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Slovo starosty
Do místního rozhlasu jsem Vám popřál v předvečer Vánoc co 

neoptimističtější atmosféru, krásnou pohodu ve Vašich rodinách 
a také v předvečer novoročních svátků jsem Vám přál úspěšný, 
a pokud možno přijatelný a snad i pro nás všechny hezký a co 
nejméně krizí poznamenaný život v roce 2010. 

Nezbývá mi než i v tomto v úvodním slově se znovu vrátit 
k velmi složité situaci, která nás čeká nejen v naší republice, ale 
i v celém světě. Je možné, že nastanou ještě tíživější situace z 
ekonomického pohledu, a to jak pro spoustu rodin, ale i pro naši 
obec. 

Opakovaně jsme informovali, že již v loňském roce se kri-
ze zvláště ke konci roku projevila i na daňových příjmech od 
finančního úřadu. S obavami očekáváme ekonomický vývoj 
pro obce v následujícím období.  Když se podíváme na úhrady 
faktur za plyn  a za elektrickou energii v obecních budovách 
i v rámci obce,  jsou to skutečně vysoké částky a nutí nás to 
k dalšímu zamyšlení nad nutným zateplováním budov a změně 
v přístupu k řešení těchto nákladů.  Je to také jeden z důvodů, 
proč se zamýšlíme nad úhradami za využití kulturního domu v 
Machové. Současné ceny za pronájem neuhradí ani nutné pro-
vozní náklady. 

Máme zájem na tom, aby naše obec byla trvale hezky upra-
vená. Již jsme si zvykli na krásně upravené zelené plochy i 
zabezpečenou zimní údržbu. Ale jsou to rovněž vysoké částky, 
které musíme na tuto činnost v naší obci vynakládat. Právě proto 
se často obracíme na Vás na občany, abyste nám s úklidem obce 

pomohli, upravili si plochy před vlastními domy. Věřte, že je 
to pro nás velká pomoc, za kterou Vám chci za uplynulá léta 
poděkovat, ale zároveň Vás poprosit, abyste ve stejném duchu 
pokračovali i v tomto roce. 

Obecní zastupitelstvo i OÚ Machová se snaží přihlašovat 
obec na různé výzvy k získání dotací. Zpracovali jsme několik 
projektů a zastupitelstvo rozhodlo i o zpracování dalších pro-
jektů na zateplování ostatních budov, neboť náklady na jejich 
provoz jsou vysoké. V současné době zpracováváme materiály 
pro přihlášení do regionálního programu „Regionálního operač-
ního programu“. 

Všechny nás tíží i současný stav sportovního areálu u kou-
paliště. Podařilo se zařadit tento areál do programu „Národní 
strategie regenerace brownfieldů“. Na prosincovém zasedání 
zastupitelstva byl schválen záměr a v současné době probíhá 
projektová příprava ke zpracování kompletního investičního 
záměru na modernizaci sportovišť, ale i přestavbu budovy šaten 
a sociálního zařízení. Do současného záměru jsme zařadili i 
vybudování místnosti pro mládež, abychom  umožnili  mladé 
generaci se scházet v příjemném prostředí a chceme věřit, že toto 
prostředí bude i motivací  ke slušnému chování v celém areálu. 
Sportovní areál bude muset mít správce, aby byl v této lokalitě 
pořádek a nedocházelo k ničení vybudovaného zařízení. Pokud 
se nám to podaří, tak i maminky s dětmi najdou v této lokalitě 
krásně vybudované dětské hřiště se všemi moderními prvky pro 

Pokračování na str. 3
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Třikrálová sbírka

Výsledky Tříkrálové sbírky v Machové

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

vybraná částka: 3051 Kč

vedoucí:
  Jiří Hradil st.
králové:
   Jiří Hradil ml.
   Radek Janoštík
   Roman Škrabal

vybraná částka: 4909 Kč

vedoucí:
   Jarmila Šidlíková
králové:
   Šárka Drahotuská   
   Michaela Dosoudilová
   Lenka Zabojníková

vybraná částka: 3631 Kč

vedoucí:
   Libuše Zaoralová
králové:
   Lukáš Dosoudil
   Jan Kolomazník
   Lukáš Michalík

vybraná částka: 3505 Kč

Počátkem ledna 2010 opět vyšli do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostát-
ním měřítku uskuteční již podesáté. V Machové proběhla Tříkrálová sbírka v sobotu dopoledne 9. ledna 2010. Celkem machovští 
občané přispěli částkou 15.096,-Kč.  Po obci chodily  4  skupinky v tomto složení:

