
V kapličce v Martinicích byl starý 
železný zvon. Letos zastupitelé nechali 
vyrobit nový zvon k výročí 100 let od 
založení Československa. V loňském 
roce proběhla po obci sbírka, kdy se 
vybralo 14 254 korun. Celkové náklady 
na výrobu bronzového zvonu činily 87 
120 korun. Zastupitelé jej nechali odlít 
v Brodku u Přerova v dílně Tomášková 
– Dytrychová. 

Během podzimu proběhne jeho 
slavnostní zavěšení. Je na něm 
postava Svatého Floriána, patrona 
hasičů a nápis „Oroduj za nás lidem 
ke cti, Bohu ku pomoci. 2018 – 
1918. Věnovala obec Martinice ke 
100. výročí založení Československé 
republiky.“ Zvon se jmenuje Svatý 

Florián, váží 50 kilogramů a má 
průměr 44 centimetrů. 

Už v roce 2014 se na podnět býva-
lého zastupitele začala obec zabývat 
vybudováním chodníku v Severní Zá-
humenici. Lokalita je čím dál více zatí-
žena provozem aut a chodník tady vů-
bec nebyl, což snižovalo bezpečnost 
chodců. Zastupitelé proto začali akci 
chystat, vykoupili pozemky, necha-
li zpracovat projekt a zajistili veškerá 
povolení. Příprava akce trvala téměř 
tři roky. Na jaře stavební firma zahájila 
práce a na podzim už budou lidé cho-
dit po novém chodníku. 

„Museli jsme udělat i novou přelož-
ku vedení za 650 000 Kč. Děláme ho 
i pro další generace, proto jsme se 
rozhodli do přeložky investovat,“ řekl 
starosta Pavel Fiurášek.

Zpevněné plochy chodníků jsou na-
vrženy v základní šířce 1,5 metru. Pod-

kladní vrstva je ze štěrkodrti a zpev-
něna zámkovou dlažbou. Chodník 
je bezbariérový v délce 253 metrů. 
Součástí stavby je i obnova stávající-
ho veřejného osvětlení podél místní 
komunikace. Také budou vytvořeny 
nájezdové obrubníky a varovné pásy 
pro nevidové s přirozenou vodící linií. 
Všechny nezpevněné plochy budou 
zatravněny. Celková investice včetně 
přeložky činí téměř 2 miliony korun.

„Jsme si vědomi, že chodník chybí 
i v Jižní Záhumenici. Na projektu pra-
cujeme, čekáme na vyjádření. V Severní 
Záhumenici už jsme měli vykoupené 
pozemky, přichystané projekty a povo-
lení a zaplacenou přeložku. Tím pádem 
jsme nechtěli akci zastavovat, a proto 
jsme tento chodník udělali jako první,“ 
vysvětlil starosta. 
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V KAPLIČCE BUDE NOVÝ 
BRONZOVÝ ZVON SVATÝ FLORIÁN

V SEVERNÍ ZÁHUMENICI BUDE 
NOVÝ CHODNÍK, V JIŽNÍ SE CHYSTÁ 

SLOVO STAROSTY
Vážení a milí 

občané,

na závěr vo-
lebního období 
chci poděkovat 
všem, kdo se 
podíleli na kul-
turním, spole-
čenském a sportovním chodu obce a na 
zlepšení prostředí v naší vesnici. Čtyři roky 
utekly jako voda a sám jsem překvapen, 
kolik jsme toho zvládli vybudovat. Ka-
lendář kulturních akcí se rozšířil, těší mě 
aktivita všech spolků, které se podílí  na 
kulturních či společenských aktivitách 
v obci i zájem občanů. Děkuji také mís-
tostarostovi Vladimíru Vrbeckému a dal-
ším členům zastupitelstva Zdeňkovi Kolá-
řovi, Břetislavovi Sedláři, Kateřině Kaňové, 
Haně Mičolové, Milanovi Kutrovi a Daně 
Málkové  za jejich práci. 

Chci říci, že jsme se vždy rozhodova-
li podle priorit, co je pro obec nejlepší 
a nejvhodnější. A i když ne vždy jsme se 
ve svých vizích a názorech potkali, každý 
z nás vždy jednal podle svého nejlepšího 
uvážení. Ostatně konstruktivní kritika je 
to, co nás posouvá dál a podněcuje nás 
k tomu, abychom se neustále zlepšovali. 
Je naprosto jasné, že nejde vyhovět vždy 
a všem, investice musíme plánovat v zá-
vislosti na výši rozpočtu a na získaných 
dotacích. Proto se některé akce realizují 
dříve a některé odkládáme na později. 
Hospodaříme s přesně daným rozpo-
čtem, ze kterého nelze ufinancovat vše 
najednou. Musíme udržet chod obce, 
školky, školy, hřbitova, služeb pro občany, 
dopravní obslužnost, svozu odpadů, kul-
turní život v obci a tak dále. Jsem rád, že 
se nám spousta naplánovaných akcí po-
vadla zrealizovat. 

Přeji vám krásný podzim. 

S úctou, Pavel Fiurášek 

obcasníkˇ
Martinický

Zvon má jméno Svatý Florián. 
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BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA NÁVSI ZVÝŠÍ BEZPEČNOST DOPRAVY I CHODCŮ 
Bezbariérové úpravy cen-

tra obce zastupitelé chystali 
téměř čtyři roky a jedná se 
o největší rekonstrukci v obci 
za poslední roky. Uspořádání 
návsi a také chodníky, zastáv-
ky a průchodnost už nespl-
ňují dané vyhlášky a v někte-
rých místech je chodník tak 
úzký, že tudy neprojdou ma-
minky s kočárky. Také špatně 
navazují na komunikaci a ne-
jsou bezbariérové. To je jen 
stručný výčet toho, co všech-
no je potřeba na návsi udělat. 
Zastupitelé se rozhodli zažá-
dat u banky o úvěr 5 milionů 
korun, aby mohli akci zreali-
zovat.

Úvěr bude obec splácet 4 
roky, přeplatí 168 000 Kč

„Několikrát jsme žádali o dota-
ci na realizování akce. Neuspěli 
jsme. V červnu 2015 nám dotaci  
zamítli, ale v srpnu nám dotaci 
přiklepli s tím, že musíme peníze 
proinvestovat do konce roku. Po 
konzultaci s projektanty nám bylo 
řečeno, že je nereálné, abychom 
všechny opravy stihli udělat do 
konce roku. Pokud bychom dota-
ci neproinvestovali v daném ter-
mínu, vystavili bychom se riziku 
sankcí a museli bychom ji vracet. 
Znovu jsme žádali v roce 2016 
i 2018, ale po nepřidělení dota-
ce se zastupitelstvo po několika 
poradách s odborníky rozhodlo 
požádat o úvěr,“ vysvětlil pozadí 
investice starosta Pavel Fiurášek.

Obec si tak vzala úvěr ve výši 5 
milionů korun, který bude splá-
cet 4 roky. Za tu dobu přeplatí na 
úrocích 168 000 korun, což je 1, 
42 %. Splátky jsou nastaveny na 
106 000 korun měsíčně.

„Při žádosti o úvěr jsme museli 
předložit veškeré projekty a také 
finanční hospodaření obce. 
Kdyby banka uznala, že nejsme 
schopni úvěr splácet, neposkytla 
by nám ho. V roce 2014 jsem pře-
bíral obec s milionovým dluhem, 
spláceli jsme taktéž 100 000 Kč 
měsíčně. A zvládli jsme to,“ uvedl 
starosta. 

