MARTINICKÝ OBČASNÍK

VYDÁVÁ OBEC MARTINICE
Červen 2015 / číslo 1 / ročník I

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
v říjnu loňského roku proběhly volby do zastupitelstev měst a obcí ČR. V naší obci bylo zvoleno těchto 9
nových zastupitelů - starosta Pavel Fiurášek, 2 místostarostové Vladimír Vrbecký a Dana Málková,
členové Hana Mičolová, Zdeněk Kolář, Milan Kutra, Robert Bakala, Ing. Břetislav Sedlář a Ing. Jan
Czvalinga. Zároveň děkuji předcházejícímu zastupitelstvu obce za jejich práci, zvláště panu starostovi
Ing. Oldřichu Stískalovi, který funkci starosty vykonával dlouhých 26 let. Dále bych rád poděkoval paní
účetní Pavle Kouřilové za její dlouholetou práci. Na její místo nastoupila paní Blanka Sedláčková .
Nové zastupitelstvo čeká mnoho úkolů. Ještě před koncem roku jsme začali řešit žádosti o dotace. Bylo
požádáno o dotaci na Obnovu hřbitova, včetně zeleně financovanou Zlínským krajem - Podprogram na
podporu obnovy venkova v roce 201 5, Tato dotace nám již byla schválena, práce na hřbitově začnou od 1 .
června 201 5 firmou Pavel Páleníček, termín ukončení konec srpna 201 5. Při této příležitosti bych Vás
chtěl, vážení spoluobčané, poprosit o trpělivost, protože po dobu stavebních prací na hřbitově bude
omezen přístup k jednotlivým hrobům.
Dále jsme požádali o dotaci na nákup nových počítačů do obecní knihovny, realizované za finanční
podpory Ministerstva kultury, dotační titul VISK 3 Obnova technického vybavení knihovny, která nám byla
také schválena a 2 počítače byly již zakoupeny. Tímto zvu všechny naše občany do nové knihovny. Další
dotace, která byla schválena, je na vybudování dětského hřiště u základní školy, financované
Ministerstvem pro místní rozvoj - program Podpora obnovy a rozvoje venkova. Dotace na revitalizaci
centra obce Martinice financovanou Regionálním operačním programem Střední Moravy nebyla
přislíbena. A prozatím poslední dotací, o kterou jsme požádali, je dotace na Revitalizaci zeleně v centru
obce Martinice financované Státním fondem životního prostředí - Program podpory sídelní zeleně.
Obec Martinice nechala zpracovat Strategický plán obce Martinice, který bude následně prezentován pro
všechny občany panem Ing. arch. Jiřím Jílkem.

H i stori cká m a p a M a rti n i c zd roj : i n te rn e t
Co v poslední době v obci událo:
První akcí nového zastupitelstva bylo již tradiční setkání důchodců. K poslechu a tanci hrála skupina
Orion. Poděkování patří dětem ze základní a mateřské školy v Martinicích a souboru Jabloňka za jejich
pěkné vystoupení. Samozřejmě v této tradici budeme nadále pokračovat.

MARTINICKÝ OBČASNÍK strana 1

Dále zastupitelstvo obce uspořádalo setkání občanů u vánočního stromku - tentokrát netradičně u
Zvonice. Byla naladěna příjemná vánoční atmosféra za přispění dětí z mateřské školy a folklorního
souboru Jabloňka. Také v tomto vánočním setkávání u Zvonice bychom rádi pokračovali a dále akci
rozšířili o vánoční trhy a termín setkání posunuli na první adventní neděli.
V zimním období proběhla
oprava ložnice v mateřské
škole, byla provedena sanace
zdiva a nově vymalováno. Byly
pořízeny nové skříňky a stůl pro
personál MŠ a opravena
lehátka pro děti. Dále bylo
instalováno nové osvětlení.
V mateřské škole a na obecním úřadě byla, hlavně z důvodu úspory tepla, vyměněna okna. Děkujeme
rodičům za pomoc při úklidu po výměně oken.
V kulturním zařízení obce byly opraveny záchody.
1 0.. ledna 201 5 proběhla v naší obci Tříkrálová sbírka. Celkem se vybralo v Martinicích 1 9 928,- Kč a v
celém Mikroregionu Holešovsko 500 543,- Kč. Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se zúčastnili této
akce a hlavně občanům, kteří do sbírky přispěli.
21 . března 201 5 jsme přivítali 6 naši nových občánků.
Dne 3. dubna 201 5 vysílal Český rozhlas Brno pořad Moravská rodina, který byl věnován naší obci. Do
vysílání si paní Renata Lišková připravila skvělý recept na mufiny s jablíčky, Ilona Brázdilová představila
folklórní soubor Jabloňka, Vít Pospíšil mluvil o nově založeném dětském oddílu hasičů, místostarosta
Vladimír Vrbecký seznámil posluchače rádia s akcemi v Martinicích a na závěr promluvil starosta Pavel
Fiurášek.
V obci proběhlo kácení stromů, za které bude samozřejmě vysazeny nové stromy v rámci dotace
Revitalizace zeleně v centru obce Martinice.
Dále jsme provedli ošetření (ořez) stromů v naší obci. Protože někteří občané byli nespokojeni s tím, jak
byl ořez proveden, požádali jsme firmu Radovan Kučera, Holešov ( orezstromu.cz ), která hlavový řež na
lípách prováděla, aby zaslala zdůvodnění tak rozsáhlého řezu: ,,Zpětný sesazovací řez byl použit kvůli
prvotnímu řezu, který byl proveden neodbornou firmou, která primárně poškodila lípy hlubokým řezem
nerespektující veškeré zásady řezu dřevin. Byl použit příliš velký řez, který je bohužel dodnes velmi hojně
používán odborníky a neodborníky. Tento řez se vyznačuje absolutním popřením zásad správného
ošetřování stromů a vyznačuje se arogancí a totální nevzdělaností jedinců a na hraně zákona. Jen díky
nečinnosti inspekce životního prostředí je hojně používán a mnohými obhajován. Nám potom nezbývá nic
jiného než tyto zmasakrované invalidy dále redukovat a to, až na úroveň prvotního řezu, zkušenosti nám
dávají za pravdu, že takto narostlá sekundární koruna je velmi nestabilní . Stromu je způsobena velká
energetická zátěž a kmeny podléhají rychlé houbové infekci. Proto je nutno stromy již opakovaně
sesazovat, nejlépe v intervalu nepřekračujícím 3 roky. Řez musí být veden na hlavu, která se vytváří díky
pravidelnému řezu a strom si v tomto místě ukládá energetické zásoby. "
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Ve spolupráci s Mysliveckým sdružením, spolkem
Naproti zóny, folklórním souborem Jabloňka , SDH a hlavně
občanů Martinic proběhl dne 1 8. 4. 201 5 úklid obce a okolí
v rámci akce Ukliďme Česko. Tímto bych chtěl požádat občany,
aby byli ke svému okolí ohleduplní a snažili se naše okolí obce
Martinice udržovat v čistotě a pořádku. Neděláme to jen pro
sebe, ale abychom se tady cítili dobře, a naše děti měly vzor
v udržování čisté krajiny . Budeme mít sice více pracovníků,
kteří budou udržovat pořádek v obci, ale sami musíte uznat, že
to nemůže pokrýt naší velkou obec. A proto vás prosím,
pomozte při údržbě naší obce a za to Vám již předem moc
děkujeme.
Rád bych požádal občany, aby třídili odpad. Čím více se třídí plastů, tím obec získá větší finanční
bonus za třídění odpadu. Na obecním úřadě jsou k dispozici žluté pytle na třídění plastu, který se vyváží
1 x měsíčně. Termíny svozu jsou na webových stránkách obce a na úřední desce.
Starosta obce žádá občany, aby nepálili materiál, který není určen
k pálení, ale který lze vytřídit. Např. plasty, polystyreny, oleje,
pneumatiky atd. Při spalování vzniká řada nebezpečných látek, které
unikají do ovzduší. K nejznámějším patří dioxiny, polyaromatické
uhlovodíky a formaldehydy, kyselina chlorovodíková, benzeny či
styrény. Při spalování vzniká také zápach obtěžující vás i vaše okolí.
Jedy ve vzduchu poškozují všechny občany, zejména vaše děti,
těhotné ženy a starší osoby. Mějme k sobě ohled.
1 . května jsme slavili v naší obci Floriánské hody, opět na netradičním místě u Zvonice zasvěcené
svatému Floriánovi, který je patronem hasičů, kde byla sloužena mše svatá. Členové hasičského sboru
za doprovodu osvědčené kapely Holešovská muzika napochodovali před obecní úřad, kde všechny
přítomné přivítal starosta obce. Poté následoval průvod k pomníku padlých, kde v rámci 70ti letého výročí
konce 2. světové války občané uctili památku padlých a hasiči položili věnec. Krátký proslov pronesl
holešovský děkan P. Jerzy Walczak a celý vzpomínkový akt ukončil folkorní soubor Jabloňka pěknou
písničkou. Poté sloužil hodovou mši svatou P. Jerzy Walczak, který si získal srdce mnoha občanů svým
přátelským přístupem, zvláště k dětem. Po mši svaté vystoupil folklórní soubor Jabloňka pod vedením
Petry Zrníkové a Ilony Brázdilové. Byly připraveny stánky s občerstvením s možností nákupu domácích
produktů, např. různé druhy uzeniny, domácí víno, frgály, koláčky, tyčinky, velký ohlas měly také
martinické perníky a ručně vyrobené šperky. Také bylo možné si zakoupit upomínkové předměty s
křesťanskou tématikou. Pro děti byl přichystán doprovodný program - skákací hrad a soutěže. V tomto
duchu chtějí martiničtí hasiči ve spolupráci s obcí dále pokračovat a pro příští roky ještě ledacos vylepšit.
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Obec Martinice připravuje spolu s farností Holešov Farní
den, který se bude konat v naší obci 1 4. 6. 201 5.
Bude provedena rekonstrukce zvonu ve Zvonici z roku
1 920.
Obec podporuje veškeré kulturní a sportovní akce.
A na závěr bych chtěl děkoval za podporu občanů, budu se nadále snažit zvelebovat naší obec, aby se
nám zde radostně a v klidu žilo.
Přeji všem krásné léto.