Skupinka pod vedením Libuše ZaoralovéSkupinka pod vedením Jarmily Šidlíkové

Skupinka pod vedením Jana Haase Skupinka pod vedením Jiřího Hradila st.
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tříkrálová sbírka

hru dětí. 
Pro starší děti 

a mládež bude v 
této lokalitě rov-
něž dostatečný 
prostor ke spor-
tování a vybu-
dována celá řada 
zařízení, kte-
rá budou moci 
využívat. Pokud 
by se někdo z 
m a c h o v s k ý c h 
občanů chtěl  s 
investičním záměrem seznámit, je tento 
materiál k nahlédnutí v kanceláři obecní-

ho úřadu. 
Věřím, že i v letošním roce se nám 

bude dařit organizovat celou řadu spo-

lečenských akcí, aby-
chom ve spolupráci s 
jednotlivými místními 
zájmovými organizace-
mi dokázali naplňovat 
společenské vyžití mlá-
deže i občanů. 

Závěrem Vám chci 
v letošním roce popřát 
co nejméně stresový 
situací a veleúspěšný 
rok 2010.

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Pokračování ze str. 1

Všem koledníkům a také dárcům upřímně děkujeme. 

Pro informaci uvádíme, že cca  ¼ jde na pomoc do zahra-

ničí, ¼ na pomoc v ČR a  ½ zůstává na pomoc ve Zlíně. 

Podrobný přehled o využití finančních prostředků vybra-

ných v lednu 2009 je k nahlédnutí na OÚ Machová.   

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
vybraná suma 10 578,50 0 8 293,50 11 727,50 11 212 13 198 12 324,50 13 626 15096
počet skupinek 2 0 3 3 4 4 4 5 4

Historie vybraných peněz v Machové

Vybráno v okolních obcích:

Míškovice........ 20 713,-Kč       Lechotice..........12 568,-Kč   
Mysločovice.... 20 262,-Kč       Hostišová..........12 365,-Kč      
Sazovice...........19 914,-Kč  

koledníci v místní části „Trávníky“
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Investiční akce

Investiční záměry
Plánovali jsme, že vybudujeme cestu 

v ulici tzv. „Miliónová“, na kterou jsme 
žádali dotace ze Zlínského kraje, ale naše 
žádost nebyla kladně vyřízena. Z toho 
důvodu se výše uvedená akce neuskuteč-
nila a v letošním roce budeme znovu o 
dotaci na opravu cesty žádat. 

Dále v letošním roce počítáme, že 
bude vybudován chodník od pí. Ušelové 

do nového stavebního obvodu vedle plotu 
Rožnovských. Bude provedena výměna 
zastaralého kanalizačního potrubí s nedo-
statečným průměrem, a to od kanalizační 
vpustě u Rožnovských do hlavní kanali-
zace u zahradnictví. Akce bude provede-
na začátkem jara.

Další stavební akce v letošním roce 
budou realizovány podle toho, na které 

Co se nám v roce 2009 podařilo zainvestovat
Dokončili jsme kolaudace potřeb-

ných inženýrských sítí v novém sta-
vebním obvodu „Díly pod hájem“. Po 
vybudování hrubých staveb zbývá ješ-
tě dokončit vozovku tak, aby nedošlo k 
poškození obrubníků a povrchové úpravy 
dopravní mechanizací s těžkými náklady.
Úspěšně pokračoval prodej pozemků pro 
výstavbu rodinných domů a v letošním 
roce budou v podstatě všechny pozemky 
prodány.

 Jednou z velkých akcí byla generál-
ní oprava mostu přes potok Machovku u 
čističky odpadních vod, 
protože část mostku se 
propadla. Nikdo z nás 
si nepamatuje, v které 
době přesně byl mos-
tek budován, ale zub 
času a projíždějící těžká 
technika udělaly své, a 
bylo třeba provést jeho 
obnovu. Mysleli jsme 
si, že na opravu mostku 
přispěje správce toku, 
ale nakonec musela 
obec sama uhradit celý 
náklad rekonstrukce. 

Poměrně náročná 
byla také oprava kana-
lizační vpustě na cestě 
u koupaliště, která již 
několik let vyžadovala větší zásah. V let-
ních měsících byla tato akce úspěšně pro-
vedena zároveň se zpevněním plochy pro 
rozšíření parkovacích míst.