Náves není logicky propo-
jena chodníky

Ředitelství silnic Zlínského 
kraje přislíbilo udělat novou ko-
munikaci v obci a také opravit 
most. To  byl také jeden z faktorů, 
proč se zastupitelé rozhodli jít do 
úvěru. Podle projektanta se jed-
ná o 1. etapu úprav tak, aby byly 
chodníky bezbariérové, zvýšila 
se bezpečnost chodců a kom-
fort pro děti, maminky s kočárky 
a pro starší a nemocné občany. 
Pro ty je největším problémem 
pohybovat se po úzkých chod-
nících a musejí překonávat různé 
vyvýšeniny, patníky a křivé chod-
níky. Základní problém je ten, že 
severní a jižní strana návsi není 
bezbariérově propojená s cent-
rem obce. Centrum návsi lze pře-
jít po lávkách, po dvou přecho-
dech pro chodce a v prostoru 
zastávky. Lávka u základní školy 
je v havarijních stavu, a přístup 
k ní je po vložených schodišťo-
vých stupínkách. V nejužším mís-
tě je chodník široký pouze 57 cm, 
který navíc omezuje stěna domu 
a ochranné silniční zábradlí. Na 
západní straně návsi nenavazuje 
na most žádná pěší zóna, je zde 
jen volná plocha. Na té se otáčejí 
nákladní automobily, autobusy 
i zemědělská techniky. Místo je 
v bezprostřední blízkosti zastávky 
autobusové dopravy, a denně se 
zde pohybují děti, které dojíždějí 
do škol v okolí. 

Úpravami návsi ze zvýší 
bezpečnost chodců 

Bezbariérové úpravy na návsi 

částečně vyřeší výše uvedené 
problémy. V projektu se počítá 
se stavbou lávky, která zajistí bez-
bariérové propojení obou částí 
návsi a úpravy křižovatky silnice 
III/49016 s místní komunikací. 
Dále budou postaveny bezba-
riérové zastávky linek autobusů  
včetně nástupových ploch, pří-
stupových chodníků a místa pro 
přecházení. To výrazně zvýší bez-
pečnost dopravy na západním 
okraji návsi. 

Dále budou opraveny chod-
níky ve východní části tak, aby 
byly taktéž bezbariérové. Bude 
zde osvětlený přechod pro chod-
ce a budou upraveny i nástupní 
plochy. V severní straně návsi tak-
též dojde k rekonstrukci chodní-
ků a bude vyřešen přechod pro 
chodce. Také bude revitalizovaný 
úsek od školy po obecní úřad tak, 
aby se zde v klidu mohly konat 
kulturní a společenské aktivity. 

text a foto: Jana Hlavinková

Oprava lávky na návsi.

Nové nástupní místo pro cestující autobusem. 
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UKONČENÉ PROJEKTY V OBCI

OBEC MÁ NACHYSTANÉ DALŠÍ PROJEKTY ZA NĚKOLIK MILIONŮ KORUN 

Hasiči mají nový zásahový 
vůz

Ještě v loňském roce měla Jed-
notka dobrovolných hasičů Mar-
tinice automobil z roku 1983. Byl 
však zastaralý, poruchový, nevy-
hovoval dnešním parametrům 
a náklady na údržbu byly vysoké. 
Proto se zastupitelé rozhodli vy-
užít možnosti získání dotace ze 
Zlínského kraje a z ministerstva 
vnitra. Obec obdržela 300 000 
a 450 000 Kč z dotací, 350 000 Kč 
přidala ze svého rozpočtu. Ha-
siči museli zvětšit garážová vra-
ta, a proto byla pořízena nová. 
Starosta děkuje všem, kteří se 
zapojili do stavebních úprav na 
hasičské zbrojnici. 

V obci vzniká rodinná alej
Zastupitelé rozběhli netradiční 

projekt. V obci a tak pomalu vzni-
ká rodinná alej. V ní budou stro-
my, jež zájemcům věnuje obec při 
narození dítěte. Rodiče pak strom 
zasadí, budou se o něj chodit sta-

rat a poroste s jejich dítětem. 

Rychlost aut omezují  zpo-
malovací prahy 

Obec nechala vybudovat 
zpomalovací prahy.  Ve většině 
částí obce je umístěna dopravní 
značka snižující rychlost na 30 
km v hodině. Opatření bohužel 
moc nepomohlo a tak zastupi-
telé přistoupili k dalšímu řešení, 
jak mezi rodinnými domy zvýšit 
bezpečnost silničního provozu. 

„Lidé nerespektovali snížení 
rychlosti a tak jsme nechali na-
instalovat zpomalovací práhy. 
U hasičské zbrojnice je v létě 
velký pohyb lidí, zejména dětí, 
kvůli prodeji zmrzliny a auta 
tam vyjíždějí z polní cesty. Proto 
jsme práh umístili i tady,“ nechal 
se slyšet starosta Pavel Fiurášek. 
Obec obdržela na realizaci akce 
dotaci ve výši 90 700 Kč. 

Drobné akce
Obec nechala nainstalovat zr-

cadla pro lepší přehlednost při 
vyjíždění. Máme nové odpad-
kové koše. Byly rozmístěny další 
nové lavičky a stojany na kola. 
Vytvořila se plocha pro kontej-
nery na sběr tříděného odpadu. 
Průběžně se opravovala budova 
obecního úřadu. To znamená 
vybroušení podlahy v zasedací 
místnosti a vytvoření prostoru 
pro sportovní a kulturní aktivity 
(Jabloňka, joga, Omladina, krou-

žek cvičení). Byla také oprave-
na a zbavena vlhkosti chodba 
a schodiště, výměněna okna 
a zatepleny stropy v kancelářích 
obecního úřadu. Z kapacitních 
důvodů se rozšířila knihovna, 
pro kterou obec stále hledá větší 
prostory.  Dvůr obecního úřadu 
byl oddělen od hřiště mateřské 
školky plotem, který byl pomalo-
ván obrázky  pohádek pro větší 
pohodu dětí. 

Martinice mají také něko-
lik vypracovaných projek-
tů, které chtějí v budoucnu 
uskutečnit. Některé z nich 
se budou realizovat už příští 
rok, zahájení prací na dalších 
záleží na tom, zda se vesnici 
podaří získat dotace. Někte-
ré akce jsou totiž tak finanč-
ně náročné, že je zastupitelé 
nemohou financovat pouze 
z vlastních zdrojů. Nejnároč-
nější chystanou investicí je 
bezesporu generální oprava 
budovy školy. Také je připra-
vený projekt na mokřad, na 
nové veřejné osvětlení a na 
úpravu vnitřních prostor 
v budově bývalého obchodu 
vedle obecního úřadu. 

V příštím roce bude po sed-
mi letech otevřený obchod 
s potravinami 

Obchod se smíšeným zbožím 
v Martnicích fungoval naposle-

dy v roce 2012. Jeho provozo-
vatel obchod zavřel a prodal. 
Budova je už několik let nevyu-
žitá. Obyvatelé, nejen senioři, ale 
i maminky s dětmi proto žádali 
obec, aby se situaci pokusila vy-
řešit a obchod v obci zase byl. 
Proto zastupitelé dům číslo 17 
koupili za 1,3 milionu a  hledají 
řešení, aby mohl obchod opět 
fungovat.

„Sehnat provozovatele ob-
chodu nebylo vůbec jednodu-
ché. Jsem domluvený s malo-
obchodní sítí prodejen Hruška 
a jsou ochotni uvažovat o tom, 
že by v Martinicích měli svou 
pobočku. Dohodli jsme se, že 
v příštím roce necháme opravit 
interiér budovy, přece jen byla 
několik let zavřená a je to znát. 
Jsou potřeba udělat omítky, 
elektroinstalace a upravit vnitřní 
prostory. Hruška by si dovezla 
regály, lednice a platila by obci 
nájem a energie. Počítáme s tím, 

že nájem bude symbolický, pře-
ce jen provoz obchodu na ves-
nici není vždy úplně rentabilní,“ 
nechal se slyšet starosta Pavel 
Fiurášek. 

