MARTINICKÝ OBČASNÍK

VYDÁVÁ OBEC MARTINICE
Prosinec 2017 / číslo 5 / ročník 3

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí Martiničáci,
rok 201 7 se blíží ke konci a já bych rád bilancoval, co všechno se nám jako obci podařilo a na co
bychom se chtěli se zastupiteli zaměřit příští rok. V první řadě jsem velmi rád, že je v naší obci
velmi bohatý kulturní život, že se všichni rádi pospolu scházíme, což je důležité pro udržování
dobrých mezilidských vtahů. Tímto chci poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílíte
na organizaci a chodu kulturních a společenských akcích, mnohdy ve svém volném čase a zcela
zdarma. V krátkosti zrekapituluji letošní kulturní život:
Led en :
Letošní rok začal Tříkrálovou sbírkou, díky které se vybralo 22 375 korun, což je více peněz, než
v roce 201 6. Děkuji všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.

Ú n or:
Na Slivkoštu se sešli všichni milovníci tekutého ovoce.
Za obec bych chtěl hlavně poděkovat degustátorům,
kteří se ujali nelehkého úkolu, vyhodnotit nejlepší
slivovici. Vyhrál Libor Julínek, na druhém místě se
umístila naše obecní slivovice a třetí místo obsadil
„přespolňák“ pan Zdeněk Konečný. K tanci a poslechu
hrála cimbálová muzika Kašava.
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Ke konci měsíce šířil M a sop u stn í
p rů vod v čele s medvědem po
celé vesnici dobrou náladu.
Děkuji za organizaci a účast
spolkům a vybraný finanční
obnos po domluvě použijeme na
zapůjčení masek pro vodění
medvěda na příští rok.

B ře ze n
Maškarní ples patří k velmi vydařeným a
oblíbeným kulturním akcím. Všichni si dávají
záležet na tom, aby zaujali co nejlepším
kostýmem. Zlatým hřebem večera byla soutěž
o nejlepší masku, tentokrát vyhrála Gejša v
podání Anny Honegrové. K tanci a poslechu
hrála skupina Brixen Band.

Du ben
První dubnový den rodiče svým dětem zasadili strom. Obec totiž věnovala dětem, které se
narodily v posledních třech letech strom (trnku). Ve vesnici je tak rod i n n á a l e j dvanácti nových
stromů, o které se budou rodiče spolu s dětmi starat a v létě sklízet úrodu. Stromy porostou spolu
s dětmi. V příštím roce chceme v této aktivitě pokračovat a chceme, aby si svůj strom mohly
zasadit i děti, které se narodily v dřívějších letech. Záleží pouze na zájmu rodičů.
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
Jaro jsme přivítali spolu s folklórním souborem Jabloňka a soutěží O n e j l e p ší m a za n e c.
Vybrat ten nejlepší byl opravdu těžký úkol a po ochutnávkách se nakonec výherkyní stala
Pavla Rožnovská.

V dubnu se konala ještě jedna velká akce s celorepublikovou působností „ U kl i ďm e Če sko“.
Děkuji všem, kteří se do tohoto úkolu dobrovolně zapojili. Uklidili jsme okolí od odpadků a jsem
rád, že rok od roku jich sesbíráme stále méně. Akce má velký smysl a budu rád, když se k přírodě
budeme chovat tak, jak se chováme u sebe doma.

Kv ě t e n
F l ori á n ským i h od y jsme oslavili nejen patrona naší obce Svatého Floriána, ale také 90. let výročí
založení Hasičského sboru v Martinicích. Hody jsme zahájili průvodem k Pomníku obětem 1 .
světové války a poté se konala mše svatá za Svatého Floriána.
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Hasiči si připravili ukázku hasičské techniky, děti
byly nadšené z kouzelníka, paní učitelky s dětmi
připravily vystoupení a ruku k dílu přiložily i další
spolky. Mladí hasiči předvedli ukázku požárního
útoku hasičů. Řezbářka ze dřeva vyřezala
„Srdce na dlani“, socha je umístěna v centru
obce. Největším překvapením bylo letadélko,
které kroužilo nad obcí a shodilo dětem
bonbónky. Hody se velmi vydařily a já bych rád v
tomto duchu pokračoval i v příštím roce.
S rp e n
I když počasí připomínalo spíše podzim, i tak se letošní letní kino uskutečnilo a účast byla velká.
Ř íj e n
P oh á d kový l e s byl další krásnou akcí pro děti. I když jsme to museli kvůli nepříznivému počasí
dvakrát přesunout, do třetice vše dobře dopadlo. Mám radost, že se pohádkový les těší ze stále
vyšší návštěvnosti a děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě. Příští rok už máme akci
naplánovanou na poslední sobotu v srpnu.
I když v den D ra ki á d y nefoukalo, nikomu to nevadilo. Děti si užily ohýnek, špekáčky a v mezičase
se stále pokoušely dostat draka na oblohu.

L i s to p a d
Po setkání u vánočního stromku jsme opět všichni příjemně naladěni na
nadcházející svátky. Chci poděkovat spolkům, škole, školce i dobrovolníkům,
zkrátka všem, kteří se na vytvoření vánoční atmosféry podíleli.
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P rosi n e c
Druhou adventní neděli si děti spolu s rodiči a prarodiči pekly perníčky a octly se v Cu krá rn ě u
b a b i čky.