Slibovali jsme machovským obča-
nům, že zabudujeme u parkových ploch 
a dětského hřiště posezení. Usadili jsme 
lavečky, ale souběžně s tím byla zpevně-
na plocha pod lavečkami, aby tyto mohly 

být využity i pro kočárky. 
Závěrem roku jsme začali budovat 

přístavbu k obecnímu skladu vedle více-
účelové místnosti pro zahrádkáře, která 
bude sloužit jako klubovna. Vzhledem 
k tomu, že hasiči i sokoli mají pro svou 
činnost k dispozici klubovny, je v sou-
časné době za finanční spoluúčasti ČZS 
Machová budována společenská místnost 
(klubovna) pro zahrádkáře. Tato místnost 
nebude napojena na vytápění elektrikou 
nebo plynem, ale otop bude zde zajištěn 
krbem a pouze dle potřeby, nemusí se tedy 

zajišťovat topení po celé zimní období. 
Mimoto byla provedena oprava 

kanalizace na návsi, kde došlo k propadu 
zeminy. Bylo nutné předejít eventuelní 
možnosti úrazu. 

Jak jsme slibovali, v letošním roce 
došlo k přestavbě prostor v budově OÚ 
Machová.  Dočasně přestěhovaná knihov-
na do budovy mateřské školy musela být 

umístěna zpět na obecní úřad,  aby tak 
byla uvolněna místnost na ložničku pro 
děti z důvodu nárustu počtu přihlášených 
dětí.  V budově obecního úřadu se podaři-
lo vytvořit kulturní prostředí pro knihov-
nu.  Bývalá ordinace lékaře byla rozšířena 
o hasičskou klubovnu.  Náročné stavební 
úpravy připravily dostatečný a hezký pro-
stor pro umístění knihovny.  I v minulosti 
byla knihovna v provizorních prostorách 
(nějdříve společně se zasedací místností  
a později ve  školce). Bylo třeba najít pro 
knihovnu vhodné umístění. Po stavebních 

úpravách jsme míst-
nost vybavili novým 
nábytkem, a bylo 
tak pro ni vytvořeno 
důstojné prostředí. 
Součástí knihovny 
je  i veřejný internet, 
který je bezplatný a 
je možné ho využívat 
2x týdně. 

Protože hasičská 
klubovna byla zru-
šena při přestavbě 
na knihovnu, byla 
pro hasiče upravena 
místnost bývalého 
kadeřnictví. V sou-
časné době mají hasi-

či novou a důstojnou klubovnu s  novým 
nábytkem a nezbývá než si přát, aby hasi-
čům dobře sloužila k jejich spokojenosti 
a aby si nového zařízení vážili. 

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

dostaneme z fondů EU dotace. Jako pri-
oritní vidíme zateplení školky s výměnou 
oken a dveří, a také celkovou přestavbu 
sportovního areálu.

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

Oprava kanalizační vpustě u koupaliště
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Připravované akce

Koštování vína
Český zahrádkářský svaz pořádá již  

3. koštování vína v kulturním domě v 
Machové. Koštování se uskuteční v sobo-
tu  dne 23. ledna 2010 od 16 hod. Předpo-
kládáme, že bude připraveno 30 vzorků 
moravských vín, které dovezeme ze 2 
– 3 lokalit.  Hodnocení vzorků provede 

s odborným výkladem p. Bohumil Bráz-
dil, Jaroslav Divoký a MVDr. František 
Václavík.  Na koštu vína bude připraveno 
občerstvení a po skončení bude probíhat 
ještě přátelské posezení, kde si budou 
moci návštěvníci ochutnávané vzorky 
zakoupit za režijní cenu.

Územní sdružení Zlín ČZS 
ve spolupráci se základní orga-
nizací Machová pořádají cyklus 
odborných přednášek pro členy 
všech ČZS i pro širokou veřej-
nost. Přednášky budou probíhat 
v kulturním domě v Machové od 
14:00 hod., a to v sobotu 30. led-
na,  20. února a 27. února 2010.

První přednáška bude na 
téma chemická ochrana ovoc-
ných stromů, postřiky proti 
škůdcům a chorobám, další část 
bude výživy a hnojení stromů.

Druhá přednáška bude sezná-
mení s novými odrůdami jabloní 
a hrušek, rezistentní proti strupo-
vitosti, doporučené  pro pěstová-

ní, dále nové 
odrůdy šves-
tek, slivoní a 
renklot, odrů-
dy broskvoní 
a meruněk 
doporučova-
né pro zahrád-
káře v našich 
podmínkách, 
nové odrů-
dy drobného 
ovoce vhod-
né do našich 
podmínek (v okrese Zlín).