Pavel Fiurášek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 21 . března 201 5 jsme v kulturním zařízení obce přivítali 6 našich nových občánků - Beátu
Kutrovou, Jaromíra Chytila, Elenu Bakalovou, Miu Hromádkovou, Kamilu Kojeckou a Innu Nekardovou.
Krátké vystoupení si připravily děti ze Základní a Mateřské školy v Martinicích, hudební doprovod
skvěle předvedly Ivanka Zrníková a Dianka Nevláčilová. Poté přednesl slavnostní projev pan starosta
Pavel Fiurášek. Popřál rodičům i dětem hodně zdraví, rodinné pohody a vzájemné lásky. Slavnostní
obřad byl ukončen přípitkem pana starosty s rodiči.

OBECNÍ KNIHOVNA
Život v každé obci ovlivňuje mnoho faktorů. Infrastruktura, občanská vybavenost, spolkový život,
kultura, sport a atd. Nemalým dílem ke kvalitnímu životu může přispět i zařízení, jakým je knihovna.
Ta naše dostala od letošního roku nový kabát. Prostory byly pomocí Obce Martinice lehce
zrekonstruovány a vyměnilo se i vedení knihovny. Od ledna bylo pořádáno několik akcí, které měly za cíl
otevřít prostory co nejširší veřejnosti. Protože se projekty podobného typu vydařily, budeme ve stejném
duchu pokračovat i nadále. Chystáme besedy, výšlapy i rukodělné dílničkyQ
V současné době máme v obci zaregistrováno přes osmdesát čtenářů, kteří si vybírají ze stále
rostoucího knižního fondu. Snažíme se knížky neustále doplňovat o novinky, které znají z pultů
knihkupectví. Dále ve spolupráci s Knihovnou Kroměříž obměňujeme dvakrát ročně část fondu. Na jaře
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letošního roku jsme pořídili z dotačního programu Ministerstva kultury dva počítače, které mohou čtenáři
při návštěvě využívat. Děti jsou motivovány ke čtení hrou Cesta za pokladem. Na podzim chystáme také
rozšíření stávajících prostor. Tak snad všechno zvládneme .
Všem příznivcům i budoucím čtenářům přejeme krásné léto a v září v knihovně na viděnou!
Knihovnice Vlaďka Sedlářová a Katka Janalíková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Před koncem školního roku
Ani jsme se nenadál i a je tu konec dalši ́h o školníh o roku. V
če rvnu naši mateřskou školu opustí 1 7 nových školáčků, aby
uvolnili místo nově při jatým dětem. A my v záři ́ začn eme
znovu od zača ́tku...
Každ ý rok touto dobou hodnotím e uplynulé období: jak
rychle nám děti rostou, jak se měn í, vyspívají, co vše chno se
nauči ly a... jak rychle nám ten školní rok zase utekl.
V září se dokončila výstavba nové třídy pro 20 dětí, proto
jsme od října mohli začít výuku ve 2 třídách. V současné
době navštěvuje naši mateřskou školu 39 dětí ve věku od 3
do 7 let.
Jako v minulých letech, i tento rok se nám podaři lo uskutečn it několik pěkných akcí a děti získaly
spoustu nových věd omostí a dovedností. Protože se snaži ́m e v dětech mimo jiné pěstovat také citlivý
vztah k při ́rodě, přivítali jsme paní Zlatu Bardodějovou, která přivezla dětem ukázat potřeby včelaře a
fotografie ve včelařských rámcích zachycující život včel a práci včelaře. Vyprávěla dětem o užitečnosti
včel, o jejich komunikačních a orientačních dovednostech.
Další velmi vydařenou akcí byla o Velikonocích výstavka různě velkých vajec od mnoha druhů ptáků,
kterou pro děti připravila paní Renata Lišková. Oběma maminkám děkujeme.
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Co nás ještě před prázdninami čeká? Už se těšíme na
vystoupení pro maminky, na výlet do Kroměříže, na koncert ZUŠ v
holešovském zámku, na Mokré vysvědčení z předplaveckého
výcviku, připravujeme dárečky a program na loučení se školáky.
Ze srdce jim přejeme, aby byli spokojení, šťastní a úspěšní. Všem
dětem pak přejeme prázdniny bohaté na zážitky.
Anna Horáčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BEZDĚKA
Děti přivítaly letošní jaro v tvořivém duchu. V příjemném sluncem prozářeném odpoledni si se svými
maminkami vyrobily krásné jarní ozdoby v rámci jarního tvoření.
Velmi nás potěšilo, že se za námi přišli podívat a strávit s námi pár chvil i někteří naší bývalí žáci.
V březnu jsme ukončili plavecký výcvik, kterého se účastní žáci všech ročníků, což není na všech školách
samozřejmostí. Zkušenost ukazuje, že díky tomu, že děti absolvují plavání po celých pět let, naučí se
nakonec plavat úplně všichni. I ti, kteří se s vodou zpočátku příliš nekamarádí.
Ve druhé půli března vybraní žáci školy přivítali nové martinické občánky na obecním vítání občánků. A
tentýž měsíc byl ve znamení úspěšné reprezentace v městském kole recitační soutěže Svátek poezie
pořádané SVČ TyMy Holešov. V této soutěži získal ve své kategorii 1 . místo žák druhého ročníku René
Šumšal.
V dubnu jsme v úspěchu pokračovali. Naše škola získala 1 . místo ve výtvarné soutěži „Jak se žilo v
pravěku“ v kategorii celotřídních prací, kterou pořádalo rovněž SVČ Holešov.
Tyto drobné dílčí úspěchy nás vždy jistě velmi potěší a povzbudí. Naším největším přáním a hlavní
snahou však nadále zůstává, aby naši žáci byli úspěšní především ve své každodenní školní práci a aby
je práce ve škole těšila. Není vždy snadné přimět všechny děti k soustředěné a konstruktivní činnosti.
Reference a zpětná vazba, kterou máme z holešovských škol, kam nám většina dětí z 5. ročníku odchází,
nám však potvrzují, že snaha a obrovské úsilí vložené do učitelského povolání přináší v konečném
důsledku dobré výsledky. A to je pro všechny učitele naší školy tou nejlepší profesní i osobní vizitkou.
Do konce školního roku nás čeká ještě spousta práce, ale současně se těšíme na spoustu akcí, které
nám běžnou výuku zpestřují. Kromě jiného letos např. poprvé uvítáme rodiče na Dni otevřených dveří,
zúčastníme se olympiády malotřídních škol, zavítáme do hasičské stanice v Holešově...Dalo by se
pokračovat, ale více informací o naší škole si zájemci mohou najít na webových stránkách
www.zsmartinice.cz.
Za všechny zaměstnance přeji všem martinickým občanům krásný zbytek jara a pohodové léto plné
sluníčka a pěkných zážitků.
ředitelka školy Mgr. Veronika Boháčková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
V letošním roce pořádal SDH Martinice již několik
zdařilých akcí. V únoru to byl tradiční masopustní průvod
"Vodění medvěda". Této akce se spolu s místními hasiči
zúčastnili i členové jiných místních spolků - TJ Sokol
Martinice a Naproti zóny.
Další každoročně pořádanou akcí byly Floriánské hody. Ty
se 1 . května konaly nově na návsi před zvoničkou u ZŠ,
která je zasvěcená sv. Floriánovi, patronovi hasičů. Na
oslavu 70. výročí konce 2. sv. války položili hasiči věnec u
Památníku padlým na uctění jejich památky. Součástí hodů
byla již tradičně sloužená mše svatá dále také vystoupení
folklórního souboru Jabloňka a nově zde probíhal stánkový
prodej farmářských výrobků a doprovodný program pro
děti.
V neděli 1 0. května se konala na místním fotbalovém hřišti hasičská soutěž v disciplíně požární útok na
2B. Touto soutěží chtěli místní hasiči zavzpomínat na dlouholetého aktivního člena SDH Martinice, pana
Karla Žůrka, který nás nečekaně opustil v lednu tohoto roku a proto na jeho počest uspořádali I. ročník
Memoriálu Karla Žůrka. Této hasičské soutěže se zúčastnilo celkem 20 týmů, z toho 1 3 týmů můžu a 7
týmů žen, včetně elitních týmů z regionu. 1 . místo v mužích obsadili hasiči ze Zahnašovic s časem 1 5,1 4
s, na 2. místě se umístili hasiči z Radkovy Lhoty s časem 1 5,44 s a 3. místo obsadili hasiči z Mladcové
s časem 1 5,76 s, tým hasičů z Martinic obsadil 8. místo s časem 1 9,1 4 s. Z žen vyhrály hasičky z Rymic
s časem 1 8,57 s, na 2. místě se umístily hasičky z Bílan s časem 1 8,80 s a 3. místo obsadily hasičky
z Radíkova s časem 20,29 s. Místní hasiči by chtěli tímto zavést tradici v pořádání hasičských soutěží v
obci.
V sobotu 1 6. května pořádal SDH Martinice Okrskové cvičení, za účasti SDH Horní Lapač, Žeranovice,
Lechotice a Martinice. Soutěžní disciplínou byl požární útok mužů a dětí a štafeta mužů na 1 00 m. V
mužích se na 1 . místě umístili hasiči z Martinic s časem 1 9,03 s, 2. místo obsadili hasiči z Lechotic
s časem 21 ,52 s, jako 3. skončili hasiči z Horního Lapače s časem 23,84 s a 4. místo obsadili hasiči z
Žeranovic s časem 34,77 s. Štafetu jednotlivců na 1 00 m vyhrál David Páleníček - SDH Martinice s
časem 20,47 s.
Z dětí se tohoto cvičení zúčastnil tým dorostu z
Lechotic, tým starších žáků z Lechotic a týmy mladších
žáků všech 4 hasičských sdružení, včetně letos nově
založeného týmu dětí - mladších žáků z Martinic.
SDH Martinice letos založil tým dětí - mladších žáků,
pro které bylo Okrskové cvičení 1 . účast na hasičských
závodech a chtěli bychom tímto děti pochválit za jejich
velmi pěkný výkon. V současnosti stále probíhá nábor
nových členů do týmu mladších žáků, které vede
Vítězslav Pospíšil, Hana Božková a Lenka Nedbalová.
Jsme rádi, že o hasičský sport je zájem jak z řad dětí,
tak také jejich rodičů.
Sportovní tým hasičů Martinice se bude i v letošním roce účastnit závodů v požárním útoku ve Zlínské a
Podhostýnské lize a proto se přijďte podívat na hasičské soutěže v okolí a podpořit náš tým.
Touto cestou by chtěl SDH Martinice poděkovat všem sponzorům a příznivcům hasičského sportu za