Čeká nás ještě jedna akce, a to S i l ve strovský výšl a p . Všechny vás srdečně zvu, sraz je 31 .
prosince v devět hodin před obecním úřadem. Špekáčky s sebou.
Letos jsme opravili chodníky, školu i obecní úřad
Co se týče investic, realizujeme je s ohledem na priority a výši obecního rozpočtu. V letošním roce
jsme také byli úspěšní, podařilo se nám čerpat tři dotace, ostatní akce jsme financovali z vlastních
zdrojů. Nechali jsme vyměnit zábradlí na mostku u domu Kunderových a pročistit koryto potoka v
centru obce. Také máme nové lavičky u hřbitova pro větší pohodlí návštěvníků a zároveň jsme
nechali opravit chodník, včetně nových vpustí. Nové lavičky máme i před obecním úřadem a v
příštím roce se budou instalovat nové odpadkové koše. Budovu obecního úřadu dlouhodobě trápila
vlhkost. Proto jsme se rozhodli pro rekonstrukci chodby, prozatím necháváme zdivo vyschnout.
Třídění odpadu se za poslední roky stává stále zásadnějším tématem. Je reálný předpoklad, že
ceny svozu za komunální odpad a za jeho skládkování v následujících letech porostou. Proto jsme
nechali zbudovat nové sběrné místo na tříděný odpad. Čím více vytřídíme, tím méně zaplatíme za
komunální odpad. Děkuji vám všem, kteří se na třídění podílíte. Během letních prázdnin jsme
rekonstruovali základní školu. Došlo ke kompletní opravě chodby včetně nové elektroinstalace a k
výměně podlah. Také jsme vykoupili pozemky, abychom mohli v příštím roce vybudovat nový
chodník v Severní ulici. V současnosti také doděláváme komunikace u rodinných domů směrem k
Arbu.
Z dotací jsme financovali tři akce
dva příčné prahy na vozovce s ohledem na zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Celá akce stála
1 81 500 korun, Zlínský kraj nám přispěl částkou 90 700 korun. Využili jsme druhého kola dotací na
zásahová vozidla pro hasiče. Byli jsme úspěšní a tak má Jednotka hasičského záchranného sboru
Martinice nový zásahový vůz. Ze Zlínského kraje jsme na nákup auta obdrželi 300 000 korun, z
ministerstva vnitra 450 000 korun a z rozpočtu jsme dodali 350 000 korun. Také došlo na
rekonstrukci pomníku v centru obce. Obdrželi jsme dotaci z ministerstva obrany ve výši 60 000
korun. 32 000 jsme doplatili z rozpočtu.
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Máme se zastupiteli velké plány i pro rok 201 8, chceme se zaměřit hlavně na občanskou
vybavenost, zvelebovat obec, kterou mám moc rád, aby se nám tady všem dobře žilo.
Pokračovat budeme zejména v budování chodníků, zastupitelé schválili vypracování projektu na
chodník v Jižní ulici. Z obecního rozpočtu budeme financovat nový chodník v Severní ulici a
zároveň přeložíme elektrické vedení. Počítáme s částkou 1 ,2 milionu. Ve spolupráci s
Ředitelstvím silnic Zlínského kraje opravíme komunikaci a most směrem na Žeranovice, také
máme v plánu opravit autobusové zastávky. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo odkoupit
budovu bývalého obchodu a obchod s potravinami znovu otevřít. Sice je v blízkém Zlíně a
Holešově supermarketů dost, přesto si myslím, že obchod do obce patří, zejména s ohledem na
starší spoluobčany. Máme v plánu pokračovat ve zvelebování základní školy. Letos jsme požádali
o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu a čekáme, zda na ni dosáhneme.
Chceme na budově školy udělat novou střechu a v podkroví nové učebny, které budou vybaveny
počítači. Realizace akce je plně závislá na získání dotace, předpokládané náklady totiž činí 9, 5
milionu korun. Z dotace máme možnosti získat 90 % uznatelných nákladů. Dalším velkým
projektem, který v příštím roce plánujeme, je přeložení nadzemního elektrického vedení v centru
obce a zároveň vybudování nového veřejného osvětlení v celé obci. Přibližné náklady na
osvětlení jsme vyčíslili na 1 milion korun, polovina by byla hrazena z dotace. S návratností
investice počítáme do čtyř let. Přeložení elektrického vedení neplatí obec, ale distributor. Jsem
rád, že se nám v příštím roce podaří dokončit opravu všech křížů v katastru obce. Byla nám
přidělena dotace z ministerstva zemědělství na opravu symbolu naší obce, velkého a malého
Smírčího kříže. Ten se nachází na okraji obce ve směru na Fryšták. Z dotace obdržíme 1 62 569
korun, z vlastních zdrojů doplatíme 69 674 korun. Na konci letošního roku také ukončíme sbírku
na nový zvon do naší zvonice. Z vybraných finančních prostředků necháme odlít nový.
I já mám své osobní plány na rozvoj obce, které bych velmi rád zrealizoval. Chtěl bych nechat
opravit všechny mostky jak před úřadem, tak hlavně u školy. Chci vybudovat bezbariérový přístup
k zastávce ve směru na Horní Lapač. Rád bych také rozšířil prostory v našem kulturním zařízení
a vybudoval mokřad.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se se mnou podílejí na chodu naší obce. Chci vám
všem popřát na nadcházející vánoční svátky hlavně rodinnou pohodu, v novém roce hodně
zdraví, štěstí a úspěchy jak v osobním tak pracovním životě. Těším se, až se zase všichni
sejdeme při nějaké kulturní akci v obci.
S úctou Pavel Fiurášek