Třetí přednáška bude věnována řezu 
ovocných dřevin, výsadbě, řezu a pro-
bírce plodů. V další části této přednášky 
bude pěstování růží – vybrané odrůdy a 
chemická ochrana, doporučené okrasné 
stromy, keře a květiny, založení trávníků 
a jejich údržba, herbicidní ošetření.

ČZS Machová

Tradiční vodění medvěda
Dne 13. února proběhne v naší obci 

tradiční vodění mědvěda, které zajišťuje 
SDH Machová.  

OÚ má zájem na udržování této tra-
dice a věří, že hasiči vodění medvěda 
zorganizují tak, aby se všem tato akce 
líbila. Obecní úřad bude celou akci pod-
porovat a v určitých částech zajistí občer-

stvení pro průvod masek. Již v minulosti 
machovští občané vítalí průvod masek 
nejen přípitkem, ale v mnoha příbytcích 
jsou jim nabízeli i různé druhy občerst-

vení. Věříme, že ostatkové tradice zpestří 
končinovou atmosféru v naší obci.

SDH Machová

Bohumil Brázdil a Jaroslav Divoký

MVDr. Fr. Václavík

Náštěva medvěda u Závodných

Masky v ulici „Milionová“
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Připravované akce

Dýňová strašidýlka
Mezi zdařilé akce loňského podzimu 

organizované zastupitelstvem obce byl 
bezesporu také „Večer dýňových stra-
šidýlek“.  Předem musíme poděkovat 
všem občanům, kteří si připravili dýně a 
vyzdobili jimi své příbytky. V obci bylo 
více než 300 vyřezaných dýní a akce se 
setkala s příznivým ohlasem nejen mezi 
machovskými občany, ale přijelo se podí-
vat i  mnoho návštěvníků z okolí i ze 
Zlína. Musíme poděkovat také občanům, 
kteří přišli pomoci při vyřezávání dýní. 
Večerní lampionový průvod s násled-
nou dětskou diskotékou příjemně zpes-
třil machovským dětem sychravý den. 
Zpestřením pro děti byla také přítomnost 

bílé paní u zvonice. Posezení při svaře-
ném vínku ve zcela naplněném kulturním 
domě dokreslilo příjemnou atmosféru 
celé akce. Uznání si jistě zaslouží všich-
ni, kteří se tuto akci připravovali, a to jak 
kulturní výbor, zastupitelé, tak i ostatní 
machovští občané. Akce se stala již urči-
tou tradicí a věříme, že i v dalším roce 
společně zajistíme dostatek dýní, aby  
mohla proběhnout znovu.

Obecní zastupitelstvo na svém zasedá-
ní hodnotilo celoročně nejlépe vyzdobené 
domy  a na prvním místě byla hodnocena 
výzdoba u rodinného domu Hradilových 
a Konečných, na dalších místech rodi-
na Janíkových a rodina Pospíšilových. 

Pochvalu si zaslouží i ostatní občané, kte-
ří věnovali vyřezávání velkou pozornost 
a některé výrobky byly opravdu umělec-
kými výtvory.

Musíme poděkovat mládeži, která 
večerní výzdobu neničila. Na zdařilou 
akci budeme jistě mít příjemné vzpomín-
ky.

Kulturní komise obce Machová

Dětský karneval
Věříme, že 

maminky na ten-
to den připraví 
svým ratolestem 
vhodné masky 
pro příjemné 
strávení dětské-
ho odpoledne. 
Karneval pro-
běhne 6. března 
2010 od 15.00 hodin v kulturním domě v Machové. Po promenádě 
masek proběhne dětská diskotéka a různé dětské soutěže. Na kar-
neval zveme nejen rodiče, ale i babičky a dědečky a další občany. 
Bude zajištěno občerstvení pro děti i dospělé.

Kulturní komise obce Machová

Košt klobás
Sbor dobrovolných hasi-

čů Machová již 3. rokem bude 
organizovat soutěž „O nejlep-
ší klobásu v roce 2010“, která 
proběhne  13. března 2010. Již 
v minulém roce se košt klobás 
těšil početnému publiku a sta-
la se z něho příjemná zábava 

nejen při koštování klobás, ale i při harmonice a štamprlce 
dobrého moku. 

Hasiči Machová zvou všechny machovské občany ke 
koštování i pobesedování a žádají občany, kteří vyrábí klo-
básy, aby podpořili svými vzorky tuto soutěž. 

