně, brambory, dřevo, drůbež, 
atd. Byly to ponejvíce oddíly dělostřelec-
ké a vozatajské. Vozy měli různé – ruské 
pro tři koně, maďarské i naše, které ces-
tou leckde ukradli. Také koně byli opotře-
bovaní, ale přitom měli mezi sebou také 
několik koní pěkných. Přesun maďar-
ských jednotek trval skoro osm týdnů. 
Jedni maďarští vojáci odešli, jiní přišli. 
V neděli 15. dubna 1945 přejelo přes 
obec Machovou více než tisíc povozů 
nejrůznějšího druhu. 

Po maďarských oddílech přišly do 
Machové německé pracovní útvary. 
Zdržely se zde pět dní. Byli to vesměs 
vojáci starší, neustálými pochody a pře-
suny dost unavení a vyčerpaní. Mnozí 
z nich neměli nejmenších zpráv o svých 
rodinách. Jejich tři důstojníci měli s sebou 
českého tlumočníka, aby se s místními 
mohli domluvit.

Potom přišly do Machové stráž-
ní oddíly, které byly až dosud v továr-
ně v Bojkovicích. Byli mezi nimi také 
Češi, kteří se snad přihlásili k Němcům. 
Ubytováni byli ve škole a v hostinci. Pří-
slušníky těchto strážních oddílů odváželi 
místní rolníci do Kroměříže, kam jelo pět 
párů koní.

28. dubna přijelo do Machové asi 60 
těžkých pancéřových automobilů, dobře 
vyzbrojených a vybavených. V obci jich 
zůstalo asi 30, ostatní odjely do Myslo-
čovic a Lechotic. Byli to praví váleční-
ci, ukáznění, dobře vycvičení, náležitě 

vyzbrojení a také dostatečně zásobováni. 
Chovali se dost panovačně, ale po třech 
dnech z Machové odjeli.

1. května přijelo do Machové asi 200 
německých vojáků, kteří přitáhli 8 děl, 
2 minomety a 1 tank. Pěchota zauja-
la obranné postavení na čáře Sazovice 
– Terezov – Buňov – Terezov – Hrabův-
ka. Všech 8 děl zaujalo palebné postavení 
na severním okraji obce. Tank volně pro-
jížděl celou obcí a střílel ze svého děla 
směrem na Otrokovice a Malenovice.

Dělostřelci pokáceli asi 30 stromů, 
aby měli lepší výhled. Větvemi poká-
cených stromů pak zamaskovali všech 
osm děl. Koně, kteými německá armáda 
dopravila děla do Machové, byli rozdě-
leni po několika do stájí zemědělců. Přes 
den se tito koně pásli v zahradách.

O Machovou se opravdu bojovalo. 
Dělostřelecké granáty dopadaly na obec 
každou chvíli a nejednou vybuchovaly 
blízko krytů, které si lidé vykopali vět-
šinou v zahradách. Když se přesvědčili, 
že kryty nejsou zcela bezpečné, opustili 
je a odcházeli do sklepů vlastních domů, 
pokud je měli, nebo hledali úkryt a ochra-
nu ve sklepích školy. S přibývajícími dny 
se palba stupňovala, až postupně dosa-
hovala takové síly, že se prakticky nikdo 
neodvážil opustit svůj úkryt. Dobytek 
se krmil pozdě večer nebo časně ráno, 
kdy střelba z děl i z pěchotních zbraní 
byla podstatně slabší.

V pátek 4. května 1945 kanonáda 
neustávala. Na Machovou se střílelo 
od  Tečovic, Malenovic i z Otrokovic-
Bahňáku. Pozdě večer bylo německé 
jednotce oznámeno, že se má připravit 
na ústup směrem k Míškovicím. Avšak 
v sobotu brzy ráno se již těmto vojákům 
nařizovalo, aby ustoupili až za Holešov, 

protože pravé křídlo rumunské armá-
dy dosáhlo již Fryštáku a levé křídlo 
bylo nedaleko Kurovic. Ráno 5. května 
se stáhla německá pěchota do Machové 
a rumunské jednotky se zastavily na čáře 
Sýkorník – Hrabůvka.

V sobotu 5. května 1945 část němec-
kých jednotek obec opustila. Odešli tele-
fonisté, vozatajstvo a 4 děla. Střelba však 
neustávala. Němci kryli dělostřeleckou 
palbou ústup svých jednotek. Rumun-
ské vojsko palbu opětovalo. Konečně asi 
v 17 hodin padl poslední výstřel a nastal 
klid. Němci ustoupili směrem k Míško-
vicím. Okraje silnice zaminovali a most 
pod Bořím těžce poškodili.

V neděli 6. května 1945 byl již klid 
a rumunské jednotky vstoupily do Něm-
ci opuštěné obce. Občané je vítali jako 
osvoboditele, i když po třídenním boji 
o Machovou byla na každém z nich patr-
ná únava a vyčerpanost. Po pěchotě přišli 
do obce rumunští dělostřelci. Vyptávali 
se, kolik zde bylo německých vojáků, 
a nechtěli uvěřit, že jenom asi 50. Sami 
odhadovali jejich počet na dva tisíce.