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 22.4. a 12.11.
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OBECNÍ KNIHOVNA
Statistika nuda je má však přesné údaje. Konec roku se blíží a tak bilancujeme co se v knihovně
událo.
Asi jste si mnozí všimli že se změnily knihovnice. V letošním roce jsme udělaly 1 4 akcí pro školu
a školku. Máme 22 nových čtenářů z toho 1 2 dětí a 1 0 dospělých.
Speciálně jsme otevřely knihovnu, první úterý v měsíci pro družinu, aby děti z místní školy si
mohly půjčit knihy, jsme tu jen pro ně.
Před velikonoci jsme přišly za dětmi do školy s knihami o ptácích. Děti poznávaly také vajíčka
soutěžily a dozvěděly se spoustu zajímavosti o přírodě. Bylo i překvapení pohladily si živou
křepelku.
Děti ze školky měly také překvapení oslavily jsme s
nimi den dětí v barvách duhy. Dostaly od knihovny
duhové kelímky do nich šampíčko, barevné bonbonky.
Než jim paní učitelka přečetla duhovou pohádku byly
připraveny duhové obří bubliny. Počasí nám přálo
takže krásně létaly na modré obloze. Za odměnu pro
nás namalovaly duhu takže celé léto jsme měly
knihovnu duhovou. Šikovné děti ze školy nám půjčily
obrázky ze soutěže vodní svět , kterými jsme vyzdobily
knihovnu.
Podzim nám vybarvily děti ze školy krásnými
podzimními kresbami. Navštívil školku i školu kouzelník
RADEKR, protože jako malý dostal knihu kouzlení
ukázal dětem v praxi co vše se dá naučit z knih které
jsme jim na přinesly ukázat. Není to obyčejný kouzelník,
ale ve svém věku se zúčastnil soutěže Česko hledá
talent kde postoupil dál. Naskytla se mu vzácná
příležitost kouzlit Královské rodině v Buckinghamským
paláci.
Ani jsme se nenadály a je tu Mikuláš. Proto se
půjčovalo v Pekelné knihovně. Děti se nás, ale nebály
žádné z nich si do pekla čert neodnesl. Přišly za námi
děti z místní školky z oddělení Koťátek i Berušek.
Nakreslili nám krásné obrázky.
Odpoledne přišla i družina měly úkoly napsat co nejvíce
pohádek kde jsou čerti a malý testík jak znají české
pohádky.
Moc děkujeme paní ředitelce ze školky i ze školy za výbornou spolupráci.
Každé úterý od 1 7.- 1 9. hodin se můžete přijít podívat na obrázky děti budou rády.
Potěší nás Vaše návštěva děkujeme.
Knihovnice
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Chtěly bychom poděkovat dětem z mateřské
školky za krásnou výzdobu naší knihovny.
Jejich obrázky určitě udělají radost všem
čtenářům a návštěvníkům. Tímto Vás zveme
na jejich výstavku, milé maminky, tatínci,
sourozenci, ale také babičky, dědečci, přátelé i
kamarádi.
Otevřeno máme každé úterý od 1 7- 1 9 hod.
Máme také internetové stránky
http://martinice.knihovna-zlinsko.cz
Chceme nabídnout nově zakoupené knihy k
prohlédnutí i přečtení.
Těšíme se na Vaši návštěvu. Rády Vás uvidíme.
Knihovnice

MATEŘSKÁ ŠKOLA MARTINICE
Zprávičky ze školičky
Babičko, dědečku, čti a vypravuj
V tomto školním roce jsme rozšířili spolupráci s místní knihovnou a nově vzniklým klubem Aktivní
senior. Projekt se jmenuje Babičko, dědečku, čti a vypravuj. Jeho cílem je propojení těchto dvou
generací. Jedná se o pravidelné návštěvy babiček a dědečků v mateřské škole, při nichž čtou
dětem z oblíbených knížek nebo jim vyprávějí o životě, o své profesi a rodině. Dvojice babiček
dochází číst dětem pohádky před spaním.
Tímto tedy děkujeme p. Zdeňce Sedlářové, Jitce Kolářové, Pavle Kouřilové, Jarmile Prášilové,
Ludmile Zielinské a Vlaďce Sedlářové.
Vzájemná inspirace, motivace a sdílení vede k celkovému obohacení všech zúčastněných.
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Návštěvy v knihovně
V měsíci březnu nám p. Lišková a
Šlancarová připravily besedu nad
pohádkovými knihami. Děti si potom
vyrobily záložku do své oblíbené knížky,
kterou jim večer před spaním čte
maminka.
V dubnu nás pozvaly do velikonočně
vyzdobené knihovny na výstavu různě
velkých vajíček od mnoha druhů ptáků.
Následně si děti vykreslily papírovou
kraslici a vytvořily tak zápich do
květináče.
V říjnu jsme knihovnu vyzdobili barevnými dráčky, poslechli si podzimní příběh a zazpívali veselé
písničky.
Děkujeme za dobrou spolupráci