jejich podporu a zároveň pozvat na další akce pořádané místními hasiči.
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TJ SOKOL MARTINICE
V neděli 5. dubna zahájilo jarní část sezóny družstvo mužů. Mužstvo tvořené většinou domácími hráči,
s nízkým věkovým průměrem, si na souboje někdy i o generaci staršími hráči teprve zvyká. Je znát, že
zkušenosti a klid při řešení některých situacích občas chybí. Optimální není ani přístup mnohých hráčů
ke svým povinnostem. Nehledě na pracovní vytížení v zaměstnání pro které nemají čas chodit na
tréninkové jednotky či zápasy. Myslím si ale, že talenti se mezi nimi najdou a pokud vloží do hry více
srdíčka, brzo nás o tom přesvědčí. Tabulkové postavení (8 místo) určitě jde ještě vylepšit a posunout se
do lepší poloviny tabulky. Čeká nás ještě 8 zápasů v jarní části, většinou s papírově rovnocennými
soupeři. Věřme, že hráči zápasy zvládnou s dobrým výsledkem a svou hrou potěší své příznivce a
fanoušky .Touto cestou bych rád poděkoval všem příznivcům fotbalu zvláště pak našemu dlouholetému
fanclubu, který nás svými hlasivkami podporuje na domácích i venkovních zápasech.
Milan Kutra
KROMĚŘÍŽ III. TŘÍDA
8. Martinice 1 9 7 2 0 1 0 41 :50 25
1 . Bystřice p. H. B 1 9 1 5 2 1 1 60:11 50
9. Komárno 1 9 7 1 0 11 23:47 23
2. Chvalčov 1 9 1 4 2 0 3 63:23 46
1 0. Míškovice 1 9 5 2 2 1 0 35:50 21
3. Tučapy 1 9 11 2 1 5 51 :23 38
11 . Rymice 1 9 4 1 6 8 28:45 20
4. Žeranovice 1 9 1 0 1 1 7 56:40 33
1 2. Hlinsko p. H. 1 9 3 4 1 11 20:50 1 8
5. Rajnochovice 1 9 7 4 3 5 39:34 32
1 3. Zahnašovice 1 9 3 2 2 1 2 25:49 1 5
6. Prusinovice 1 9 9 1 2 7 49:36 31
1 4. Kostelec u Hol. B 1 9 3 1 2 1 3 1 5:61 1 3
7. Ludslavice 1 9 9 0 4 6 41 :33 31
MLADŠÍ ŽÁCI MARTINIC NABÍRALI FYZICKÉ SÍLY NA ZIMNÍM SOUSTŘEDĚNÍ V HOTELU RUSAVA
Ve dnech 27. až 29. března absolvovali mladší žáci Martinic zimní soustředění v Hostýnských vrších.
Mladí fotbalisté byli ubytováni nedaleko lyžařského areálu v Hotelu Rusava. Soustředění bylo zaměřeno
na zvýšení fyzické kondice a stmelení týmového ducha. V průběhu denních tréninků hráči absolvovali
různá fotbalová cvičení a soutěže o sladké ceny na umělém povrchu v těsné blízkosti hotelu. Skvělé
zázemí nabídlo kromě výborné stravy možnost návštěvy relaxačního centra, nebo třeba bowlingové
dráhy.
Soustředění splnilo svůj účel a trenér se svými kondičními specialisty si s úsměvem pochvalovali
nasazení mladých sportovců, v jednotlivých tréninkových jednotkách.
Na závěr je také nutno poděkovat velmi ochotnému personálu hotelu, rodičům fotbalistů, sponzorům a
samozřejmě vedení TJ Sokolu Martinice, které poskytlo finanční podporu organizátorům této akce.
Sportu zdar, fotbalu zvlášť !
Pavel Petráš
OKRESNÍ PŘEBOR STARŠÍCH ŽÁKŮ
Martinice – Chvalčov 3:5, Viktorín 3 – Šmíd 2, Gabriel 2,
1 .Chvalčov 11 11 0 0 0 56:1 4 33
5. Lutopecny 11 3 1 2 5 28:25 1 4
2. Chropyně 11 1 0 0 0 1 62:20 30
6. Bezměrov 11 3 0 2 6 1 3:31 11
3. Rymice 1 0 6 1 0 3 34:1 8 20
7. Mrlínek 1 0 2 1 0 7 1 5:34 8
4. Zdounky 1 0 5 0 0 5 29:34 1 5
8. Zlobice 1 0 2 0 1 7 1 9:52 7
9. Martinice 1 0 0 2 0 8 1 8:46 4
Děkuji trenérovi Romanu Číhalovi a kondičním specialistům Pavlu Petrášovi a Ondřeji Zaoralovi za
organizaci a vedení soustředění žáků na Rusavě.
za vedení TJ Sokol Martinice Milan Kutra
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KULTURNÍ SDRUŽENÍ OMLADINA
Vážení spoluobčané,
o našem Kulturním Sdružení Omladina Martinice o.s, se
poměrně málo psalo ba dokonce ví, neboť většinou se
zúčastňujeme kulturně-společenských akcí mimo naši
obec.
To, že se snažíme z větší mírou vystupovat se svým
programem na cizích kolbištích, není náš záporný úmysl,
ale jdeme tam, kde jsme zvaní a vítáni, jako jsou hody,
různé oslavy spolků, sdružení, obecních úřadů a jiné což
je jistě dobrá prezentace nejen naší obce, ale i celé
Poprvé nás za období vycházejících „ Martěnských novin“ (dá-li se to tak nazvat) někdo ze zastupitelů
obce oslovil a požádal o zprávu o činnosti našeho Sdružení do tohoto časopisu.
Podíváme-li se o několik let zpět z naší činnosti je třeba připomenout, že jsme náš spolek založili
počátkem roku 2002. Od té doby prošlo naším Sdružením desítky nových členů, ať to bylo z okolních
vesnic (Žeranovice, Přílep, Horního Lapače, Holešova či Fryštáku) nebo domácích Martinických občanů
od 4 let až po seniory.
Za 1 3-leté působení našeho souboru jsme pro svou činnost ušili vlastní kroje od těch nejmenších až po
dospělé. Na tyto kroje jsme si obstarali finanční prostředky výhradně sami " říkáme výhradně sami" ze
své činnosti uspořádáním 5. ročníků Hanáckých dnů v Holešově ( 2003- 2007) a 2. ročníků u nás
v Martinicích (2002 201 0), z kterých byl finanční zisk a byl vyloženě použit na tyto účely, včetně dotací
z Nadace Děti- kultura- sport Uh. Hradiště po dobu 8 let ale i sponzorů.
Na činnost našeho souboru přispíval finančně obecní úřad Martinice, Městský úřad a MKS Holešov, odbor
Na činnost našeho souboru přispíval finančně obecní
úřad Martinice, Městský úřad a MKS Holešov, odbor
kultury Zlínského kraje, MKČR a v neposlední řadě i
sponzoři z Martinic či širokého okolí, za což jim tímto
upřímně a veřejně děkujeme.
Po ekonomické stránce si stojíme dle svých
možností, přestože za poslední 4 roky nás obec
Martinice přestala finančně podporovat i když máme
sepsanou dohodu o dotaci z obce pro naše Sdružení
z roku 2002.
Ohlédneme-li se a z rekapitulujeme naši činnost
Začínali jsme v roce 2002 s 36 členy, v generačním procesu to bylo jednu dobu i 1 0 členů a nyní se
můžeme pochlubit cca 23 aktivními členy různé věkové kategorie.
Ve své činnosti se pravidelně zúčastňujeme mši svaté na 1 . neděli velikonoční v Holešově, hodů
v Kojetíně, setkání muzikantů v Bílých Karpatech ve Val. Kloboucích, dožínek v Kroměříži, setkání
s Olomouckým hejtmanem za účasti hanáků z celé Hané, úzce spolupracujeme z MKS Holešov na
různých vernisážích, výstavách a samozřejmě i tam, kde si nás na vystoupení zvou různé sdružení a
spolky.
Velkou ctí byl pro náše Sdružení bylo vítání sv. Otce Benedikta IX v Praze v roce 201 0, kde jsme byli
jako jediní hanáci vybráni z naší oblasti Hané.
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Nelze ani opomenout účast na vystoupení v Povážské Bystrici, Turčanských Teplicích či v Polské
Pczseně.
Nezapomínáme ani na své členy souboru při různých výročích, narozeninách či svátcích.
Někteří členové souboru i samostatně navštěvují různé společensko-kulturní akce, jako je kosení lůk
v Buchlovicích, bály a taneční zábavy, to všechno absolvují v Hanáckých krojích.
V loňském roce jsme se zúčastnili jízdy Králů ve Vlčnově, otvírání pramenů v Luhačovicích, setkání
s Olomouckým hejtmanem v Zábřehu, hodů ve Všetulích a Kojetíně, svatební oslavy ve Slatiňanech, kde
jsme předvedli Hanácké právo, dožínek v Kroměříži, Holešově, což je jen základ naší činnosti v
uplynulém roce.
Letošní rok jsme zahájili mši sv. na 1 .neděli velikonoční v Holešově. Vystupovali jsme na oslavě stavění
máje, také máme vystoupení při kácení máj v Holešově. Čeká nás historické setkání císařů v Kroměříži,
vystoupení na memoriálu p. Drábka v Pavlovicích u Přerova, folklorní festival v Napajedlích, dožínky
v Kroměříži, v Holešově, Farní den v Martinicích, hody v Němčicích nad Hanou a v Kojetíně. Máme
v plánu uspořádat Štěpánskou zábavu případně zábavu u nás v Martinicích. a další menší společenské
akce.
Úzce jsme začali spolupracovat z televize „Šlágr“ z Moravskou Veselkou z Pavlovic u Přerova.
Je jen velkou škodou, že se v Martinicích nikdo z občanů nenašel, neboť předpoklad uspořádat velkolepé
kulturní akce, jako by mělo být Hanácké právo či Hanácký den je výhradně záležitostí Martěnských
občanů a mladých je v dědině dost.
Od našeho založení si vedeme vlastní kroniku pro budoucí pokolení a částečně si šijeme nové kroje za
starší a opotřebené.
Na závěr chci říct, že Kulturní Sdružení Omladina Martinice je spolek, který se snaží lidi sdružovat,
stmelovat, nerozdělovat a dělat svým vystoupením radost ne jen sobě, ale i těm, kteří se na nás přijdou
podívat. Mladé lidi a děti se snažíme vést k ústě ke starším a k dobrým mezilidským vztahům, k lidským
hodnotám včetně udržování tradic a zvyků.
Rádi bychom také závěrem připomněli i jiné nepopulární věci, které se našemu Sdružení v obci nelíbí.
Jeden příklad za všechny a to, že nám není lhostejné kácení stromů, ale nikde se nevysazují nové – viz
Chrastí. Bylo by jistě pěkné, aby naše obec měla více zeleně jak doposud.
Úplným závěrem bychom chtěli popřat všem občanům Martinic pevné zdraví, lepší mezilidské vztahy bez
závisti, nenávisti, žalování a jiné nešvary.
Obecnímu zastupitelstvu taktéž dobré zdraví , pevné nervy při spravedlivém rozhodování při vzniklých
problémech v naší vesničce Martinice a taktéž, aby si členové obecního zastupitelstva uvědomili, že byli
zvolení pro občany, nikoliv občané pro zastupitele a měřilo se všem stejným metrem.
Vždyť co může být pro občany pěkného, že když se potkáme, umíme se na sebe usmát, něco pěkného si
říct, či podat pomocnou ruku tomu, který to nejvíc potřebuje a je v nesnázích.
Kulturní Sdružení Omladina Martinice.