I kdyby do budoucna obchod 
nefungoval, obec by budovu vy-
užila jiným způsobem. Sídlí totiž 
hned vedle úřadu a prostory 
by se daly například užívat jako 
knihovna, nebo by v nich mohli 
sídlit provozovatelé různých slu-
žeb pro občany. 

Nové veřejné osvětlení 
ušetří až 60 % nákladů na 
energie 

Zastaralé veřejné osvětlení trá-
pí spoustu obcí. Většinou je de-
sítky let staré, jeho provoz stojí 
obec  spoustu peněz, je neeko-
nomické a ve špatném technic-
kém stavu. I Martinice si nechaly 
zpracovat pasport veřejného 
osvětlení, který přesně ukázal, 
v jakém stavu osvětlení je.

„Většina je v havarijním stavu, 
ročně investujeme do jeho ne-
ustálých oprav asi 40 000 korun. 
130 000 korun nás stojí jeho roč-
ní provoz. Proto jsme požádali 
o dotaci ministerstvo pro míst-
ní rozvoj, které vypsalo už ně-
kolikáté kolo programu EFEKT. 
Žadatelů je moc a peněz málo, 
takže jsme vůbec nevěděli, jestli 
uspějeme. Podařilo se a získali 
jsme dotaci 50 % uznatelných 
nákladů. Vzali jsme si na realizaci 
projektu úvěr ve výši 600 000 ko-
run, který splatíme za dva roky,“ 
uvedl starosta Pavel Fiurášek.

Obec tak uspoří 60 % nákladů 
na energiích za veřejné osvět-
lení a taktéž už nebude muset 
investovat do neustálých oprav. 
Návratnost investice je 10 let.

Co se týče úvěru, obec za dva 
roky přeplatí 14 000 korun.

Zatím peníze v rozpočtu ne-
máme, proto jsme si vzali úvěr. 
Musíme počkat na to, jaké 

Někteří malí občánci už mají zasazený svůj strom v rodinné aleji. 
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Strategický plán obce je 
dokument, který má vypra-
covaný každé město a kaž-
dá obec ve Zlínském kraji. 
Jedná se o klíčový plán, ve 
kterém mají zastupitelé na-
plánované investice a roz-
voj obce na budoucí léta, 
a kterým se řídí. Dokument 
je také velmi důležitý při 
žádání o dotaci. Pokud je 
žádost o dotaci v souladu 
se strategickým rozvojem 
obce, získává vesnice pluso-
vé body a má tak vyšší šanci 
na finance dosáhnout. Marti-
nice nechaly strategický plán 
vypracovat v roce 2015 a už 

nyní je většina vytyčených 
investic dokončena, nebo se 
na nich pracuje. Přinášíme 
vám výčet nejdůležitějších 
akcí, které obec podle stra-
tegického plánu uskutečnila 
od jeho vypracování, tedy od 
roku 2015. 

Děti mají za školou hřiště
V obci chybělo dětské hřiště, 

a proto se jej zastupitelé rozhod-
li vybudovat. Chtěli vybudovat 
místo, kde by se setkávali celé 
rodiny a trávily tady spolu se svý-
mi dětmi a vnoučaty aktivně vol-
ný čas. Jako nejvhodnější se jevil 
prostor za základní školou, 

VĚTŠINA AKCÍ ZE STRATEGICKÉHO PLÁNU JE HOTOVÁ 

finance dostaneme z rozpočto-
vého určení daní. Ekonomice se 
daří, tak bychom mohli dostat 
více, než vloni. Je možné, že úvěr 
nebudeme potřebovat vůbec, 
nebo jenom jeho část,“ vypočítal 
starosta. 

V obci tak budou nové LED 
lampy se soumrakovým čidlem, 
kdy si obec sama může regulo-
vat intenzitu svitu. 

Budova školy potřebuje 
generální opravu 

V minulých letech proběhly 
nezbytné opravy budovy školy. 
Obec chce v rekonstrukci pokra-
čovat, má nachystaný projekt na 
zvýšení kapacity školských pro-
stor a v letošním roce se pokou-
šela získat na opravy dotace. 

„Náklady na rekonstrukci jsou 
vyčísleny na 9 – 10 milionů ko-

run, což je v podstatě náš cel-
kový obecní rozpočet na celý 
rok. Nejsme tedy schopni práce 
financovat ze svého. Letos dota-
ce ve výši 90 % nevyšla. Projekt 
a veškerá povolení jsou nachys-
taná a jakmile bude vypsaný 
vhodný dotační titul, požádáme 
znovu,“ vyjmenoval možnosti 
starosta Pavel Fiurášek. 

Střecha budovy je v havarij-
ním stavu, v podkroví obec plá-
nuje vybudovat nové učebny, 
které budou vybaveny počítači. 

Dojde k přeložení nadzem-
ního vedení 

Ve spolupráci s firmou E-ON 
se překládá na návsi a přilehlých 
ulicích nadzemní elektrické ve-
dení. Podmínkou přeložky bylo, 
že obec na své náklady vybu-
duje nové veřejné osvětlení. To 

znamená  novou elektroinstalaci 
a sloupy. Přínosem je, že se od-
straní z budov staré elektrické 
vedení, které dosluhovalo.  Pře-
ložení neplatí obec z rozpočtu, 
ale distributor. 

Za obcí bude mokřad 
a vodní plocha 

V posledních letech trápí re-
publiku velká sucha. Proto se 
obce snaží o to, aby docháze-
lo k zadržování vody v krajině. 
Zastupitelé nechali zpracovat 
projekt na výstavbu mokřadu 
a vodní plochy v lokalitě Luhy 
– Loužka. Dílo bude v blízkosti 
potoka Mojena a kolem něj se 
bude nacházet spousta zeleně. 
V roce 2015 nechali zastupitelé 
na lokalitu zpracovat geologický 
průzkum. 

Podle projektu bude v blízkos-

ti potoku Mojena vybudována 
boční nádrž, pod kterou bude 
mokřad o celkové ploše vodní 
hladiny 1 578 m². Voda do ná-
drže bude přiváděna náhonem 
a plastovým potrubím z potoka. 
Také zde bude revizní šachta. Na 
protějším břehu bude zbudován 
nízký val z kamenného návozu. 
Hráz bude sypaná do délky 360 
metrů a výšky 2 metry. 

Účelem stavby je vybudování 
mokřadu a vodní plochy, které 
budou sloužit ke zvýšení biodi-
verzity území s větším zadržová-
ním vody v krajině a vytvoření 
životních podmínek pro různé 
živočichy. Orientační náklady na 
stavbu jsou 1,3 milionu korun. 
Obec se na ni bude snažit získat 
dotaci. 

text a foto: Jana Hlavinková 

Hřiště u základní školy. 

Nadzemní vedení z drátů zmizí, 
místo toho budou v obci nové sloupy. Mokřad.
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kde byla pouze pergola a kašna. 
Na hřišti jsou různé herní prvky 
tak, aby byly vhodné pro co nej-
větší počet dětí různého věku. 
Například akátová věž se sklu-
zavkou a houpačkami, kolotoč, 
opičí dráha, pingpongový stůl, 
trampolína, houpací koš, kolo-
toč, tabule na kreslení a počítání 
a fitness prvky. Někteří občané 
se dotazovali, proč jsou fitness 
prvky u Pomníku padlých že je 
to podle jejich názoru nevhod-
né. Nicméně po ukončení pěti 
let udržitelnosti projektu může 
obec prvky přemístit.  

Hřiště bylo dokončeno na 
konci roku 2015. Bylo financová-
no z ministerstva pro místní roz-
voj částkou 389 535 Kč, 166 944 
Kč přidala obec ze svého roz-
počtu. Spousta herních prvků je 
vyrobena z akátového dřeva.