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BEZDĚKA MARTINICE
Letos navštěvuje místní malotřídku 39 dětí, z toho je 1 0 prvňáčků. V prvním ročníku je třídní
učitelkou Mgr. Lenka Andrýsková, ve čtvrtém a pátém ročníku Mgr. Pavlína Křížková, další
vyučující je paní Jaromíra Podhajská, ve školní družině máme novou paní vychovatelku Zuzanu
Kutrovou, DiS. Úklid zajišťuje paní Drahomíra Petrlová.
Ze všech rozmanitých aktivit, které jsou nad rámec běžné výuky, uvedu alespoň některé.
Značným obohacením je pokračování velmi dobré spolupráce s místní obecní knihovnou. Děti ji
navštěvují pravidelně. V bezprostřední blízkosti knih a milých paní knihovnic si utvářejí hezký
vztah k tomuto místu.
Mimořádně nás potěšilo, že v květnu přijal naše pozvání k návštěvě školy místní klub Aktivní
senior. Pro nezávislého pozorovatele opravdu moc pěkný zážitek...Dopoledne v lavicích malí
žáčci a odpoledne jejich babičky a dědové. A podle toho, jak si všichni návštěvníci rádi
zavzpomínali, doufám, že tato návštěva byla pohlazením pro duši především pro ně samotné.
Rovněž v květnu se žáci pátého ročníku účastnili povinného celorepublikového testování Českou
školní inspekcí. Ve srovnání s celorepublikovými výsledky jsme obstáli velmi dobře.
Nadprůměrnou úspěšnost jsme měli v anglickém jazyce (96%), přírodovědě a vlastivědě (86%) a
zhruba stejnou úspěšnost ve srovnáni s celorepublikovou měli naši žáci v matematice (69%).
V neposlední řadě zmíním úspěchy dětí v soutěžích.
Andrea Bardodějová – 2. místo v krajském kole literární soutěže Hledání
Jiří Navrátil - 2. místo v okresním kole literární soutěže Kroměřížská litera
Eliška Janalíková – 2. místo v krajském kole literární soutěže Kde končí svět?
Sebastian Vajík – 1 . místo v hodu míčkem na Olympiádě malotřídních škol v Kroměříži
Lukáš Vrbecký – 1 . místo v běhu na 400 m, 2. místo v člunkovém běhu na Olympiádě
malotřídních škol v Kroměříži
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Ráda bych poděkovala všem, kdo nám jakkoliv pomáhají. Ochota a vstřícnost jsou pro nás
nesmírně důležité a jsou obrovským povzbuzením do další práce.
Děkuji celému zastupitelstvu Obce Martinice za umožnění pokračování oprav budovy základní
školy v tomto roce a jen připomínám, že v roce 201 8 oslaví škola 1 60. výročí od svého vzniku.
Vážení čtenáři, dnes a denně slýcháme nebo jsme přímo svědky situací, kdy vnímáme zhoršující
se mezilidské vztahy. Jednou z příčin je nerespektování elementárních společenských pravidel a
lidských hodnot. Každý z nás je individuální bytost, nicméně stále bychom měli mít na paměti, že
hned vedle nás jsou bytosti ostatní.
Rozloučím se citátem významné osobnosti evropských dějin. Slovy vizionáře, který (nejen) do
školství přinesl myšlenky nadčasové, v mnoha směrech nepřekonatelné.
„Nejsi jen ty sám členem lidské společnosti, avšak kromě tebe jsou tu i jiní. Poněvadž jsi její
součástí, nedomnívej se, že jsi všechno. Buď ku prospěchu společnosti.“ J. A. Komenský
Za všechny naše zaměstnance přeji pevné zdraví a v roce 201 8 ať každý z vás potká, co sám
nejvíc postrádá.
Mgr. Veronika Boháčková, ředitelka školy
J i ří N a vrá ti l , 2 . m ísto v okre sn ím kol e l i te rá rn í sou tě že
Knihovna mých snů
Knihovna je domov pro knížky. Mělo by zde být ticho, aby knížky mohly odpočívat, když je
zrovna nikdo nečte. Každá knížka má své místo v abecedě, a to proto, aby mohla být mezi
svými kamarády, se kterými se zná.
V knihovně by měl být čtecí koutek pro dospělé, aby se mohli do knížky začíst. Aby zjistili,
jestli je vůbec bude bavit. Aby knížka zbytečně neležela u nich doma na poličce nečtená. To by
totiž byla smutná a moc by se jí stýskalo.
Vůbec celá knihovna by mohla být rozdělena na malé koutky – třeba v přírodovědném
koutku by mohlo být akvárium nebo jezírko plné barevných rybiček, protože když si budete číst o
přírodě, tak ať se trochu cítíte jako v přírodě.
Nebo takový koutek s historickou literaturou. Tady by mohla být třeba kostra dinosaura
nebo vycpaná pravěká ryba. Nebo rovnou nějaké vykopávky.
A v dalším vědeckém koutku by mohl na stropě viset model Sluneční soustavy.
Pak by zde také měl být koutek pro děti, ve kterém bude nějaký dospělý předčítat
pohádky dětem, které ještě neumějí číst. Třeba zrovna tuto:
O strašidelné knihovně
Byla jednou jedna knihovna a v té knihovně strašilo. Vždy, když odbila půlnoc, tak se v té
knihovně objevilo strašidlo a pokud se tam náhodou někdo objevil, tak dělalo BUBUBU BUBIBU,
a to každý vzal hned nohy na ramena.
Jednou se o strašidle doslechly Anička a Jirka a rozhodli se, že v knihovně přespí. Tak si
přinesli spacáky a chystali se na noc. Odbila půlnoc a strašidlo se objevilo. Začalo zase vydávat
strašidelné zvuky, ale děti řekly: „My se tě nebojíme!“. A to strašidlo začalo vyluzovat ještě
strašidelnější zvuky a děti nato zase: „My se tě nebojíme!“.
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Najednou se strašidlo objevilo přímo před nimi a udělalo zvláštní věc. Řeklo: „Když se mě
teda nebojíte, nechcete být mými kamarády?“. Děti souhlasily, a tak jim strašidlo vyprávělo, že
kdysi bývalo klukem, ale protože v knihovně pořád rámusil a vyváděl a vůbec se choval hrozně k
lidem i ke knížkám, tak ho paní knihovnice jednou proklela. „A tak tu od té doby straším“,
pokračovalo strašidlo, „a ta kletba jde zrušit jen když mě živý člověk obejme. Ale to se ještě nikdy
nepodařilo, protože se mne všichni bojí, a tak já vás prosím – obejměte mě, já chci být zase
člověkem!“.
Děti ho tedy objaly a byl z něj najednou zase obyčejný kluk. Nastalo ráno, a děti šly do
svých domovů. Jenže kluk, protože nikoho neměl, nemohl jít nikam. A tak se děti zeptaly svých
rodičů, jestli u nich nemůže být a rodiče souhlasili. Děti i kluk křičeli: „Hurá! Hurá! Hurá!“
A nikdo z nich už nikdy v knihovně nezlobil.
A vám všem přeju, aby se vám v knihovně líbilo a abyste se v knihovně nikdy ničeho
nebáli. Protože strašidla, ta jsou jenom v pohádkách. A pohádky, ty můžeme najít právě v té
knihovně.