JABLOŇKA
Letošní rok jsme zahájili 8. 3. 201 5 karnevalem pro děti. K tanci nám hráli, jako každý rok, naši
kamarádi z Brna a Rožnova pod Radhoštěm. Tentokrát jsme měli pro děti nachystané překvapení.
Navštívil nás klaun – kouzelník, který nejprve kouzlil a zapojoval do kouzel i samotné děti a poté pro ně
vyráběl zvířátka z balónků. Samozřejmě nechyběly soutěže, bohatá tombola a všelijaké dobroty našich
hodných maminek z naší obce. A ani na ty jsme nezapomněli, a protože měly všechny tento den právě
svůj svátek, dostala každá z maminek malý dáreček.
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22. 3. 201 5 jsme s dětmi vynesli Morenu a přivítali
jaro. Při této příležitosti náš soubor, za spolupráce
obecního úřadu Martinice, uspořádal první ročník
soutěže "O nejlepší mazanec", které se mohl zúčastnit
kdokoli z naší obce.
První místo získala paní Šumšalová, na druhém se
umístila paní Lišková a třetí místo získala paní
Sedlářová.
Doprovodnou akcí byla výstava jarních a
velikonočních dekorací a také vajec, od křepelčích, až
po pštrosí. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet malování a
obarvování vajíček, uplést tatar, a nebo si všichni
přítomní mohli zkusit naaranžovat nějakou jarní dekoraci
a odnést si jí domů.
Dále náš soubor vystupoval na oblastní přehlídce
hanáckých souborů v Kroměříži - "Vítání jara", která se
uskutečnila dne 28. 3. 201 5. V březnu též některá naše
děvčata hudebně doprovodila „vítání občánků“ v
Martinicích.
8. 4. 201 5 proběhla v Kroměříži pěvecká soutěž "O
hanáckého kohóta", které se naše děti také zúčastnily.
Zazpívala si zde Veronika a Magdaléna Rožnovská,
Ivana Zrníková a Lenka Doleželová. Letošní rok se této
soutěže zúčastnilo kolem 80 soutěžících dětí z našeho
kraje.
1 . 5. 201 5 se v naší obci pořádaly jako každoročně hody.
Jabloňka zde také vystoupila se svým tanečním pásmem, za
doprovodu zpěvu a muziky, která se letošní rok rozrostla o
nového šikovného houslistu. Za každého nového muzikanta i
tanečníka/ci jsme moc rádi a věříme, že naše muzika i
tanečníci ještě posílí.
V sobotu, 2. 5. 201 5 jsme v Martinicích na hřišti pořádali
„slet čarodějnic a čarodějů“, který se letošní rok opravdu
vydařil. Děti si zasoutěžily, dostaly špekáček k opečení a
společně pak uvařily čarodějnický lektvar.
Na vatře se spálila čarodějnice a všichni přítomní si opekli špekáčky. Kdo měl zájem, mohl se nechat
povozit na vozu s koňským dvojspřežím a nebo se svézt v sedle třetího krásného koně. Mimochodem
koníkům obzvlášť chutnala naše šťavnatá jarní tráva rostoucí vedle hřiště ϑ.
Předvedla se zde i skupinka mladých čarodějnic se svým čarodějnickým tancem. Obzvlášť vydařenou
čarodějnickou taneční choreografii vymyslela a natrénovala s dětmi paní Pavla Rožnovská a paní Ivana
Nevláčilová.
Vrcholem čarodějnického odpoledne byl přílet letadla, které poslalo k zemi pro všechny děti 330
bonbónů s barevnými fáborky z krepových papírů, a tak to byla pro ostatní i taková „barevná“ podívaná.
Pilot nalétával nad hřiště celkem 6x.
Děkujeme moc všem, kteří na našich akcích přidávají jakýmkoliv způsobem ruku k dílu. Vážíme si
každého, kdo ze svého volného času ukrojí alespoň kousek pro dobrou věc a hlavně pro radost a úsměv
všech našich dětí!
Ilona Brázdilová
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ
Místní myslivecké sdružení je každoročně velmi
aktivní v pořádání nejrůznějších akcí. Zároveň se
také snaží každým rokem vylepšovat zázemí
myslivecké chaty, která se nachází za areálem
místní zemědělské farmy.
Poslední pořádané akce byly Klubové střelby na
asfaltové holuby, konané 1 8.1 0.201 4, kterých se
zúčastnilo 1 7 střelců. Dále to byl již IV. ročník Koštu
slivovice, kde se sešlo celkem 24 vzorků slivovice,
které hodnotila 5-ti členná komise.
Každoročně myslivecké sdružení pořádá ke svátku
Josefa také Josefovské střelby na asfaltové holuby.
Ty se letos konaly 21 .3.201 5 a zúčastnilo se jich 26
střelců nejen z Martinic, ale i blízkého okolí.
Místní myslivci každým rokem organizují nebo se zapojují do environmentálních akcí v naší obci.
Každoročně pořádají úklid v okolí naší obce a letos se zapojili spolu s dalšími spolky do akce Ukliďme
Česko, která se konala 1 8.4.201 5, dále Myslivecké sdružení uspřádalo 31 .5.201 5 pro děti Dětský den.
Touto cestou by chtělo Myslivecké sdružení Martinice pozvat na další akci plánovanou v tomto roce, již
tradičně pořádaný XI. ročník veřejné střelecké soutěže na asfaltové holuby, která proběhne
11 .-1 2.7.201 5.
Na vaši návštěvu na akcích v roce 201 5 se těší členové Mysliveckého sdružení Martinice!
Z činnosti spolku:

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAPROTI ZÓNY

Liga ve stolním tenise
Sportovní referenti spolku uspořádali již pátý ročník Ligy ve stolním tenise. Z turnaje se postupem času
stala multigenerační záležitost. Dvojice se zaregistrovaly k 1 .lednu 201 5. Soutěže se zúčastnilo deset
dvojic, které proti sobě měřily síly v průběhu ledna a února 201 5 systémem hry každý s každým. Zápasy
se odehrávaly v tělocvičně T. J. Sokol Martinice. Osm mužstev postoupilo do play - off, které se
uskutečnilo v sobotu 21 . února 201 5. Hrálo se systémem 1 - 8, 2 - 7, 3 - 6 a 4 - 5.
Na 1 . místě se umístili Šoči (Pavel Šošolík a Ivan Číhal st.), na 2. místě Horňáci (Adam Kopřiva a Dušan
Chovanec) a na 3. místě Favoriti (Karel Franc a Radek Vaňhara).
Valná hromada
29. března 201 5 se uskutečnila Valná hromada spolku. Předseda Robert Bakala seznámil členy a
sympatizanty s hospodařením spolku a shrnul akce za rok 201 4. Členové naplánovali akce pro rok 201 5.
Do spolku byl přijat jeden nový člen Ondřej Zaoral.
Ukliďme Česko
Akce Zelená pro Martinice, kterou spolek pořádal v minulých letech s mysliveckým sdružením, byla
spojena s celorepublikovou akcí Ukliďme Česko. V sobotu 1 8. dubna 201 5 uklidili dobrovolníci katastr
obce a odpad třídili. Za spolek Naproti zóny se zúčastnilo osm členů, kterým patří poděkování.
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P o z v á n ka n a D ě t s ké o d p o l e d n e
Hospůdka na hřišti a spolek Naproti zóny srdečně zve děti a jejich rodiče na Dětské odpoledne, které
se uskuteční v sobotu 6. června 201 5 ve 1 4 hodin na hřišti v Martinicích.
Na programu bude ukázka vozů Policie ČR, Městské policie Holešov, Sanita CAR a Hasičů. Po celou
dobu akce bude pro děti k dispozici zdarma skákací hrad, jízda vláčkem Pacifik a koňským povozem.
Dále jsou pro účastníky připraveny soutěže o sladké ceny. Kulturní vystoupení obstará folklorní soubor
Jabloňka. Akcí provází DJ Jarson. Vstupné je dobrovolné. Na večerní diskotéku pro dospělé je vstupné
50,- Kč. Srdečně zvou pořadatelé.
P ozvá n ka n a U l i čn í tu rn a j
TJ Sokol Martinice a spolek Naproti zóny Vás srdečně zve na Uliční turnaj, který se po několika letech
odmlky uskuteční v neděli 5. července 201 5 na hřišti v Martinicích. Pozvánky pro veřejnost i hráče s
pravidly a programem budou občanům Martinic doručeny do schránek a zveřejněny na internetových
stránkách www. naprotizony.cz.
Tak jde časQ