Bilance těchto několika dnů byla 
opravdu neradostná a zarmucující. Dvě 
třetiny obytných domů a stodol bylo dost 
poškozeno. Mnoho oken bylo rozbito, na 
návsi zůstaly dost hluboké jámy od dělo-
střeleckých granátů. Budova školy byla 
zasažena celkem sedmkrát. Střecha zůsta-
la naštěstí nepoškozena. Kromě školy 
bylo poměrně hodně poškozeno dalších 
10 domů. Rovněž bylo zjištěno, že na 
obec Machovou a na její blízké okolí 
dopadlo více než 2 000 dělostřeleckých 
granátů a je s podivem, že při tak mohut-
né střelbě se žádnému občanu Machové 
nic nestalo.

Podle knihy Ladislava Zeliny

Rok 1945 a konec války v Machové

Některá zajímavá data z historie obce:
1831 – epidemie cholery v Machové
1866 – pruská vojska v Machové
1868 – velký požár v obci
1899 – postavena silnice do Tlumačova
1901 – založen čtenářský spolek „Svatopluk“
1905 – postavena silnice do Mysločovic
1911 – vybudována škola
1919 a 1928 – oprava zvonice

1925 – kanalizace potoka
1925 – první telefon v obci
1927 – založen sbor dobrovolných hasičů
1929 – tuhá zima – teplota klesla 11. – 12. února na –38°C
1931 – dokončena přístavba školy
1931 – předána veřejnosti hasičská zbrojnice 
1937 – provedena elektrifikace obce
1945 – 6. května obec osvobozena rumunskou armádou
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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 dva-
krát 
2. žádná číslice se nesmí v 
jednom sloupci opakovat 
dvakrát 
3. žádná číslice se nesmí ve 
čtverci 3×3 opakovat dva-
krát

Zábava

Vtipy

Dvě blondýnky jdou do lesa pro vánoční
stromeček. Po dvou hodinách hledání se 
jedna zeptá té druhé: „Tak co?“ 
„Ále, nikde nic.“
„Víš co? Tak vezmeme nějaký 
bez ozdob.“

* * *
Bohatý stařík opouští čtyřhvězdičkový 
hotel a při předávání klíčů říká recepční: 
“Poslal jsem vám postel”.
Recepční zmateně odpovídá: “To jste 
nemusel, my máme postelí dost. Ale i tak 
vám děkujeme”.
Stařík se zasměje pod vousy a odpoví: 
“Plosím, plosím...” 

* * *

Co naučí jedině maminka:
Maminka mě učila vážit si dobře vykonané práce: „Jestli se chcete navzájem pozabíjet, 
udělejte to laskavě na dvoře. Právě jsem tu uklidila.“
Maminka mě učila logicky myslet: „Proč? Protože jsem to řekla!“
Maminka mě učila předvídat: “Vezmi si čisté prádlo. Co kdyby tě přejelo auto?“
Maminka mě učila rozumět ironii: “Ještě chvilku breč a pak opravdu budeš mít 
proč!“
Maminka mě učila být vytrvalým: „Neodejdeš od stolu, dokud nesníš ten špenát!“
Maminka mě vedla k tělesné obratnosti: „Podívej se na tu špínu, co máš na zádech!“
Maminka mě učila být věřícím: „Modli se, aby to z toho koberce šlo dolů!“

Žena smaží volské oko, když v tom 
do kuchyně vtrhne muž a začne křičet: 
„Pozor! Pozor!!! Víc oleje!!! Potřebuje-
me víc oleje!!! Pozor!!! Otočit! Otočit! 
Otočit!!! Rychle! Pozor! Zbláznila jsi 
se? Ten olej!!! Proboha, sůl! Nezapomeň 
na  sůl!!!“
Žena úplně vynervovaná zaječí: „Co tak 
řveš?!? Myslíš si, že neumím udělat vol-
ské oko???“
Muž klidným hlasem odpoví:
„To jen abys měla představu, jaké to je, 
když mi kecáš do řízení.“

* * *

Pepíček přijde domů ze školy a chlubí 
se, že konečně dostal roli v třídním diva-
delním kroužku. Tatínek se ptá jakou 
a Pepíček povídá: „Hraju pána, který je 
už dvacet let ženatý.“
„No, když na sobě budeš pracovat, jistě
brzy budeš hrát i postavu, která něco 
říká.“ odpovídá tatínek.

SUDOKU

„Od začátku našeho společného žití ještě 
nikdy nepadlo mezi námi hlasité slovo. 
Žijeme stoprocentně ideálně!“ „Jste asi 
šťastný člověk.“ „Věřím, že i druhý týden 
našeho společného manželství uplyne 
klidně v podobné harmonii!“

Vystrkávačka
Nejprve vyškrtejte všechny obrázky začí-
nající na písmeno H. První písmena zby-
lích obrázků tvoří tajemku

Muž kríčí na svého bernardýna:„Pamatuj 
si, Bohouši, že toto byla poslední naštěva 
kterou....“.  viz tajenka
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