E l i ška J a n a l íková , 2 . m ísto v kra j ské m kol e l i te rá rn í sou tě že
Jak zahnat Nudu
Byla jednou jedna holčička, která se jmenovala Eliška. Chodila do třetí třídy a nejraději ze všech
předmětů měla čtení. Ve škole měla spoustu kamarádů a kamarádek. Jedna z jejich nejlepších
kamarádek se jmenovala Marika. Chodily spolu do gymnastiky, na hřiště a trávily spolu volný
čas. Eliška měla ještě spoustu jiných kroužků. Hrála na flétnu, tancovala v tanečním souboru a
dokonce hrála i fotbal. Všechny kroužky ji moc bavily.
V pondělí, když šla Eliška jako obvykle přes park do gymnastiky, uviděla na lavičce sedět
staříčka. Mával na ni, a tak se u něj zastavila. „Jak se jmenuješ?“, zeptal se. Eliška odpověděla.
„A nechceš vědět, jak se jmenuji já?“, ptal se dál staříček. „A jak tedy?“, byla zvědavá Eliška.
„Jmenuji se Nuda. A víš, co dělám? Nic. Nudím se. Umím s krásně nudit. Chceš to taky zkusit?“,
zeptal se.
Eliška byla zvědavá, jaké to je nudit se, a tak souhlasila. Začala se nudit. Nudou přestala chodit
do kroužků, nechodila už ven s Maričkou a dokonce přestala chodit i do školy.
Když už se Eliška nudila celý rok, přestávalo ji to bavit. Říkala si, že jí něco chybí, že by mohla
něco dělat. Napadlo ji, že by si mohla třeba číst. Ale hned po vteřině už si na čtení ani
nevzpomněla a začala se nudit s Nudou.
Druhý den se spolu zase nudili na lavičce v parku, kde Eliška viděla děti, jak si hrají. A najednou
si chtěla hrát taky. Už ji nezajímalo, že Nuda ji zlobí a přemlouvá, že je to hloupost. Šla za dětmi
a začala si s nimi hrát. Vrátila se po hodině a viděla, že je Nuda čím dál menší. Prosil ji, ať se s
ním zase nudí, ale Eliška ho zahnala. Těšila se, jak si bude konečně číst. Vytáhla knihu a četla.
Čím více Eliška četla, tím víc se Nuda zmenšoval, až se úplně rozplynul. Eliška tak pochopila,
že nudit se je hloupost. A začala znovu chodit do kroužků a do školy.
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FOLKLORNÍ SOUBOR JABLOŇKA MARTINICE
Letošní rok se našemu souboru opravdu moc dařilo.
První polovina roku byla dost náročná, v březnu jsme neměli téměř jediný volný víkend.Sezonu
jsme započali jako obvykle karnevalem pro děti z naší obce.
Následovalo vystoupení v Lutopecnách u Kroměříže a hned na to proběhlo čtyřdenní soustředění
na hájence v Tovačově.
Poslední víkend v březnu jsme se zúčastnili postupové přehlídky dětských hanáckých souborů v
kulturním domě, v Kroměříži, kde náš soubor vyhrál a získal ocenění za „nejlepší taneční pásmo“
s názvem „A bode kaša!“
Jabloňka tak postoupila do druhého
kola soutěže, které se konalo v
městském divadle v Prostějově. A zde
jsme,za naše hudebně taneční pásmo,
získalidruhé místo, s doporučením
programové rady, do širšího výběru, z
regionální přehlídky Hané.
Tímto se Jabloňka zařadila mezi první
dva nejlepší dětské folklorní soubory
na Hané.
Odměnou za tento úspěch pro nás
byla pozvánka na folklorní festival v
Přerově „V zámku a v podzámčí“, který
se konal v červnu.
Před tím jsme ale museli ještě stihnout
vynést Morenu a přivítat jaro, účinkovat
na hodech v Martinicích, uspořádat
pálení čarodějnic u nás v obci a
vystoupit na hanáckých slavnostech v
Chropyni.
Koncem srpna jsme pak byli pozváni do
Rymic na hodové odpoledne.
Počátkem září se zase Jabloňka
zúčastnila Dožínek v Holešově, v září
také naši zpěváci zazpívali v poutním
kostele narození panny Marie ve Štípě,
na svatbě.Taktéž jsme byli ještě jednou
pozvaní do Prostějova na „Prostějovské
hanácké slavnosti“.
V říjnu náš soubor pořádal lampionový
průvod v naší obci.
V listopadu jsme všichni dohromady zazpívali a zahráli pár lidových písní na besedě s důchodci v
Martinicích. A při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Martinicích jsme také předvedli krátké
předvánoční pásmo.
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Srdečně Vás všechny zveme na vá n očn í vystou p e n í d o koste l a v Že ra n ovi cích , kte ré
p rob ě h n e 2 5 . 1 2 . 2 0 1 7 v 1 7 n e b o 1 8 h od i n .(Čas ještě upřesníme na plakátech a webových
stránkách našeho souboru.) Děti zde vystoupí s pásmem „O narození Ježíška“ a naši
zpěvácizapívají koledy a jiné sváteční písně ve vícehlasech. Doprovodem nám budou
housle, flétna a také varhany.
Závěrem oznamujeme všem, že hledáme nové děti do souboru od 5-ti do 1 2-ti let a hráče na
kontrabas a nebo violoncello.
Jabloňka Martinice Vám všem přeje poklidnou dobu adventní, krásné svátky Vánoční a v
Novém roce hlavně zdraví, štěstí a lásku od Vašich nejbližších.
Ilona Brázdilová