Došlo k vyčištění potoka 
v centru obce

Po konzultaci s Povodím Mo-
ravy bylo pročištěno koryto po-
toka v centru obce a vyměněno 
zábradlí na mostku u domu Kun-
derových. Snahou je také to, aby 
bylo vyčištěno celé koryto Moje-
ny. Jeho část leží na pozemcích 
Povodí Moravy a čištění tedy 
záleží na státním podniku a jeho 
harmonogramu prací. 

V obci je 38 nových stromů 
a 1451 okrasných rostlin

V minulosti bývalo v obci hod-
ně zeleně. Většina stromů byla vy-
sazena ještě za minulého režimu 

a některé tak už byly přestárlé, 
uschlé či potřebovaly řádné ošet-
ření, aby se je podařilo zachránit. 
Některým stromům proto od-
borná firma provedla řezy a další, 
nové stromy byly vysazeny. Zeleň 
plní estetickou a hygienickou 
funkci. Produkuje kyslík, snižuje 
prašnost a zachycuje škodlivé 
látky. Došlo k obnovení stromo-
řadí, zkulturnění zelených ploch 
a tím i oživení prostoru. Zeleň 
byla vybrána s ohledem na tep-
lotní, srážkové a půdní podmín-
ky. Obec na akci získala dotaci ze 
Státního fondu životního prostře-
dí ve výši 204 866 Kč a na návsi, 
ve Hřbitovní ulici a také směrem 
na Žeranovice bylo vysazeno 
38 nových stromů a 1 451 kusů 
okrasných dřevin, keřů a květin. 
Obec na akci přispěla z rozpočtu 
částkou 93 958 Kč. Celkové nákla-
dy činily 298 824 Kč. 

Úpravy na hřibově stály 
během tří let 2,5 milionu ko-
run 

Během posledních tří let pro-
šel místní hřbitov velkou pro-
měnou. Jako hlavní problém 
vnímali zastupitelé i místní lidé 
chybějící parkoviště, nedosta-
tečné zázemí, špatný stav chod-
níků a komunikací a celkový es-
tetický dojem. Proto v roce 2016 
začaly postupné opravy hřbito-
va, na některé akce obec získala 
dotaci, jiné financovala ze svého. 
V příštím roce tak bude dokon-
čena oprava zdi. 

„Hřbitovní zeď je třeba sanovat 

a zaspárovat. Spodní část zdiva 
není odizolována. Zeď se odko-
pala, aby se snížila výška zeminy, 
která byla nad izolací a způso-
bovala tak vzlínání vlhkosti“ řekl 
starosta Pavel Fiurášek.

Okolo hřbitovní stěny budou 
vysázeny keře, v budoucnu by 
bylo vhodné vysázet okolo hřbi-
tova stromořadí. Nové plochy 
budou zatravněny. Hlavním zá-
měrem projektu je odklonit plo-
chu hřbitova od okolních polí. 
Vysazení keřů tak zabrání přeo-
rávání pozemku v bezprostřed-
ní blízkosti hřbitova. Sadbové 
úpravy vyjdou obec na 45 000 
Kč, na opravu zdi získala dotaci 
ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu 381 283 Kč. Prá-
ce začnou v příštím roce. 

I roce 2015 získala obec dotaci 
ze Zlínského kraje na revitalizaci 
hřbitova v hodnotě 491 061 Kč, 
obec ze svého přidala 496 288 
Kč. Řešila se úprava stávající már-
nice - skladu, vybudovalo se so-
ciální zařízení, sjezdy se napojily 
na komunikace, udělala se plo-
cha pro odpady, vysadila se ze-
leň, nechaly se vyrobit stojany na 
kola, vybudovaly se chodníčky 
mezi hroby. Také se udělalo par-
koviště pro 12 aut. Byl zpřehled-
něn vjezd a výjezd na hřbitov 
a parkoviště bylo odvodněno.

„To u hřbitova citelně chybělo, 
při pohřbech, o dušičkách a vá-
nocích tak lidé parkovali všemož-
ně mezi stromy,“ popsal tehdejší 
situaci starosta. 

S výstavbou parkoviště bylo 

spojené i vykácení starých a ne-
vhodných dřevin a vysázení no-
vých. U vstupní brány jsou nové 
lavičky. 

Dokončení přestavby ko-
munikace u hřbitova, oprava 
přístupové cesty a vybudování 
parkoviště, i osvětlení stálo obec 
dalších 1 300 076 Kč. Osvětlení 
parkoviště se bude zapínat bě-
hem svátků, kdy je na hřbitově 
zvýšený počet lidí a v podzim-
ních a zimních měsících už je 
brzy tma. Přístupová cesta je 
osvětlena nízkopříkonovými 
LED lampami. 

Děti mají hřiště i u školky
V roce 2014 došlo k rozšíření 

kapacity mateřské školy. Spolu 
s tím začalo dětem chybět aktiv-
ní využití volného času v blízkos-
ti školky. Obec děti zapojila do 
projektu, mohly sdělit či nakres-
lit svou představu o tom, jaké 
herní prvky by na hřiště chtěly 
mít a s čím by si chtěly hrát. Na 
podobě hřiště se podílely i děti 
z místního hasičského kroužku 
a z folklorního souboru Jabloň-
ka. Děti si přály, aby se na hřišti 
mohly scházet se svými kama-
rády, a proto zde byly umístně-
ny i lavičky a stoly a 16 herních 
prvků. Například housenka, va-
hadlová houpačka, hnízdo, mini 
houpačky, dendrofon, zvuko-
vadlo, pískoviště, spirála a další. 
Akce byla hrazena z dotace mi-
nisterstva pro místní rozvoj. Cel-
kové náklady činily 303 105 Kč, 
obec hradila 90 932 Kč. 

Zeleň v obci před dotací. Nové chodníčky na hřbitově.
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Všechny sakrální památky 
prošly opravami 

V obci je několik sakrálních pa-
mátek, o které je třeba se starat. 
Některé už byly ve špatném sta-
vu, jiné potřebovaly dílčí opravy. 
Zastupitelé tak během čtyř let 
nechaly revitalizovat všechny 
památky, velký a malý smírčí 
kříž za obcí v zatáčce směrem 
na Horní Lapač, kříž na hřbitově 
a před hřbitovem, pomník Pan-
ny Marie v poli směrem na Za-
hnašovice a Pomník obětem 1. 
světové války v centru obce. 

Velký a malý smírčí kříž nechali 
zastupitelé opravit letos za do-
taci ve výši 162 569 Kč. Smírčí 
kříž je jedním z prvků nachá-
zejícím se na obecním znaku. 
Obě památky od svého vzniku 
neprošly žádnou opravou. Velký 
kříž s korpusem Krista je slože-
ný z devíti pískovcových dílů. Ty 
byly prorosteny mechem, někte-
ré části byly zvětralé a památ-

ník byl nahnutý na stranu. Kříž 
a spáry byly popraskané vlivem 
koroze. Malý smírčí kříž byl celý 
zvětralý, tvar kříže byl narušen 
a celý nahnutý na stranu. Restau-
rátorské práce tedy spočívaly ve 
zhotovení nového betonového 
základu, očištění a ošetření pa-
mátek, barevného sjednocení, 
speciální úpravy povrchů, zpev-
nění a plastické retuše. 

V roce 2016 byla revitalizo-
vána socha Panny Marie taktéž 
z dotace. Ministerstvo zeměděl-
ství poskytlo částku 39 900 Kč. 
Obec také v rámci úprav hřbito-
va nechala opravit kříž na hřbito-
vě. Kříž byl očištěn, zpevněn, vy-
rovnán retuší, chemicky ošetřen 
a barevně sjednocen. Obec za 
opravy ze svého rozpočtu zapla-
tila 100 430 Kč.  

O rok později se podařilo zís-
kat z dotace finanční prostředky 
na opravu Pomníku obětem 1.sv.
války na návsi ve výši 60 000 Kč. 