SDH Machová

Zdeňka PastyříkováMarta Kučerová a Alena Šveháková

p. Jaroslav Matocha
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Připravované akce

Předvánoční besídka
V loňském roce obecní úřad zorga-

nizoval při vánoční besídce již tradiční 
vystoupení souborů Ječmínek a Hlahol, 
ale nově i výstavku perníků a rukoděl-
ných výrobků na vánoční výzdobu. Pří-
jemně nás potěšily machovské hospodyň-
ky, které přinesly nazdobené perníčky na 
výstavu. Výstavy perníčků se zúčastnila 
i p. Minaříková, Hlaváčková, Vorálková, 

Hradilová, Ševečková. Paní Martincová 
upekla perníky, které byly zdobeny tra-
dičními již zapomenutými malovanými 
obrázky z minulosti. Aranžmá celé výsta-
vy zajistila p. Hlaváčková. Mimo perníč-
ky byly na výstavě háčkované ozdoby 
na stromek p. Palkové a patchworková 
výzdoba p. Martincové. 

Výstavku zpestřily i perníkové cha-
loupky od  
dětí z MŠ 
Machová a od 
p. Ševečkové, 
Minaříkové a 
Václavíkové. 
Výstava per-
níčků a vánoč-
ních ozdob se 
setkala s pří-
znivým ohla-
sem machov-
ských občanů 
i dalších náv-

štěvníků. 
Děkujeme i dalším machovským hos-

podyňkám, které přinesly uschované tra-
diční obrázky na zdobení perníků.  

Kulturní komise obce Machová

Úpravy lesní cesty kolem lesíka Boří 
Machovští občané si často v posled-

ní době stěžují, že zemědělská společ-
nost ZEMET (Tečovice) při provádění 
orby vpodstatě zrušila polní komunikaci 
kolem tohoto lesíka. Musíme však uvést 
situaci na pravou míru. Vlastníci jednot-
livých úseků lesa nezabezpečují les tak, 
aby nedocházelo k posunutí hranice do 
bývalé polní cesty.  Les se vlastně stále 
posunuje směrem do orné půdy a zasahu-

je postupně i do pozemků, které obhospo-
dařuje firma. ZEMET.  Nemůžeme tedy 
vést s touto firmou jednání, aby ponecha-
la polní komunikaci kolem lesa, protože 
původní polní cesta  je zarostená náletem 
dřevin.  Povinnost každého vlastníka lesa 
je udržovat les pouze v rozsahu vlastnic-
tví své parcely. 

Obracíme se proto na majitele pozem-
ků v lesíku Boří, aby vyčistili cestu od 

náletových dřevin u jejich parcel, a uvol-
nili tak původní polní komunikaci. 

Děkujeme předem všem vlastníkům 
za to, že přistoupí zodpovědně a vstříc-
ně ke svým povinnostem, neboť se může 
stát, že kolem „Boří“ nebude komunikace 
vůbec průjezdná.

MVDr. František Václavík
starosta obce Machová

rukodělné vánoční výrobky soubor Ječmínek

Malované perníky

Jiři Matulík při přípravách 
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TJ Sokol Machová

T J   S O K O L   M A C H O V Á

V podzimním období se členové TJ 
Sokol Machová pravidelně zúčastnili 
třech kuželkářských soutěží. 

Dorost pod vedením Milana Dovrtě-
la, ve složení Michalík Lukáš, Fryštacká 
Kateřina, Grebeníček Adam a Dovrtěl 
Filip se v soutěži II. ligy dorostu Zlínské-
ho kraje umístili na 7. místě z deseti družs-
te. Družstvo Machová „B“ pod vedením 
Jaromíra Měřila, ve složení Hamrlíček 
Leoš, Husek Radek, Zatloukalová Mar-

Dne 25. prosince 2009 se uskutečnil 
25. ročník machovského vánočního tur-
naje v kuželkách. Turnaje se zúčastnilo 20 
hráčů, kteří podali velmi kvalitní výkony 
za silné podpory domácích fanoušků.