KULTURNÍ SDRUŽENÍ MARTINICKÁ OMLADINA

Kulturní Sdružení Omladina Martinice Vám všem přeje krásné a spokojené svátky vánoční plné
radosti, pokoje a pohody.
Do nastávajícího nového roku 201 8 s přáním pevného zdraví, štěstí, lásky a vzájemného
porozumění.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MARTINICE
V únoru pořádal SDH Martinice již tradiční masopustní průvod "Vodění medvěda", které bylo
doprovázeno živou hudbou. Této akce se spolu s místními hasiči zúčastnili i členové jiných
spolků.
1 . května hasiči pořádali Floriánské hody, při nichž se slavilo 90. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů v Martinicích. Součástí hodů byla již tradičně sloužená mše svatá a dále
také bohatý kulturní program.
V neděli 1 3. května se konal na místním fotbalovém hřišti 3. ročník Memoriálu Karla
Žůrka. Hasiči soutěžili v požárním útoku na 2B.
V sobotu 20. května jeli naši hasiči na Okrskové
cvičení do Žeranovic, za účasti SDH Horní Lapač,
Lechotice, Martinice a Žeranovice. Soutěžní
disciplínou byl požární útok na 2B, kde se hasiči z
Martinic umístili na 1 . místě.
V pátek 22. září byl vyhlášen poplach za účelem
Námětového cvičení, které se letos konalo v
Žeranovicích. Proběhl zde nácvik hledání zraněných
osob v lesním porostu. Cvičení se zúčastnily
všechny sbory okrsku – Horní Lapač, Lechotice,
Soutěžní disciplínou byl požární útok na 2B, kde se hasiči z Martinic umístili na 1 . místě.
V pátek 22. září byl vyhlášen poplach za účelem Námětového cvičení, které se letos konalo v
Žeranovicích. Proběhl zde nácvik hledání zraněných osob v lesním porostu. Cvičení se
zúčastnily všechny sbory okrsku – Horní Lapač, Lechotice, Martinice a Žeranovice.
Tým mužů i v letošní sezóně navštěvoval závody v požárním útoku především ve Zlínské lize. Ze
40 soutěžních týmů se naši muži umístili po celé sezóně na 1 7. místě. Nejlepší umístění v
průběhu Zlínské ligy bylo 4. místo v Bratřejově.
Naši hasiči se i letos zapojili do pořádání již 3. ročníku Pohádkového lesa, který se konal v
neděli 1 . října v areálu myslivecké chaty a jejím okolí.
Touto cestou by chtěl SDH Martinice poděkovat všem sponzorům a příznivcům
hasičského sportu za jejich podporu a zároveň pozvat na akce pořádané v roce 201 8.
Čas letí rychle jako oštěp naší čtvrté sestry Špotákové a my, kolektiv trenérů a mladí hasiči,
máme za sebou třetí sezonu v požárním útoku.
Sezona to byla náročná, tvrdá, vysilující, ale bezesporu také úspěšná. Zúčastnili jsme se
okruhu závodů o středomoravský pohár. Zde jsme s mladšími žáky díky nové výkonnější mašině
končívali v lepší polovině celkového pořadí. S průměrným časem kolem 1 7 - 1 8 sekund. Oproti
roku 201 6 zlepšení cca. o 5 - 6 sekund. Starší žáci, kteří závodili druhou sezonu a poprvé se
účastnili středomoravského poháru, předváděli také velmi slušné výkony a jen potvrdili, že v
Martinicích je velmi dobrá základna dětí a mládeže. 11 . místo je toho jistě důkazem.
To, že Martinice leckdy vyčnívaly v počtu dětí nad ostatními SDH se také potvrdilo na závodech
v Loučce u Vizovic, kde zazněla od pořadatelů ona pověstná přezdívka našich mladých
závodníků, oranžovo černá smršť. Nastoupili jsme v rekordním počtu 4 družstev, z toho 3
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družstva mladších žáků a 1 družstvo starších
žáků. Také jsme zde vybojovali s mladšími žáky
nádherné 4. místo z 34 družstev.
Z dalších závodů vzpomenu noční závody v
Záhlinicích s vůbec nejlepším časem této
sezony mladších žáků 1 7:1 8 a samozřejmě
závod o pohár starosty SDH Holešov na kterém
urvali mladší žáci stříbrnou placku. Bylo to
nejlepší umístnění sezony 201 7.
Na podzim se ještě naši závodníci na závěr
sezony proběhli po polích a lukách v okolí
Lechotic a okusili tak poprvé branné závody.
Mimochodem, v příštím roce je chceme
uspořádat u nás v Martinicích, rovněž v rámci okrsku SDH.
Do konce roku už nám zůstává jen pár dní.
Za kolektiv trenérů mladých hasičů bych chtěl poděkovat všem, kteří nás celý rok 201 7
podporovali a zejména těm rodičům, kteří nám pomáhali s přípravou tréninků.
Na závěr přejeme spoluobčanům a nejen jim, klidné dny do konce roku 201 7. Samozřejmě
šťastné a veselé Vánoce a do roku 201 8 ať vykročíte správnou nohou.
Vítězslav Pospíšil, trenér