ZVONICE

Ku příležitosti vánočních svátků a setkání občanů u rozsvíceného stromu
bylo letos změnou nejen umístnění stromu, ale novinkou bylo i opětovné
otevření místní zvoničky. Mnozí byli potěšeni, jiní překvapeni, ale nejkrásnější
byl pohled na rozzářená dětská očka při pohledu na její vánoční výzdobu.
S příchodem období Velikonoc jsme opět změnily ráz výzdoby, a tak bylo k
vidění nejen duchovno, ale i tradice, které k Velikonocím patří. Jako například
vajíčka, oseníčko, zajíčci, ovečky i slepičky s kuřátky. Také nesměli chybět
klepači namísto zvonů. Ty odletěly, jak známo v tu dobu do Říma.
Dne 1 . května 201 5 se konaly hody sv. Floriánka, kterému je naše
zvonička zasvěcená. Všichni se oblékli do svátečního a také kaplička byla
ve slavnostním hábu. Zdobila ji soška sv. Floriánka nad kterým byl křížek
věnovaný rodinou Petrášovou na památku po nedávno zesnulé paní
Anežce Petrášové.
Další termín otevření kapličky bude předem vyhlášen místním rozhlasem, případně
vyvěšený na vývěsce. Ale pokud budete mít zájem, není problém kdykoliv otevřít a
pokochat se místní památkou. V současné době došlo ke svěšení zvonu z roku
1 920 aby mohl být restaurován. Vzpomínáte si ještě na pravidelná zvonění paní
Annou Fojtů? Letos je tomu již 31 let, co zvon umlklQ.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Renata Lišková a Marie Cigánková
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SK Allmetal
Jezdecké závody Martinice
Dne 24.5. 201 5 se konaly v Martinicích na jízdárně jezdecké závody v parkurovém skákání. Celá akce
proběhla za pěkného počasí. Pro všechny bylo připraveno bohaté občerstvení. Celkem se jezdeckých
závodů zúčastnilo něco kolem 50 koní a jezdců, závodilo se v šesti soutěžích.
Výsledky:
Postupná obtížnost do 70 cm
1 . Loučková D.: FIBI: Jezdecký klub Žlutava
2. Zanášková A.:WILLY: Ranč u Tuffa
3. Přibylová K.: JOHAN 1 : Jezdecký sportovní klub
Vyškov
4. Kazíková P.: GAMA: Jezdecký klub Žlutava
5. Koudelková N.: LE ROYAL:TJ Monty DS Kunovice

Parkur stupně ZM (90cm)
1 . Novotná A.: KORAL CZERWONY: SK
ALLMETAL
2. Dittrichová S.: IRVIN: JS Horymír Vizovice
3. Machová I.: SMAJLIN: Aleš Musil
4. Navrátilová K.: BARBIE-N: SK ALLMETAL
5. Dvořáková K.na: CARIA: SK ALLMETAL

Postupná obtížnost do 85 cm
1 . Šindlářová Z.: Mr. BIHAR: Jezdecký klub Žlutava
2. Machová I.: SMAJLIN: Aleš Musil
3. Urbanová L.: CLERIN: SK ALLMETAL Martinice
4. Koudelková N.: LE ROYAL: TJ Monty DS Kunovice
Postupná obtížnost do 11 0 cm
1 . Složil J.: GINA-OLD: JASO Oldřichov
2. Dostál J.: ALLECO: JS Silvio
3. Melicharová A.: ROKOK: SK ALLMETAL
4. Sokola J.: DOLORES: JS Lověšice
5. Opršalová A.: VERDEN DU LUC: SK ALLMETAL

Parkur dvoufázové skákání 1 00/11 0cm
1 . Složil J.: GOLD-OLD: JASO Oldřichov
2. Benediktová K.: DANTES: JK Morava Pravčice
3. Nevolová D.: LORD CHARLES: Ranč u Tuffa
4. Klečková V.: KORNETA: SK ALLMETAL

Parkur stupně L* (11 5cm)
1 . Opršalová A.: VERDEN DU LUC: SK ALLMETAL
2. Složilová P.: CITA VIN: JASO Oldřichov
3. Složil J.: GINA-OLD JASO Oldřichov
4. Melicharová A.: ROKOK: SK ALLMETAL
5. Dostál J.: ALLECO: JS Silvio

70. výročí konce války

Z HISTORIE OBCE

Před sedmdesáti lety, 6. května 1 945 přesně v šest, otřásá obcí dlouho očekávaný výbuch. Němečtí
ženisté „nepřemožitelné“ Třetí říše ve spěchu opouští Martinice a za sebou narychlo odpalují zaminovaný
most. A to navzdory snaze místních občanů vnutit jim jako úplatek – jídlo a slivovici. Tlaková vlna vymrští
vedle stojící žebřiňák na střechu domu p. Svačiny. Jsou poškozeny domy a hlavně okna. Některá jsou
naštěstí včas zabezpečena prkny. Jinak není v obci vážnějších škod, a tak na rozdíl od jiných vyvázneme
jen se šrámy.
Po deváté hodině přichází od Horního Lapače první osvoboditelé, členové 1 . armádního sboru gen.
Svobody. Občané narychlo organizují opravu poničeného mostu. Dřevo poskytl zdejší mlynář Rudolf
Novák. Na dobových fotografiích je obojí zachyceno nedlouho předtím z nacistického kriminálu
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propuštěným Františkem Sedlářem, vášnivým
fotografem. Jsou zde vidět historické zajímavosti – za
pochodujícími vojáky kovárna p. Velíska (později
Neradilovo, dnes Stískalovo). Na druhé fotce je
v pozadí vidět dům p. Trněného (dnes Brázdilovo) se
zabedněnými okny a – což je neuvěřitelné – stále
stejný příhradový sloup elektrického osvětlení, který
stojí dosud.
Útrapy války se občanů dotkly především
přídělovým systémem, strachem z budoucnosti, ale
především nuceným nasazením občanů v Říši, např.
ve Vratislavi, Berlíně, Drážďanech, ale i na našem
území (továrna Wichterle – Kovařík Prostějov).

příchod osvoboditelů
Vězněni byli v naší obci čtyři občané. Za
nepřátelský postoj k Říši František Sedlář, za
poslech cizího rozhlasu bratři Vaculíkovi a za útěk
z nuceného nasazení Josef Vaňhara. Ten opět
uprchl a stal se členem partyzánského oddílu
v lesích nad Lukovečkem.
V Brně byl mezitím zatčen a za sabotážní
činnost na železnici popraven rodák Jan Bezděk.
Nedlouho po návratu z nucených prací z Německa
zemřel s podlomeným zdravím Jan Vaňhara.
Někteří občané v obci přechovávali skrývající
se osoby (např. syna generála Ingra u Kováčů),
jiní zásobovali partyzány v blízkých lesích, jako
oprava mostu v obci
třeba místní pekař p. Kroupa. Za to všechno byl od
Němců jediný trestQ
Třebaže se v obci v závěru 2. světové války neudály zásadní boje, incident na gruntě u Prášilů nebo
osudy mnoha občanů by byly tématem na několik dalších článků. Ale o tom třeba příště.
S pomocí archivu Břetislava Sedláře zpracoval Břetislav Sedlář ml.
VZPOMÍNÁNÍQ..pana Josefa Brázdila

VZPOMÍNÁNÍ

V měsíci dubnu jsme navštívili z Obecního úřadu našeho jubilanta p. Josefa Brázdila a při této
příležitosti jsme trochu zavzpomínali. Pan Brázdil, ročník 1 927, nám poutavě vyprávěl a s jeho svolením
jsme si udělali pár poznámek. Ty teď ve volné úpravě s jeho svolením otiskujeme.
Pan Brázdil se narodil v Martinicích, jeho otec pocházel z maličkého domku, který stával v Chrastí za
dnešními koňskými stájemi u potoka. Vyrůstal se sestrou Marií v podnájmech na různých místech
v Martinicích. Občas i ve velmi skromných poměrech v jedné místnosti, kdy děti spaly na zemi. To si dnes
už snad ani nedokážeme představit. Hlad ve třicátých letech minulého století už nebyl, ale jedlo se
skromně. Čtvrt kila masa bylo na sobotu i neděli, takže bylo spíše na chuť. Hlavně se jedly brambory a
všelijaké buchty. Po absolvování chlapecké měšťanky v Holešově (dnes 1 .ZŠ) se v roce 1 941 začal učit
v hulínské Pilaně na strojního zámečníka. Do Holešova se chodilo zásadně pěšky a za každého počasí.
Autobusový spoj jel asi jen třikrát za den a šetřilo se. Otec byl meliorační dělník a peněz nebylo nazbyt.
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Takže cesta do školy byla často krušná, ale tehdy se to tak nebralo. Nejhorší bylo ranní vstávání,
hlavně když se musel stihnout vlak do Hulína. Největším svátkem pro tehdejší mládež byla návštěva
kina, na které občas vyprosili od rodičů 60 haléřů. Úsměvné bylo i vyprávění, jak se chodilo na muziku.
Místní cesty byly po část roku blátivé a na muziku se člověk přesouval v holinkách. Teprve před
hospodou se přezouvalo!
Život v Protektorátu se pro chudšího člověka od dřívějších dob v mnoho nelišil. V posledních dnech
války bylo lepší se zdržovat doma, přesto tehdy osmnáctiletý p. Brázdil vzpomíná na dělo
Čechoslováků, které zakopáno u „Děckuláčkového“, čas od času vystřelilo k Bořenovicím na ustupující
německou armádu. Vzpomíná také na panzerfaust, nalezený dětmi u „Zástavy“ (bývalý mlýnský rybník
za Gajovým). Půda jejich skromného stavení (dnes koupena a dílna v dvorním traktu domu) se také
stávala příležitostným noclehem pro partyzány z okolí. Mimo jiné pro p. Makarenka, který se později
oženil s místní rodačkou pí. Hájkovou a pak zmizel beze stop (zřejmě zavlečen sovětskou NKVD na
Sibiř). I takové věci se děly.
Počátkem šedesátých let byl pan Brázdil u založení podniku ČSAO (dnes MOPAS) a zastával pozici
vedoucího provozu. Byl také činný v Místním národním výboru v obci a v roce 1 968 byl i jejím
předsedou. Tehdy byla funkce předsedy neuvolněná, za 1 50Kč měsíčně. V souvislosti s tím vzpomíná a
porovnává s dnešní dobou. Podle jeho názoru dnes Obecním úřad poskytuje lidem mnoho služeb a lidé
jsou zhýčkaní a neváží si toho. Pravdou je, že byla jiná doba, lidé chovali mnoho domácího zvířectva a
např. o trávu byly tehdy mezi lidmi doslova boje. Žádní obecní zaměstnanci nebyli a tehdy stavěná
kanalizace se budovala po sobotních brigádách! Taky třeba zimní úklid probíhal jen v režii občanů a ani
komunikace se vyjma průtahu obcí nevyhrnovaly. A každou sobotu se zametávaloQ
Panu Brázdilovi děkujeme za poutavé vyprávění a přejeme mu zdraví do dalších let.
Břetislav Sedlář a Jan Czvalinga