Výsledky vánočního turnaje 

1.   Mrlík Jiří     488
2.   Grebeníček Jiří    459
3.   Grebeníček Tomáš    456
4.   Zatloukalová Martina   445
5.   Husek Bohuslav    442
6.   Stoklásek Radek    440
7.   Michalík Jaroslav     434
8.   Dovrtěl Milan    430
9.   Měřil Jaromír    420

tina, Měřil Jaromír, Ševeček Miroslav, 
Grebeníček Tomáš, Fryštacký Bohumil a 
Gala Jan se v soutěži krajského přeboru 
umístilo na 11. místě se 4 body. U tohoto 
družstva očekáváme v jarní části soutěže 
zlepšení. Naše „A“ družstvo pod vedením 
Jiřího Mrlíka, ve složení Dovrtěl Milan, 
Mrlík Jiří, Grebeníček Vlastimil, Husek 
Bohuslav, Stoklásek Radek a Michalík 
Jaroslav se v soutěži Jihomoravské divize 
umístilo na 2. místě s 18 body.

Tabulka jihomoravská divize – podzim 2009
 
1.  TJ Lokomotiva Valtice   13 9 0 4 18
2.  TJ Sokol Machová A  13 9 0 4 18
3.  TJ Slavia Kroměříž   13 8 1 4 17
4.  KK Jiskra Čejkovice   13 8 0 5 16
5.  TJ Valašské Meziříčí B  13 7 1 5 15
6.  KK Velen Boskovice   13 6 2 5 14
7.  SKK Dubňany   13 7 0 6 14
8.  SAKO Znojmo   13 4 3 6 11
9.  TJ ČKD Blansko C  13 5 1 7 11
10. KK CAMO Slavičín B  13 5 1 7 11
11. TJ Zbrojovka Vsetín   13 5 0 8 10
12. TJ Sokol Brno IV   13 5 0 8 10
13. KK Danstav Rosice B  13 4 1 8 9
14. KK Brno Židenice   13 4 0 9 8

Vánoční turnaj

Poslední akcí TJ SOKOL Machová 
v roce 2009 byl zájezd na Svatý Hostýn, 
který se konal dne 28. prosince. Zájezdu 
se zúčastnilo 29 osob. Počasí bylo na toto 
období velmi vydařené, proto část účast-
níků mohla absolvovat delší turistickou 
trasu – zřícenina Křídlo, Rusava, Hos-
týn. Organizace se výborně ujal Vratislav 
Dovrtěl.

Bohumil Husek
předseda Sokolu Machavá

Činnost během roku 

Radek Stoklásek

Účastníci vánočního turnaje
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Stolní tenis

4. ROČNÍK VÁNOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISE
Dne 30.12.2009 se uskutečnil vánoční 

turnaj ve stolním tenise v kulturním domě 
v Machové, který zorganizoval p. Josef 
Benek za účelem sportovního vyžití mezi 
svátky.  Tenisového turnaje se zúčastnilo 
14 mužů a 6 žen.  Muži a ženy hráli každý 
samostatný turnaj. 

V mužské kategorii  se umístnil na  1. 
místě Jurák Kristián, na 2. místě Janík 
Miroslav a na 3. místě Brázdil Olin. V 
ženské kategorii se umístnila na 1. místě 
Zatloukalová Martina, na 2. místě Janí-
ková Blanka a na 3. místě Ludvíková 
Lucie.

Josef Benek

Pozvánka na zahrádkářský ples
ČZS Machová Vás zve na tradiční zahrádkář-
ský ples, který se koná v pátek  dne 5. února 

2010 v kulturním domě 
v Machové od 20:00 hod. 

 V neděli 7. února 2010 proběhne výroční schů-
ze ČZS Machová od 15:00 hod 

v kulturním domě
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Obecní informace

Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo schválilo jednohlasně na rok 2010 nájmy 
při akcích v kulturním domě v Machové:

Svatby, taneční zábava..................................2.500,-Kč
Oslavy-celý sál(1 oslava)..............................2.000,-Kč
Oslavy-celý sál (2 oslavy jeden víkend).......3.000,-Kč

Oslavy-přísálí................................................1.500,-Kč
Pohřeb, prodejní akce....................................1.000,-Kč
Papírový ubrus (cena ze 1m).........................6.20,-Kč

23.ledna   - Košt vína
30.ledna   - Přednáška ČZS 
5.února    - Ples ČZS
7.února    - Výroční schůze ČZS
13.února  - Vodění medvěda
20.února  - Přednáška ČZS
27.února  - Přednáška ČZS
6.března   - Maškarní ples-dětský karneval
15.března - Košt klobásek
červen      - Dětský den
srpen        - Ukončení prázdnin
září           - Soutěž o  pohár starosty obce Machová,
                    ukončení Zlínské ligy mladých hasičů
3.října      -  Hody Sv. Michala
2.-3. října - Okresní výstava ovoce a zeleniny 
říjen         - Dýňové strašidýlka