SPOLEK SOUKROMÝCH CHOVATELŮ KONÍ NA MORAVĚ SE SÍDLEM V HOLEŠOVĚ
V neděli 1 0. 9. 201 7 pořádal Spolek soukromých chovatelů koní na Moravě se sídlem v Holešově
již devátý ročník Memoriálu Svatopluka Němečka.
Stěžejní disciplínou memoriálu je kombinovaná soutěž jednospřeží chladnokrevných koní, do
které se letos přihlásilo 1 0 soutěžících z Moravy a dva ze Slovenska, letos doplněná o zápřahové
soutěže.
Soutěž se skládá ze tří disciplín, které jsou vozatajský parkur, ovladatelnost v kládě a těžký tah.
Vozatajskou část memoriálu vyhrál pan Blizňák Jan s klisnou Švarná z Klokočova, na druhém a
třetím místě se umístil pan Šíma David s koňmi Black a Galvas. V druhé disciplíně, ovladatelnosti
s kládou se na prvním místě umístil pan Kitaš Pavol s koněm Ostermann ze Slovenska, na místě
druhém se umístil místní pan Rektořík Milan s koněm Aron, a na místě třetím pan Bliznák Jan
se Švarnou. V těžkém tahu vyhrál opět pan Pavol Kitaš s Ostermann, který jako jediný utáhl váhu
1 750 kg, druhý byl také zástupce Slovenska pan Ján Francisty s koněm Cedrik a třetí pan
Blizňák Jan se Švarnou.
Celkovým vítězem se stal, a pohár z rukou paní Lužové, dcery pana Němečka převzal, pan Pavol
Kitaš s koněm Ostermann ze Slovenska, druhý se umístil pan Blizňák Jan se Švarnou z
Klokočova a na místě třetím skončil pan Rektořík Milan s Aronem z Martinic.
V rámcovém programu ve dvoukolové soutěži dvojspřeží z osmi soutěžících vyhrál pan
Václav Coufalík s klisnami Lybie a Linda ze Slavíče u Hranic, ve stejné soutěži jednospřeží
zvítězila Klára Juráňová z Rouského s koněm Infinity, v dětech zvítězila Švejdová Denisa s
Lumenem z Býškovic.
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Pořadatelé memoriálu děkují všem sponzorům za pomoc při zajišťování devátého ročníku
memoriálu a těší se na další spolupráci při pořádání jubilejního desátého ročníku, který se bude
konat 9. 9. 201 8.
Chytilek

AKTIVNÍ SENIOR
Také v roce 201 7 jsme se pravidelně a rádi setkávali každý poslední pátek v měsíci.
Z důvodu „rodinné vytíženosti“ bych chtěla v úvodu poděkovat všem, kteří se jakýmkoli
způsobem na bezproblémové činnosti klubu podílejí. Jedná se o všechny aktivní důchodkyně a
důchodce. Abych na někoho nezapomněla a tím neurazila, nebudu je všechny vyjmenovávat, ale
určitě zmíním pana Petráše, který se nám stará o finance a manžele Julínkovi, kteří přebrali na
bedra vlastní chod klubu. Což znamená otevírání, zavírání, nákup dárků pro hosty, příprava
Cukrárny a pod.
K dobré kávě či čaji patří nějaká ta
zajímavá beseda či přednáška. V únoru jsme
byli svědky výcviku psů paní Šárky Grešové
učitelky z 1 . Základní školy v Holešově. V
březnu jsme zase pronikali do tajů východní
filosofie v přednášce o józe a ajurvédě s paní
Martinou Olšákovou. V květnu jsme navštívili
Základní školu Jana Bezděka, kde jsme měli
možnost porovnat, jak vypadaly prostory v
dobách, kdy jsme do ní chodili my. V červnu
jsme uspořádali výjezdní zasedání. To se
uskutečnilo na zmrzlině v Dobroticích.
Kombinovali jsme autobus a pěší turistiku.
Na podzim jsme mezi sebe pozvali pana
Vladimíra Dohnala, majitele autoškoly, který si
pro nás připravil přednášku přímo na míru. S
lehkostí a spádem jsme si v konkrétních
situacích projeli okolí Martinic a Holešova a
seznámili se s novinkami v dopravní oblasti. V
listopadu mezi nás zavítala policistka Mgr.
Simona Kyšnerová, se kterou jsme probrali jevy,
se kterými se můžeme v běžném životě potkat.
Hlavně se jednalo o fenomén Šmejdů a ochranu
zdraví a majetku.
Také se nám podařilo navázat spolupráci s volnočasovým
centrem TYMY Holešov a s jejich pomocí bychom chtěli
okořenit naše setkání nějakou dílnou. V lednu nás čeká
keramika, a pokud se vše osvědčí i další techniky. No
prostě, kdo nechce sedět doma, má možnost zajít.
Nezapomeňte, že nejsme žádná uzavřená společnost. Pokud
je vám někdy smutno, přijďte si třeba vypít dobrou kávu.
Touto cestou bychom rádi poděkovali za naprosto úžasnou organizaci letošní Tradiční besedy s
hudbou pro naše důchodce. Ta se konala 1 0. listopadu. Velmi děkujeme Obecnímu úřadu,
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zastupitelům, kteří se o nás bezvadně starali, dále Mateřské škole, Základní škole, souborům
Omladina a Jabloňka. Moc si toho vážíme. Důchodci z Martinic.
Vlaďka Sedlářová