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Martinice:
27. 01 . 201 5
ZOM bere na vědomí hospodářský výsledek a plnění rozpočtu obce za rok 201 4.
ZOM schvaluje předložený návrh Strategického plánu obce Martinice.
ZOM schvaluje platbu za zpracování Strategického plánu obce Martinice ve výši 75tis. Kč
ZOM schvaluje po úpravě Organizační a provozní řád kulturního zařízení obce
ZOM schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 1 01 7 m2 za
cenu 400,-Kč/m2 v celkové ceně 406.800,-Kč od manž. Stanislava a Romany Opršalových, bytem
Martinice 1 24 . Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku hradí manželé Opršalovi
ZOM bere na vědomí žádost p. Jany Odstrčilové
ZOM schvaluje bezúplatný převod části poz. parc. č. 599 k. ú. Martinice u Holešova ve vlastnictví ČR do
vlastnictví Obce Martinice
ZOM bere na vědomí předloženou Smlouvu o dlouhodobém pronájmu a pověřuje starostu dalším
jednáním se zástupci VaKu
ZOM schvaluje opravu chodníků a revitalizaci zeleně na místním hřbitově v rámci Dotačního titulu
Zlínského kraje – Podpora na obnovu venkova
ZOM schvaluje vyčlení finančních prostředků ve výši 493.674,50 Kč na spolufinacování projektu
Dotačního titulu Zlínského kraje – Podpora na obnovu venkova - Titul DT1 –
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Projekt na obnovu obecního majetku – Komplexní úprava veřejného prostranství obce vč. obnovy a
zřizování veřejné zeleně na pozemcích v majetku obce
ZOM bere na vědomí žádost MAMA reality s. r. o., Bystřice pod Hostýnem
ZOM schvaluje žádost p. Ilony Urbanové o prodloužení pouličního osvětlení a instalaci el. sloupu u RD
č. p. 21 0 Martinice
ZOM schvaluje bezplatné zapůjčení místnosti v Kulturním zařízení obce Martinice Kulturnímu sdružení
Omladina Martinice za předpokladu, že se budou účastnit (vystupovat) při kulturních akcích
pořádaných Obcí Martinice
ZOM bere na vědomí žádost p. Renaty Liškové, bytem Martinice 1 2, o prodej pozemku parc. č. 545/3
k. ú. Martinice u Holešova o výměře 31 m2 za cenu 80,-Kč/m2 tj. za cenu 2480,- Kč obci Martinice
24. 02. 201 5
ZOM schvaluje výsledek inventarizace obce za rok 201 4 a zápis o vyřazení majetku obce ke dni
31 . 1 2. 201 4 ve výši 43.1 39,90 Kč – viz příloha zápisu
ZOM schvaluje účetní uzávěrku za rok 201 4 - viz příloha zápisu
ZOM bere na vědomí vyvěšení závěrečného účtu obce za rok 201 4
ZOM schvaluje výsledek hospodaření MŠ a ZŠ Martinice za rok 201 4 – viz příloha zápisu
ZOM schvaluje účetní uzávěrku MŠ a ZŠ Martinice za rok 201 4
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01 /201 5
ZOM schvaluje záměr obce o prodeji obecního pozemku parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice o výměře
1 01 7 m2 za minimální cenu 600,- Kč/m2
ZOM schvaluje „bonus“ 1 00.000,- Kč, pokud stavebník (majitel poz. parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice
u Holešova) zkolauduje RD (ohlásí užívání stavby RD) do tří let od koupi tohoto pozemku
ZOM schvaluje odkup pozemku parc. č. 545/3 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 31 m2 za cenu
80,- Kč/m2 tj. v celkové výši 2.480,- Kč. Daň z nabytí nemovitosti uhradí pí Renata Lišková, vklad
do katastru nemovitostí uhradí Obec Martinice
ZOM schvaluje projekt k žádosti o dotaci z ROP SM Rozvoj venkova – revitalizace centra obce
Martinice
ZOM projekt k žádosti o dotaci ze SF ŽP ČR – výsadba zeleně v obci
ZOM schvaluje Interní směrnici č. 02/201 5 – Poskytování cestovních náhrad zaměstnancům obce
Martinice
ZOM schvaluje podání žádosti na Úřad práce ke zřízení nových míst a to 4 pracovníků na VPP
ZOM schvaluje doplnění programu dnešního jednání o výše uvedený bod
ZOM schvaluje Smlouvu o nájmu hrobového místa a Ceník veřejného pohřebiště.
Cena za nájem hrobového místa: 1 5,- Kč/1 m2/1 rok
Cena za služby spojené s nájmem: do 2 m2 plochy hrobu 50,- Kč/1 m2/1 rok
do 4 m2 plochy hrobu 40,- Kč/1 m2/1 rok
do 6 m2 plochy hrobu 30,- Kč/1 m2/1 rok
nad 6 m2 plochy hrobu 20,- Kč/1 m2/1 rok
Smlouva o nájmu hrobového místa se sjednává na dobu 5 let
ZOM schvaluje odkoupení části poz. parc. č. 98 k. ú. Martinice u Holešova a pověřuje starostu jednáním
s vlastníkem pozemku a vyřízením potřebných náležitostí
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24. 03. 201 5
ZOM schvaluje závěrečný účet obce za rok 201 4
ZOM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 1 01 7 m2
a to zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, o kterém se rozhodne na příštím zasedání ZOM
ZOM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 1 33/1 k. ú. Martinice
u Holešova o výměře 21 5 m2
ZOM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
Martinice a společností O2 Czech Republic, a. s., Praha a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
ZOM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi obcí
Martinice a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
ZOM schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. O/0301 /201 0/DOP o poskytnutí finančního příspěvku za
účelem zajištění dopravní obslužnosti ve výši 1 00,- Kč/občan, tj. 74.300,- Kč a pověřuje starostu
podpisem tohoto dodatku
ZOM schvaluje udělení licence společnosti KRODOS BUS a. s., Kroměříž – linka 770430
Bystřice pod Hostýnem – Zlín – Holešov – Kroměříž – Vyškov – Brno
ZOM schvaluje udělení licence společnosti ARRIVA MORAVA a. s., Ostrava na linku 92001 5
Přerov – Holešov – Zlín
ZOM schvaluje Směrnici č. 04/201 5 – Zapůjčení obecní techniky – auto Piaggio
ZOM schvaluje Směrnici č. 03/201 5 – Pravidla pro užívání obecního rozhlasu v obci Martinice
ZOM schvaluje Směrnici č. 05/201 5 – Příspěvek na stravné
ZOM schvaluje Smlouvu o reklamě mezi organizací EKOTOXA s. r. o., Brno a obcí Martinice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
ZOM schvaluje Smlouvu č. 1 030020835/001 o smlouvě budou o zřízení věcného břemene mezi E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice a obcí Martinice ke zřízení el. přípojky pro 5 novostaveb RD
v lokalitě LUHY, SO 1 8
ZOM neschvaluje žádost České svazu včelařů ZO Holešov o podporu a příspěvek pro chov včel a
včelařství v oblasti Holešov
ZOM schvaluje předloženou cenovou nabídku 1 5/11 zhotovitel Ing. Ladislav Alster – Projektová
kancelář
A-S, Družby 1 381 , Holešov, se sídlem 1 . dívčí domov, nám. T. G. Masaryka 588, Zlín, na akci –
dotační titul - Revitalizace centra obce Martinice v celkové částce 330.330,- Kč
ZOM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 1 28/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, deleguje jako zástupce obce Martinice na zasedání řádné valné hromady společnosti
Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ 49451 871 , se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01
Kroměříž, konané dne 21 . 04. 201 5 v zasedací místnosti Muzea Kroměřížska, Velké náměstí 38,
Kroměříž, starostu obce Martinice Pavla Fiuráška
ZOM schvaluje navýšení finanční částky za květiny pro ženy jubilantky na 1 50,- Kč