Stanovené sazby a úhrady v roce 2010:
Místní poplatky za komunální odpady:
    -základní sazba 500,- Kč/za 1 osobu a rok 
    -snížená sazba  250,- Kč /za 1 objekt k rekreaci a pro obyvatele
                                     vající po větší část roku mimo obec Machová 

    -splatnost:  do 31.3.2010 
    -prodej štítků bude zahájen v únoru
    -Technické služby vyváží na staré štítky do 15. března 2010
Místní poplatky za psy:
    -povinnost přihlásit psa a hradit poplatky je od 3. měsíce stáří psa
    -sazba 100,- Kčza 1 psa a rok
    -splatnost do 31.10.2010
Stočné za kalendářní rok:
    -hradí každá osoba bydlící  v Machové, která zde produkuje
                                      odpadní vody (není vázáno na trvalý pobyt)
    -sazba: 370,- Kč za osobu a rok
    -splatnost do 30.9.2010
Nájem za užívání obecních pozemků za kalendářní rok:
    - hradí občan, který má oplocený anebo osázený obecní pozemek
    - sazba  1,-Kč za m2 a rok
    - splatnost do 31.10.2010

pořadí týden žlutý štítek zelený štítek
1 2. 14. ledna 14. leden
2 4. 28. ledna ------
3 6. 11. února 11. února
4 8. 25. února ------
5 10. 11. března 11. března
6 12. 25. března ------
7 14. 8. dubna 8. dubna
8 16. 22. dubna ------
9 18. 6. května 6. května
10 20. 20. května ------
11 22. 3. června 3. června
12 24. 17. června ------
13 26. 1. července 1. července
14 28. 15. července ------
15 30. 29. července 29. července
16 32. 12. srpna ------
17 34. 26. srpna 26. srpna
18 36. 9. září ------

19 38. 23. září 23. září
20 40. 7. října ------
21 42. 21. října 21. října
22 44. 4. listopadu ------
23 46. 18. listopadu 18. listopadu
24 48. 2. prosince ------
25 50. 16. prosince 16. prosince
26 52. 30. prosince ------

Termíny vývozů popelnic 2010 Termíny vývozů VKK a nebezpečného odpadu

pořadí velkokapacitní kontejner n e b e z p e č n ý 
odpad

1 12. březen – 13. březen
2 26. březen – 27. březen
3 23. duben – 24. duben 8. duben
4 21. květen – 22. květen
5 25. červen – 26. červen
6 23. červenec – 24. červenec
7 20. srpen – 21. srpen
8 10. září – 11. září 16. září
9 24. září – 25. září
10 22. říjen – 23. říjen
11 26. listopad – 27. listopad

Ceny ze pronájem kulturního domu:

Kalendář kulturních akcí v roce 2010:
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Sociální výbor

Činnost sociálního výboru
V loňském roce jsme navštívili 21 

machovských občanů a popřáli jim k 
jejich významnému životnímu jubileu. 

14. listopadu 2009 jsme pro důchod-
ce připravili besedu. Dále jsme spolupra-
covali na přípravě dětského maškarního 
karnevalu, dětském dni, večeru straši-
dýlek a pomáhali jsme při inventarizaci 
obecního majetku.

V loňském roce jsme v obřadní síni  
přivítali 8 nových machovských občánků 
a rodičům předali příspěvek  od obecního 
úřadu ve výši 5000,- Kč.

Chceme poděkovat za spolupráci 
při vítání občánků našemu starostovi 
MVDr. Františku Václavíkovi, místosta-
rostovi Františku Klementovi, Magdě 
Šumberové a Janě Vroubkové. Při vítaní 
pokaždé učinkují děti z Machové, které 
svými básničkami nová miminka přivíta-
ly. Jmenovitě to jsou:  Eliška Brázdilová, 
Klárka Brázdilová, Adélka Řezníčková, 
Šárka Drahotuská, Margitka Fryštac-
ká, Nikola Pastýříková, Anna Rožnov-
ská, Markétka Němcová. Velké dík pat-
ří i jejim rodičům a všem, kteří s naším 

Předsedkyně soc. výboru je: Irma Brázdilová
Členky soc. výboru jsou: Věra Ševečková, Renata Václavíková, Martina Šidlíková,   
                                           Ing. Libuše Matulíková.