Památník byl demontován a od-
vezen do kamenické dílny. Byl 
zhotoven nový betonový základ, 
opraveny chybějící části, písmo 
bylo znovu vysekáno a postří-
břeno a pomník byl vybroušen 
a zpevněn. 

„Také byl otočen o 90 stupňů 
směrem k návsi, aby byl lépe 
přístupný lidem a byl přímou 
součástí návsi a ne křižovatky. 
Hodně se diskutovalo o vyvěše-
né státní vlajce u pomníku, ale 
kde jinde pověsit státní symbol, 
než tam,“ míní starosta. 

Budova školy prošla nej-
nutnějšími opravami za cca 
2,3 mil Kč během let 2015-
2017

Zastupitelé v roce 2015-2017 
investovali do oprav budovy 
základní školy cca 2,3 mil Kč.. 
Bylo potřeba budovu izolovat 
a odvlhčit, udělat v přízemí nové 
podlahy. Původní podloží bylo 

z dřevěných desek, uložené 
v hlíně a bylo staré už 160 let. 
Proto byly místnosti vlhké a do-
cházelo k plesnivění. Udělaly se 
také nové omítky, rozvody elek-
třiny, vody, topení, nové stropy 
a byl zmodernizován  interiér 
a vymalováno. Podlahy v přízemí 
byly dřevěné a vlhké a hydroizo-
lace zcela chyběla. Ve třídách 
byly upraveny rozvody vytápění 
a elektroinstalace. Vysoušení bu-
dovy trvalo 1,5 měsíce. 

Mateřská školka
Na konci roku 2014 došlo 

k odizolování a sanování prostor 
mateřské školky. Konkrétně lož-
nice a šatny. Byly tam dřevěné 
obklady, pod kterými byla zakry-
ta plíseň. Ta byla cítit i ve vzdu-
chu, který malé děti dýchaly. 

text a foto: Jana Hlavinková

Hřiště za mateřskou školou.

Restaurovaný kříž.

Opravy prostor v základní škole. 

Opravený Pomník padlých.
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Členky klubu Aktivní senior. 

BĚHEM ČTYŘ LET ZÍSKALA OBEC NA DOTACÍCH VÍCE NEŽ 4,2 MIL. KORUN

ČLENOVÉ KLUBU AKTIVNÍ SENIOR SI UŽILI VYSTOUPENÍ EVY A VAŠKA 

Obec každoročně hos-
podaří s rozpočtem okolo 
deseti milionů korun. Ten 
je dán především rozpočto-
vým určením daní. S částkou 
musí obec hospodařit celý 
rok a zajistit chod obce. Aby 
mohla co nejvíce investovat 
do rozvoje vesnice, snaží se 

zastupitelé získat dotace. Ji-
nak nejsou schopni všechny 
akce zaplatit pouze z rozpoč-
tu. V současné době dotace 
dosahují výše 50 – 90 % uzna-
telných nákladů, takže i při 
získání finančních prostřed-
ků musejí Martinice část akce 
platit ze svého. Při některých 

žádostech se podařilo uspět 
napoprvé, někdy zastupitelé 
uspěli až opakovaně a další 
dotace se pokoušejí získat. 
Jestli obec se žádostí uspěje 
záleží na mnoha faktorech. 
Na tom, jak má připravený 
projekt, ale i na tom, kolik ža-
datelů se do výzvy přihlásí. 

U některých dotačních titulů 
platí, že žadatelů je mnoho 
a ne na všechny se skutečně 
dostane. I tak se Martinicím 
podařilo za čtyři roky získat 
z dotací více než 4,2 milionu 
korun. Zde je výčet všech do-
tací od roku 2015. 

text: Jana Hlavinková

Naši aktivní senioři se pravidelně scházeli 
od roku 2015 v prostorách Obecního domu 
v Martinicích. Vždy poslední pátek v měsíci 
měli možnost vyslechnou nějakou zajíma-
vou přednášku, zúčastnit se tvořivé dílny, 
a nebo si jen tak popovídat. Při posledním 
dubnovém setkání jsme se zaměřili na tvor-
bu vyváženého jídelníčku a seznámili jsme 
se se zdravými potravinami. Vyvrcholením 
setkávání byl jarní koncert Evy a Vaška v Že-
ranovicích. Snad se v budoucnu tradice 
obnoví a bude se v podobných aktivitách 
pokračovat. Všem našim seniorům přejeme 
hodně zdraví, štěstí a  radosti ze života.

Dotace za rok 2015

účel dotace: částka v Kč

na pracovníky obce (VPP) 238 141

na obnovu hřbitova 491 061

na nové dětské hřiště u základní školy 389 535

na nákup počítačů do knihovny 10 000 

celkem 1 128 737

Dotace za rok 2016

účel dotace: částka v Kč

na pracovníky obce (VPP) 281 218

4 příčné prahy 85 000

na nové dětské hřiště u mateřské školy 212 173

na opravu pomníku Panny Marie 39 900

na revitalizaci zeleně v centru obce 204 866

celkem: 823 157

Dotace za rok 2017

účel dotace: částka v Kč

2 příčné prahy 90 700

na údržbu cesty Šindelnice 209 059

na nákup hasičského auta 750 000

na opravu pomníku obětem 1. světové války 60 000

doplatek na revitalizaci zeleně 22 763

celkem: 1 132 522

Dotace za rok 2018

účel dotace: částka v Kč

na veřejné osvětlení 589 304

na opravu hřbitovní zdi 381 283 

na opravu velkého a malého Smírčího kříže 162 569

celkem 1 133 156

Obec každoročně přispívá spolků a zájmovým sdružením 
v obci na jejich činnost. Od roku 2015 jim na aktivity poskyt-
la téměř milion korun: 

rok částka v Kč

2015 327 100

2016 288 200

2017 305 000

celkem 920 300

Hospodářský výsledek

rok hospodářský výsledek (v Kč) 

2015 + 223 344,19

2016 + 584 147,17

2017 + 1 533 240,94 

zpravodajství
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PŘIJĎTE NA AKCE DO NAŠEHO MYSLIVECKÉHO AREÁLU 

USKUTEČNIL SE 10. ROČNÍK MEMORIÁLU SVATOPLUKA NĚMEČKA

Myslivecký spolek Martinice  
pořádal a spolupořádal jako ka-
ždý rok několik  akcí. 

17. března uspořádal spolek 
Josefovské střelby, kterých se 
zúčastnilo 19 střelců převážně  
místních a z blízkého okolí. Po-
přát Josefům došlo i několik dal-
ších příznivců, celkem se sešlo  
kolem 40 účastníků.

3. června uspořádali členové 
spolku pro děti z Martinic a okolí 
dětský den. Díky pěknému po-
časí si přišlo zasoutěžit 68 dětí, 
celkový počet přítomných byl 

200. Pro každého malého ná-
vštěvníka bylo připraveno ob-
čerstvení a pro soutěžící zajíma-
vé ceny a odměny. Myslivecký 
spolek chce poděkovat všem 
sponzorům, kteří se podíleli na 
zajištění akce.

13. a 14. července proběhla 
na střelnici mysliveckého spolku 
veřejná střelecká soutěž na asfal-
tové terče. Letošní startovní pole 
mělo 52 účastníků opět s mezi-
národní účastí závodníků ze Slo-
venska. Tréninku se zúčastnilo 
28 střelců. Po oba dva dny přišlo 

do areálu střelnice  okolo 250 
lidí. Vítězem letošních střeleb 
se stal pan Dufek Ladislav. Pro 
účastníky soutěže bylo připra-
veno 18 hodnotných cen, takže 
třetina závodníků odjížděla jako 
každoročně s cenou. Pro soutě-
žící i diváky byly po celou dobu 
připraveny zvěřinové speciality.