KOŇÁCI ZVOU

Na koňském sedle je ráj srdce
-výuka jízdy na koních
Provozovatel: Aneta Opršalová
-vožení dětí na poníkovi
Martinice 1 24
-jezdecký kroužek pro děti od pěti let
tel. : 608 751 872
aoprsalova@seznam.cz
IČ: 0391 7827
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ZPRÁVA STAVEBNÍ KOMISE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám při příležitosti prvního povolebního čísla Občasníku představil činnost Stavební
komise Obecního úřadu Martinice. Komise byla zřízena po volbách do obecního zastupitelstva a jejími
členy jsou Ing. Břetislav Sedlář, Zdeněk Kolář ml. a Pavel Zlámal. Cílem komise je monitorovat stav
obecního nemovitého majetku, řešit vzniklé závady a podněcovat investiční činnost v obci. Osobně
sleduji jistou stavebnětechnickou zanedbanost. Stačí jen nedělní procházka obcí a při podrobnější
prohlídce Vám neunikne špatný stav komunikací, v některých úsecích do všech stran zprohýbané
obrubníky, křivé sloupy pouličního osvětlení a dopravního značení a různé zbytky staveb z minulosti –
z trávy do nebe čnící patky sloupů apod. Jsou to víceméně závady drobného charakteru, ovšem estetice
nepřidají.
Dále musím zmínit rozmáhající se jev – ochabující úklid obce. Ovšem tím nechci kritizovat Obecní úřad,
neboť je zřejmé, že ten na celou rozlohu obce nemůže vždy stačit, pokud nechceme celý rozpočet
prouklízet. Stav některých předzahrádek připomíná dlouhodobě skládku – hlíny, stavebního odpadu,
plevele. Tímto chci poděkovat občanům, kteří pravidelně uklízejí před svými domy a také udržují trávníky,
i když jsou často „obecní“. Ale obec, to jsme přece my všichni občané!
Letos jsou přichystány dva větší stavební projekty a jeden navazující. V červnu vypukne kompletní
obnova dlažby a zeleně uvnitř hřbitova v ceně téměř milionu korun, na což dostaneme z dotací Kraje
přesně polovinu. Druhým úspěchem je slíbená dotace 400 000 Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na
realizaci dětského hřiště. Bude vybudováno v celkové ceně bezmála 600 000 Kč v parčíku vedle školy.
Toto místo má několik výhod, jako blízkost MŠ a ZŠ, poloha v centru obce a také snadnější ochrana před
vandalismem. Bohužel hřiště TJ Sokol nepatří obci a tedy získání dotace na umístění v této lokalitě bylo
vyloučeno. Pokud se vše stihne, uvažuje se i o výsadbě dřevin v ulici „ke hřbitovu“, na návsi a v Jižní
ulici. Bohužel, v plánu byla i komplexní přestavba návsi která, ač pečlivě připravena, nebyla pro dotaci ve
výši 4 mil. korun Regionální radou soudržnosti Střední Morava vybrána. Zahrnovala mimo jiné
bezbariérový most pro pěší, který by nahradil dosluhující železnou lávku u školy, velkorysou úpravu
prostranství před Obecním úřadem, úpravu zeleně, lavičky, osvětlení a přípravu pro druhou lávku
vedoucí od úřadu. Projekt je tedy zatím „v šuplíku“ a čeká na dotační pobídky v dalších letech. Tímto
chci poděkovat starostovi obce za energii, kterou přípravě projektů věnoval.
V jarních měsících byl proveden kamerový monitoring nejstarší kanalizace v obci, větve od Fišerů,
kolem p. Halašky dolů do potoka. Bude vybudována revizní šachta a ze 70% zanesená kanalizace
vyčištěna. Celkový technický stav betonového potrubí je ovšem tristní a – ač je nám to jakkoli nepříjemné
- je třeba se začít pomalu zabývat otázkou nové kanalizace s napojením na čistírnu odpadních vod. Je to
palčivý problém, ale bez jeho postupného řešení (zřejmě nejdéle do roku 2027) budeme čelit sankcím,
plynoucím z platné evropské legislativy.
Z hlediska stavebního řeší Obecní úřad momentálně i různé podněty občanů, které byly projednávány
na schůzích zastupitelstva. Tímto zvu občany, aby se přišli čas od času podívat na zasedání, které je
veřejné a podpořili nápady a projekty zastupitelů obce. Byla zřízena kniha závad, dosažitelná na úřadě
volně lidem, kde mohou zapsat zjištěné nedostatky – např. nefunkční veřejné osvětlení.
Závěrem mně dovolte, abych se vyjádřil k jednomu problému v obci a tím je nelegální ukládání odpadu,
zejména do koryta potoka Mojena, nebo kolem polních cest. Chci připomenout, že se jedná o počínání
občanů v rozporu se zákony. Navážení ořezů ze stromů, trávy a dalšího odpadu ze zahrad nebo
dokonce stavební suti na pozemky v majetku obce a Povodí Moravy je nepřípustné a může být
pokutováno. Při letošní akci Ukliďme Česko, které proběhlo 1 8. dubna jsme se sami přesvědčili, kolik
těžko pochopitelného odpadu se vyskytuje v našem okolí. Existují přece jiné způsoby likvidace, i když
nejsou vždy tak pohodlné a zadarmo. Pokud nevíte co s určitým druhem odpadu, kontaktujte prosím
Obecní úřad.
Břetislav Sedlář
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Ze m ře l í sp ol u ob ča n é :
1 7. 1 2. 201 4
1 9. 1 2. 201 4
1 . 1 . 201 5
1 0. 1 . 201 5
20. 3. 201 5
20. 4. 201 5

Anděla Súkupová
František Pálka
Anežka Petrášová
Karel Žůrek
Karel Žůrek
Věra Miklová

ve věku 69 let
ve věku 67 let
ve věku 93 let
ve věku 47 let
ve věku 73 let
ve věku 78 let

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.
J u b i l a n ti v o b c i :
Leden: Miroslav Šťastný
Zdeněk Svačina
František Krejčí
Marie Chlupsová
Karel Kutra

87 let
84 let
75 let
70 let
70 let

Únor:

80 let
60 let

Marie Zaoralová
Libor Julínek

Březen: Ludmila Kolářová
Jaromíra Kratinohová
Karel Kouřil
Jarmila Stískalová
Stanislav Fišar

85 let
75 let
60 let
60 let
60 let

Duben: Jan Chytílek
Josef Brázdil
Josef Petráš
Jarmila Prášilová

89 let
88 let
70 let
60 let

Květen: Blažena Marková
František Bakala
František Kundera

82 let
81 let
70 let

Červen: Pravoslav Dočkal
Drahomíra Vojtková
Otilie Odstrčilová
Marie Rektoříková
Jan Lukeš
Bohuslava Mlčáková
Zdeněk Halaška
Ilona Navrátilová

92 let
86 let
84 let
81 let
70 let
60 let
60 let
60 let

Všem jubilantům přejeme do další let pevné zdraví.
Velmi rádi bychom přivítali příspěvky, nápady a návrhy našich spoluobčanů nejen při zvelebovaní
obce, ale i při dalších aktivitách.
Motto: " Občané obci"!
Obec tvoří především její obyvatelé a ne pouze zastupitelstvo.
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