Narozené děti v roce 2009:
Anežka Stoklásková, Vanessa Divoká, 
Simona Vlčková, Ondřej Brázdil, Jaro-
slav Matocha, Richard Melka, Tereza 
Bajgárová, Eliška Večeřová. 

Zemřeli v roce 2009:
Josef Zavadil, Rostislav Kolomazník, 
František Fryštacký, Stanislava Hovadí-
ková, Marta Hlaváčová, Jiří Brázdil, Vla-
dimír Ludvík

výborem spolupracovali a pomáhali nám 
v jeho činnosti.

Irma Brazdilová
predsedkyně soc. výboru

děti přednáší básničku u kolíbky

Ondřej Brázdil

Beseda s důchodci
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Pravidla SUDOKU

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

Zábava

Vtipy

SUDOKU Čtyřsměrka
Hádanka:
Dvě kukačky sedí vedle sebe, jedna dru-
hou však nevidí.
Co je to?     (řešení naleznete vyřešením 
čtyřsměrky. Slova škrtejte pouze vodorov-
ně a svisle)

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

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

AUTO  
RAJČE
BOB  
ROTA
BOTY  
RUB
ČOČKA  
RUKA
JAKUB
RYBY
KAČER

Ptá se vnučka babič-
ky: „Babi? Co je to milenec?“ 
„MILENEC!!!“ vykřikne babička, otevře 
skříň a z ní vypadne kostra...

Přijde pan Novák ke své tchýni a povídá: 
„Maminko, já se kvůli vám snad rozvedu!“ 
Tchýně celá natěšená řekne: „A nebude 
Ti vadit ten věkový rozdíl?“

V servisu: „Vaše brzdy nešly spravit, tak 
jsem vám dal aspoň silnější klakson“.

K letišti se přibližuje dopravní letadlo, ze 
kterého trčí 50 párů nohou. Z intercomu 
se ozývá kapitán: „Až zařvu „TEĎ“, utí-
kejte jako o život!“

„A tak to teda ne,“ rozčiluje se ces-
tující na lodi, „já si kabinu s čís-
lem 100 nevezmu a nevezmu!“ 
„Ale prosím vás, proč?“ ptá se kapitán.
„Už jednou jsem měl na lodi kabinu číslo 
100 a nějaký lump v noci utrhl jedničku. 
Lidi pak na mne celou noc klepali, že 
jsem tam moc dlouho!“

Sedí student a studentka matfyzu na 
lavičce v parku.
On se ptá: „Myslíš na to, na co já?“
Ona: „Ano.“
On: „A kolik ti to vyšlo?“

Tatínek poslal zlobivého synka za trest 
brzo na kutě. Za chvilku se z pokojíčku 
ozvalo: „Tati?“
„Co je?“
„Mám žízeň. Mohl bys mi přinést skle-
nici vody?“
„Ne. Měl ses chovat líp. A teď zhas-
nout!“
O pět minut později: „Tati?“
„Co je zase?“
„Mám pořád žízeň. Mohl bys mi přinést 
sklenici vody?“
„Řekl jsem ti, že ne! A jestli se ještě 
jednou zeptáš, tak půjdu a dostaneš na 
zadek!“
„Tatí, a až sem půjdeš, mohl bys mi při-
nést sklenici vody?“

„Papoušek se ještě nevrátil do klece,“ říká 
maminka Haně. „Nevíš, kde je?“
„Ne, maminko, ale před chvílí jsem sly-
šela mluvit kočku.“

Pepíček příjde do bufetu a poroučí si: 
„Jedno pivo!“
„A nechtěl bys raděj džus?“ ptá se ho pro-
davačka.
„Chtěl, ale chybí mi pět korun!“ „To je strašné, takové ohavnosti nazývají 

uměním!“ rozčiluje se návštěvník výsta-
vy pan Opičák.
„Promiňte, pane,“ vysvětluje průvodce, 
„ale stojíte před zrcadlem!“

„Tak vy chodíte k léčiteli a bylinkář-
ce?“ ptá se lékař pacienta, „to jsem 
zvědav, jakou hloupost vám poradili!“ 
„Oba mi řekli, abych šel navštívit vás!“

To takhle Viktor Kožený chytá na Baha-
mách ryby a tahá jednu za druhou... 
Když tu najednou vytáhne rybku zla-
tou. Hodí ji do kýble a tahá dál. No a 
z kýble se ozve: „No, Viktore, já jsem 
přece zlatá rybka, co takhle tři přání?!“ 
Viktor se na ni podívá a odpoví: „No dob-
ře, tak co chceš?“