Společně s obcí a ostatními 
spolky se členové mysliveckého 
spolku 9. září podíleli na pořá-
dání pohádkového lesa, kdy po-
skytli zařízení pro akci a podíleli 
se na občerstvení účastníků a je-

jich doprovodu.
Jako poslední akce jsou na 6. 

října naplánovány klubové střel-
by pro členy mysliveckého spol-
ku a sponzory akcí pořádaných 
mysliveckým spolkem.

Závěrem dovolte  poděkovat 
všem sponzorům, zejména pak 
obci Martinice, kteří se podíleli 
na zajišťování akcí pořádaných 
mysliveckým spolkem. Chci 
všechny občany srdečně pozvat 
do areálu mysliveckého spolku 
na akce pořádané v roce 2018.

Spolek soukromých chovatelů 
koní na Moravě se sídlem v Ho-
lešově uspořádal 9. září na kolbi-
šti JK ALLMETAL Martinice již 10. 
ročník Memoriálu Svatopluka 
Němečka.

Na programu byla dvoukolová 
soutěž ve vozatajském parkuru 
pro jednospřeží  a dvojspřeží. 
V soutěžích memoriálu účastníci 
bojovali ve trojboji skládajícího 
se z formanské jízdy (vozatajský 
parkur ve voze), ovladatelnosti 
v kládě a v těžkém tahu, tyto tři 
discipliny byly pro chladnokrev-
né koně.

Jako první byla odstartována 
soutěž jednospřežní, do které se 

přihlásili čtyři účastníci. Soutěž 
vyhrál pan Vencl Jiří s koněm Ce-
zar startující za stáj JUKO Rous-
ké. Druhý se umístil Lichnovský 
Martin kůň Jonáš JK Gracie Dře-
vohostice a třetí Švejdová Deni-
sa s koněm Lumen z Býškovic.

Ve dvojspřeží mezi čtyřmi 
účastníky zvítězil pan Coufalík 
Václav s klisnami Linda a Lybie, 
letošní vicemistr republiky a ví-
těz Zlaté podkovy v Humpolci. 
Druhý skončil Žakovčík Zdenek 
z Býškovic s koňmi Lukáš a Lu-
men a třetí Caletka Ladislav z Pa-
cetluk s koňmi Wendy a Lex.

Ve 13 hodin proběhlo slav-
nostní zahájení memoriálu, kdy 

rodinu pana Svatopluka Němeč-
ka dovezlo na kolbiště čtyřspřeží 
pana Lubomíra Doležela z Dob-
rotic.. Paní Lužová, dcera pana 
Němečka, všechny přivítala 
a popřála účastníkům memoriá-
lu hodně zdaru v jejich zápolení.

Desátého ročníku memoriálu 
se zúčastnilo 12 soutěžících.

První disciplinu formanskou 
jízdu vyhrál pan Šima David 
s klisnou Sára, druhý se umístil 
Bančík Michal s Nikem a tře-
tí skončil Bliznák Jan s klisnou 
Švarná. Ovladatelnost v kládě 
vyhrál  Bančík Michal s Nikem 
před Janem Blizňákem se Švar-
nou Davidem Šimou  se Sárou.  

Na prvním místě v těžkém tahu 
se umístil pan Bliznák Jan se 
Švarnou, která letos utáhla 1350 
kilogramů před Miroslavem 
Šuhajem s Ambasadorem a Mi-
lanem Rektoříkem s Aronem.

Celkovým vítězem Memori-
álu Svatopluka Němečka se po 
čtvrté stal Jan Bliznám, tentokrát 
s klisnou Švarnou z Klokočovské 
zemědělské společnosti, před Mi-
chalem Bančíkem s Nikem a Miro-
slavem Šuhajem  s Ambasadorem.

Spolek soukromých chovatelů 
koní děkuje sponzorům a všem, 
kteří se podíleli na zajišťování 
všech deseti ročníků memoriálu, 
zejména rodině paní Lužové.

PLÁNOVANÉ AKCE DO KONCE ROKUZEMŘELÍ
ŘÍJEN:    

13. 10. Drakiáda 
– obec

20. 10. Lampionový průvod 
– Jabloňka

LISTOPAD: 
24. 11. Setkání u vánočního stromku 

– obec, spolky

PROSINEC:   
8. 12. Pečení perníčků 

– obec, spolky 

PROSINEC 2017
Vladimír Brázdil

 †
BŘEZEN 2018

František Navrátil

†
KVĚTEN 2018

František Bakala

†
SRPEN 2018 
Jan Chytílek

zpravodajství
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ JE VŽDY VELMI SLAVNOSTNÍ UDÁLOST 

KROMĚ HASIČSKÉHO SPORTU SE VĚNUJEME I POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ

Vítání občánků je příjemným 
zvykem. I v Martinicích se vždy 
jedná o velkou událost. Slav-

nostní odpoledne se vždy koná 
v budově kulturního zařízení, kdy 
starosta Pavel Fiurášek ve spolu-

práci s kulturní komisí připraví 
pro rodiny s dětmi program. 
Vždy je v kulturní místnosti plno, 
protože vítání občánků si nechce 
nechat ujít i širší rodina. Starosta 
přednese slavnostní projev, po-
přeje dětem i rodičům jen to 
nejlepší a pak místní děti zazpí-
vají písničku a řeknou básničku. 
Poté následuje zápis dítěte do 
pamětní knihy, který podepíší 
oba rodiče. Maminky dostanou 
kytičku a pro děti je nachystaný  
dárek v podobě ručníku a sady 
talířků s příborem. Nesmí chybět 
ani slavnostní přípitek na zdraví 
dětí a focení v kolébce. Pak už se 

všichni rozejdou domů. 
Starosta děkuje paní Málkové 

a Mičolové za organizaci akce.

Děti narozené v Martini-
cích v období prosinec 2017 
– červenec 2018:

 Tomáš Stístal
Mia Menšíková
Nikolas Mlčák
Viktorie Kolářová
Anita Kňazovičová
Beáta Bakalová
Michal Janečka
Lilly Dubec
Michael Bakala
Václav Merhaut

Dobrovolní hasiči i letos v úno-
ru pořádali tradiční Vodění med-
věda, doprovázené živou hudbou. 
Další akcí byly Floriánské hody, při 
nichž bylo po tradičně sloužené 
mši svaté vysvěceno nové hasič-
ské auto a dále následoval bohatý 
kulturní program. Hlavní domácí 
sportovní akcí byl letos již 4. roč-
ník Memoriálu Karla Žůrka – po-
hárová soutěž v požárním útoku, 
která se konala v neděli 6. května 
na místním fotbalovém hřišti. 

V sobotu 19. května jeli naši 
hasiči na Okrskové cvičení do Le-
chotic, za účasti SDH Horní Lapač, 
Lechotice, Martinice a Žeranovi-
ce. Soutěžní disciplínou byl po-
žární útok na 2B, kde se naši muži 
umístili na 1. místě a postoupili do 
okresního kola, které se konalo 
v Hulíně, kde se po 3 disciplínách 

umístili celkově na 6. místě.
Tým mužů i v letošní sezóně na-

vštěvoval závody v požárním úto-
ku ve Zlínské lize i Podhostýnské 
lize. Nejlepší umístění v průběhu 
sezóny bylo 2. místo v Dobroticích.

I mladým žákům a doros-
tencům se na soutěžích daří

Mladí hasiči a kolektiv trenérů 
mají za sebou již 4. sezónu tohoto 
sportovního odvětví. Na startovní 
čáru s odhodláním podat skvě-
lé výkony se postavilo 28 dětí. 
K družstvům mladších a starších 
žáků nám přibyli také dorostenci.

Zúčastnili jsme se okruhu závo-
dů o Středomoravský pohár. Pro 
družstva mladých žáků byly starty 
v této sezóně nejúspěšnější v Le-
choticích, kde získala 1. místo a na 
Horním Lapači krásné 4. místo.

Dobré výsledky v soutěžích 
měli také starší žáci. Dorostenci 
se se svými výkony v začínající 
sezóně nejlépe ukázali na domá-
cí půdě 1. místem na Memoriálu 
Karla Žůrka a 3. místem O pohár 
starosty Lukov. 

Všechny získané poháry za 
úspěšné starty jsou vystaveny ve 
vitríně vedle obecního úřadu, kde 
je máte možnost vidět.

Mimo jiné svou odhodlanost 
k požárnímu útoku předvedli spo-
lečně na nočních závodech. Noč-
ní závody jsou pro děti „bojovkou“ 

a správným adrenalinem, když vy-
bíhají do tmy pouze k osvětleným 
terčům.

Je důležité také vzpomenout 
akce Ukliďme Česko, Floriánské 
hody, potažmo Memoriál Karla 
Žůrka, kde děti dle svých mož-
ností a sil podaly pomocnou ruku 
a stály po boku hasičů.

Touto cestou by chtěli hasi-
či poděkovat všem sponzorům 
a příznivcům hasičského sportu 
za jejich podporu a zároveň po-
zvat na akce pořádané v roce 
2019.

LETOS SLAVÍ JUBILEUM 48 OBYVATEL 
V letošním roce oslavili či oslaví své životní jubileum tito oby-

vatelé Martinic:
Josef Chudárek, Vladimír Rozsypal, Zdeněk Bezděčík, Růžena 

Ullmanová, Ludmila Němečková, Ludmila Zielnská, František Ba-
kala, Marie Zaoralová, Václav Ullmann, Ludmila Kolářová, Marie 
Bakalová, Anna Lukešová, Josef Brázdil, Jan Chytílek, Pavel Popel-
ka, Blažena Marková, Jarmila Oherová, Jaroslav Daněk, Zdeňka 
Marková, Otilie Odstrčilová, Jaroslava Halašková, Marie Rektoří-
ková, Pravoslav Dočkal, Drahomíra Vojtková, Anna Páleníčková, 
Jarmila Jurčíková, Pavel Chmelař, Eva Tomáštíková, Vojtěch Kout-
ný, Zdeněk Dvorník, Antonín Halašta, Věra Zlámalová, Eva Kun-
derová, Josef Mikulka, Lubomír Novák, Josef Kratinoha, Josef Ma-
tula, Jaroslav Novák, Lubomír Mokráš, Věra Utěkalová, František 
Tomáštík, Ludmila Šťastná, Zdeňka Svačinová, Josef Puha, Věra 
Kratinohová, Marie Kováčová, Vlasta Miklíková, František Škrdla. 

zpravodajství
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O NEJLEPŠÍ KLOBÁSU, MAZANEC ČI SLIVOVICI. 
AKCE BYLY OPĚT VELMI VYDAŘENÉ. 
V krátkosti zrekapituluji 

letošní kulturní život v obci, 
který je velmi bohatý. Jsem 
rád, že se akce těší velké ná-
vštěvnosti, děti jsou nadšené 
z programu, který je pro ně 
vždy přichystaný a i my do-
spělí, si najdeme to své. Dě-
kuji všem lidem a spolkům, 
kteří se na společenském 
životě v obci podílí. Vážím 
si toho, že akce chystáte ve 
svém volném čase. 

Leden
Letošní rok začal Tříkrálovou 

sbírkou, díky které se vybralo 23 
680 korun, což je více peněz, než 
v roce 2017. Děkuji všem, kteří 
přispěli jakoukoliv částkou i ko-
ledníkům za pomoc.

Únor
Každoročně probíhá ve spolu-

práci se spolky a občany Vodění 
medvěda. Jedná se o velkou tra-
diční akci, na kterou se všichni 

těšíme. 

Březen
Obec tradičně ve spolupráci 

s hasiči a myslivci pořádá Sliv-
košt. První místo obsadil pan 
Pavel Paštěka, 2.místo pan Pavel 
Fiurášek a na 3. místě se umís-
til pan Drahoslav Šumšál starší. 
Také proběhla soutěž O nejlep-
ší klobásu, kterou vyhrál pan 
Radovan Strachota. K poslechu 
a tanci hrála cimbálová muzika 
Kašava. 

Maškarní ples se opět vyda-
řil. Hřebem večera byla soutěž 
O nejlepší masku, tentokrát vy-
hráli Avataři. K tanci a poslechu 
hrála oblíbená skupina Brixen 
Band. 

Spolu s folklórním soubo-
rem Jabloňka jsme přivítali jaro 
a proběhla soutěž O nejlepší 
mazanec. Po ochutnávkách se 
nakonec výherkyní opět stala 

paní Rožnovská s nejlepším ma-
zancem, druhé místo obsadila 
paní Pálková a třetí místo paní 
Nedbalová. 

Duben
V dubnu se konala akce s ce-

lorepublikovou působností 
„Ukliďme Česko“. Akce má velký 
smysl, proto po obecním kata-
stru sesbíráme velké množství 
odpadu. Například gauč v poli. 

Děkuji všem, kterým není lho-
stejné prostředí, ve kterém žijeme. 

Podruhé proběhla výsadba Ro-
dinné aleje a přibylo 10 nových 
stromků, celkem je jich už 22 
a bude se nadále rozrůstat. Máme 
radost, že se nápad uchytil. 

Květen
Floriánskými hody jsme osla-

vili  patrona naší obce Svatého 
Floriána a také oslavili 160 let 
výročí naší základní školy, která 
si nachystala bohatý program. 

Došlo i na žehnání nového ha-
sičského auta. Děti si odpoledne 
užily na kolotočích a svezly se ve 
vláčku. 

Srpen
Proběhlo letní kino, které se 

nově uspořádalo za hasičskou 
zbrojnicí. Těšila nás velká účast 
dětí i dospěláků. Počasí bylo pří-
mo luxusní.

Září
Pohádkový les byl velmi 

úspěšný.  Každým rokem přijde 
více a více dětí. Letos prošlo le-
sem 155 nadšených dětí. 

Poděkování sponzorům
Děkuji všem sponzorům, 

kteří se na akcích podíleli 
jak finančně, tak hmotnými 
dary. Velmi si toho vážíme. 
Děkuji i spolkům a občanům 
za organizování akcí a po-
moc. 

text: Pavel Fiurášek 

 I TJ SOKOL BYL OSLOVEN, ABY DO UZÁVĚRKY 
DODAL ČLÁNEK ZE SVÉ ČINNOSTI. 

BOHUŽEL SE TAK NESTALO.

zpravodajství



ZÁŘÍ 2018

11

zpravodajství

DĚTI VEDEME KE SPOLUPRÁCI A OHLEDUPLNOSTI 

DĚTI SLOŽILY LETECKÉ ČARODĚJNICKÉ ZKOUŠKY

V ZÁKLADNÍ ŠKOLE JE PLNÝ POČET ŽÁKŮ

První týdny školního roku jsou 
zpravidla vždy náročné, jak pro 
děti, tak pro nás, dospělé. Děti, 
které už do naší mateřské školy 
chodily v minulých letech, se 
seznamují s novými kamarády 
a vzpomínají na ty, kteří už za-
sedly do školních lavic. Zaměst-
nanci se snaží udělat dětem co 

nejvíce příjemné a bezpečné 
prostředí. A nováčci? Ti se sezna-
mují úplně se vším. Mladší děti 
se mohou od starších hodně 
naučit a i těm předškolním dává 
spolupráce s mladšími mnohé. 

Hned v prvních dnech září vy-
užíváme pěkného počasí k del-
šímu pobytu na školní zahradě, 

kde máme možnost rozvíjet in-
tenzivně hry dětí. Vedeme děti 
k samostatnosti, ke spolupráci 
a ohleduplnosti, k pomoci dru-
hým. Také chceme, aby děti 
měly dobrý vztah k přírodě, 
k prostředí, ve kterém žijí, aby 
ho dobře znaly. Aby přírodu zá-
roveň chránily a o své okolí se 

učily pečovat. Pracujeme s dět-
mi podle školního vzdělávacího 
programu „ Svět kolem nás“. 

Tak ať se nám všem školní rok 
vydaří! 

text: Anna Horáčková  

Na úvod Vám chceme všem 
poděkovat za milé návštěvy naší 
knihovny a především za výbor-
nou spolupráci s místní mateř-
skou školou i se základní školou. 

Děti za námi chodí pravidelně 
každý měsíc a vždy na ně čeká 
nějaké překvapení. 

Děti z mateřské školy přišly 
hned po Novém roce na Tři krá-
le. Čekal na ně tady stromeček 
a pod stromečkem i dáreček. 
Dozvěděly se jaké bývaly zvyky 
a tradice o vánocích a také jaké 
byly dříve pranostiky. Některé se 
tradují či udržují dodnes. 

Březen je měsíc, který patří 
knize. Přečetly jsme si krásnou 
pohádku a udělaly si záložku do 
knížky zajíčka a kuřátka. Zane-
dlouho byly velikonoce. 

V měsíci dubnu si děti při-
šly udělat letecké čarodějnické 
průkazy, aby mohly odletět na 
sabat. Bez řidičáku to holt nejde! 
Musely projít teorii i praxí, co vše 

správní čarodějové a čaroděj-
nice musí umět.  Prošly všichni 
a umí vše na jedničku.

1. června jsme pro změnu 
my přišly za dětmi popřát jim 
k svátku. Nepřišly jsme s prázd-
nou, udělaly jsme jim kouzelné 
dopoledne včetně kouzelníka 
a kouzelné pohádky. Kouzlení 
bylo všude kolem nás. Vykouzlily 
si bubliny, sliz a také „šampíčko“ 
bylo jako na správné oslavě.

Byli jsme i s dětmi na výletě 
v Krajské knihovně ve Zlíně, kde 
si pro nás šikovné paní knihovni-
ce připravily pěkný program. 

Velmi nás potěšila návště-
va dětí z 1. třídy základní školy. 
Ukázaly nám jak se krásně nau-
čily číst a děkujeme jim, umí to 
opravdu nádherně. 

Družina je skvělá. Děti s paní 
vychovatelkou za námi chodí 
každý měsíc půjčovat si knihy, 
a také nám pomáhají vyzdobit 
knihovnu. Aby jste se tam všich-

ni dobře cítili. 
Těšíme se na další spolupráci 

s místními školami i na vaši ná-

vštěvu. Přijďte mezi nás. 

Vaše knihovnice Ivča a Renča

Začal nový školní rok a s ním k nám nastoupily nové děti. První 
školní den je čekalo slavnostní přivítání, kterého se zúčastnil i sta-
rosta Pavel Fiuášek. Přejeme dětem, ať se jim u nás líbí.

Počet žáků: 41
Třídní učitelé: Mgr. Veronika Boháčková   1. ročník
Mgr. Lenka Andrýsková  2.+3. ročník
Mgr. Markéta Ticháčková  4.+5. ročník

Ostatní vyučující: Jaromíra Podhajská
Vychovatelka školní družiny: Zuzana Kutrová, DiS.
Školnice: Drahomíra Petrlová

text: Veronika Boháčková, Jana Hlavinková

Naši prvňáčci. První řada zleva: Natálie Kolářová,  
Martin Kouřil, David Flašar, Nella Pospíšilová, Simona Kutrová 
Druhá řada zleva: Jan Drábek, Josef Juruška, Luděk Páleníček, 
Lukáš Liška, Šimon Šlancar
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Rok už je v poslední třetině 
a spoustu  akcí máme ještě před 
sebou. Ale pěkně od začátku.

4. ledna jsme pro občany  Mar-
tinic připravili vystoupení „O naro-
zení Ježížka“ a pásmo vánočních 
písní v kulturním zařízení obce.

Původně se vystoupení mělo 
uskutečnit mezi vánočními svát-
ky v žeranovickém kostele, ale 
z důvodu velké nemocnosti dětí 
jsme tam zazpívali pouze vánoč-
ní písně  za doprovodu varhan. 
Některé za doprovodu houslí 
a ostatní „á capella“ bez doprovo-
du ve vícehlase.

Začátkem března náš soubor 
pořádal pro děti z  obce oblíbe-
ný karneval s muzikou složenou 
z našich milých kamarádů z Brna 
a Rožnova pod Radhoštěm.

V březnu jsme také vyháněli 
zimu a vítali jaro vynesením Mo-
reny. V kulturním domě pak pro-
běhl další ročník soutěže O nej-
lepší mazanec a výtvarné dílničky 
pro děti. První místo v soutěži 
obsadila paní Rožnovská, druhé 

místo paní Pálková a na třetím se 
umístila paní Nedbalová.

Koncem března jsme také ab-
solvovali čtyřdenní soustředění  na 
Svatém Hostýně v poutním domě 
č. 2, kde se nám všem moc líbilo.

Hned z počátku dubna byli 
naši muzikanti požádáni zahrát 
a zazpívat  půlhodinový program 
pořádaný ke dni slovanské vzá-
jemnosti v tanečním klubu For-
tuna Zlín.

Na konci dubna Jabloňka jako 
každoročně pálila čarodějnice 
s bohatým doprovodným pro-
gramem včetně soutěží, her pro 
děti, výroby drobných předmětů, 
rýžování zlata, jízdy na koni včet-
ně přeletu letadla s bonbóny.

 1. května proběhly v Martini-
cích hody, kterých se Jabloňka 
také zúčastnila.

O dva dny později jsme vzali za 
odměnu všechny děti ze soubo-

ru do zábavního centra Galaxie 
Zlín, kde se společně vyřádily.

Dalším vystoupením byl Hu-
línský hanáček, na kterém jsme 
předvedli dvě taneční vystoupení.

Zatím posledním vystoupením 
byly Dožínky Holešov, které pro-
běhly 2. září.

Závěrem bychom chtěli po-
děkovat všem, kteří nám jakkoliv 
pomáhají.

text: Ilona Brázdilová

Naše sdružení bylo za první 
pololetí letošního roku plně vy-
tíženo svým vystoupením a kul-
turními akcemi. Byli jsme tak 
nuceni odříci i některé akce. Na-
příklad vystoupení v Povážské 
Bystrici, v Kovářově u Milevska, 
či festival v Budapešti, kde bylo 
podmínkou mít hudební dopro-
vod, který nemáme.

Naše maminky s dětmi i do-
spělí uskutečnili svá vystoupe-
ní v širokém okolí Kroměřížska,  
Olomoucka, Přerovska, Zlínska, 
v Luhačovicích a na dalších mís-
tech. 

Do konce roku nás čeká ještě 
pět vystoupení, což není málo.

Jistě každého z nás potěší po-
tlesk od přítomných diváků za 

výkon při vystoupení. Je to pro 
nás poděkování za naši snahu 
a ochotu obětovat svůj volný 
čas ve prospěch  našeho  sdru-
žení. Udržet v činnosti soubor 
ve velkém počtu členů je  po 
ekonomické stránce  též dost 
náročné, neboť finanční pod-
pora spolek, jak máme my, je od 
obce ve výši 20 000 korun za rok. 
A musí nám stačit. A to nemlu-
vím o náročnosti oprav a údržby 
krojů. Obci za podporu velmi 
děkujeme. Závěrem je třeba po-
děkovat všem členům souboru, 
kteří svým vystoupením dobře 
prezentují obec Martinice a širo-
ké okolí Holešovska, a jdou tak 
příkladem pro budoucí genera-
ci.

text: Drahoslav Bojnanský

Jabloňka na Dožínkách v Holešově.

Omladina v Rymicích.