MYSLIVECKÝ SPOLEK MARTINICE
Myslivecký spolek Martinice byl jako každoročně pořadatelem několika akcí konaných
v zařízení mysliveckého spolku.
1 8. 3. 201 7 uspořádal spolek Josefovské střelby, kterých se zúčastnilo 23 střelců převážně
místních a z blízkého okolí.
4. června uspořádali členové spolku pro děti z Martinic a okolí dětský den. Díky pěknému počasí
si přišel zasoutěžit rekordní počet 86 dětí. Pro každého malého návštěvníka bylo připraveno
občerstvení a pro soutěžící zajímavé ceny a odměny. Sponzorsky se na této akci podíleli obec
Martinice, TON a.s., Lakaria a p. Pospíšil, kterým patří velké poděkování.
7. - 8. července proběhla na střelnici mysliveckého spolku veřejná střelecká soutěž na asfaltové
terče. Opět se zúčastnil rekordní počet 78 střelců, tentokrát i ze vzdálenějších míst Česka a ze
Slovenska. Vítězem se stal pan Prokeš Martin, druhý byl pan Zapletal Jaromír, třetí se umístil pan
Kubíček Ladislav. Pro účastníky soutěže bylo připraveno 23 cen, takže skoro třetina účastníků
odjížděla jako každoročně s cenou. Pro soutěžící i diváky byly po celou dobu soutěže připraveny
zvěřinové speciality.
Společně s obcí a ostatními spolky se členové mysliveckého spolku 1 . 1 0. podíleli na pořádání
pohádkového lesa, kdy poskytli zařízení pro pořádání této akce a podíleli se na občerstvení
účastníků a jejich doprovodu.
Jako poslední akce byly 1 6. 1 0. klubové střelby pro smíšená dvojčlenná družstva členů
mysliveckého spolku a sponzorů akcí pořádaných mysliveckým spolkem.
Závěrem dovolte poděkovat všem sponzorům a obci Martinice, kteří se podíleli na zajišťování
akcí pořádaných mysliveckým spolkem a všechny občany srdečně pozvat do areálu mysliveckého
spolku na akce pořádané v roce 201 8.
Chytilek

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

U sn e se n í č. 0 1 /2 0 1 7 ze d n e 1 1 . 0 1 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje stavební úpravy nástavby ZŠ Martinice v rámci výzvy IROP – Učíme se
pro budoucnost
ZOM schvaluje vybudování příčného prahu dle návrhu v ulici Jižní Záhumenice
ZOM schvaluje vybudování příčného prahu dle návrhu u hasičské zbrojnice
ZOM schvaluje opravu velkého a malého smírčího kříže v katastru obce v zatáčce u cesty
směrem na Zlín v rámci dotace - „Dotační program 1 29 660 Údržba a obnova kulturních
a venkovských prvků“. Předpokládaná cena opravy bude 238tis. Kč.
Výše dotace je max. 70% z uznatelných nákladů, tj. 1 66tis., podíl obce Martinice je 30%,
tj. 72tis. Kč
ZOM schvaluje roční členský příspěvek Obecní knihovně v Martinicích. S platností
od 11 . 1 . 201 7 ve výši, dospělí 50,00 Kč za rok a děti do 1 5-ti let 20,00 Kč za ro
ZOM schvaluje sepsání písemné výzvy p. Pavlu Páleníčkovi s uvedením termínu
31 . 03. 201 7 pro sjednání nápravy a s uvedením případných sankcí
ZOM schvaluje sepsání vytýkacího dopisu panu Soukupovi s uvedením termínu 30.6.201 7
pro úklid nepořádku na obecním pozemku před jeho RD
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U sn e se n í č. 0 2 /2 0 1 7 ze d n e 2 2 . 0 2 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01 /201 7. Celkové příjmy činí 369 1 99,00 Kč,
celkové výdaje činí 463 366,00 Kč
ZOM neschvaluje směrnici č. 2/201 7 (Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové
organizace)
ZOM neschvaluje směrnici č. 3/201 7 (Pravidla závěrek příspěvkových organizací) -0/7/0
ZOM schvaluje finanční podíl obce ve výši 90.800,00 Kč, což je 50% z celkových
uznatelných nákladů v celkové výši 1 81 .500,00 Kč na dotační titul Zlínského kraje nazvaný
„Program BESIP Zlínského kraje RP11 -1 7DT2“
ZOM schvaluje Inventarizační zprávu za rok 201 6
ZOM schvaluje zavedení 2 křížů (kamen.kříže a smirčího kříže – směr Fryšták)
do majetku obce za 1 ,- Kč jako církevní stavby
ZOM schvaluje žádost k. s. Jabloňka Martinice o věcný dar do tomboly dětského
karnevalu v hodnotě 1 000,00 Kč -7/0/0
ZOM neschvaluje žádost o finanční podporu Českého svazu včelařů – Holešov
ZOM schvaluje kupní smlouvy uzavřenými mezi Obcí Martinice a Pavlou Knapovou,
dále mezi Obcí Martinice a manž. Flašarovými a také mezi Obcí Martinice a Radkem
Vaňharou, týkající se odkupu pozemků. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně
za převáděnou nemovitost ve výši 1 ,00 Kč. Smluvní strany se taktéž dohodly, že
správní poplatek ve výši 1 .000,00 Kč nese kupující
ZOM schvaluje cenovou nabídku projekčních prací ve výši 38tis. Kč na vybudování
chodníku v ulici sev. záhumenice a s tím související přeložky el. vedení
ve výši cca 400-500tis. Kč
ZOM schvaluje odkoupení pozemku parc. č. 1 32/25 k. ú. Martinice u Holešova dle
smlouvy č. N 351 /201 7 ze dne 1 5. 05. 2007 o výměře 1 025 m2 za cenu 400,-Kč/m2 v celkové
ceně 41 0.000,-Kč od manž. Stanislava a Romany Opršalových, bytem Martinice 1 24 .
Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku hradí manželé Opršalovi ZOM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 1 040011 493/001 mezi Obcí Martinice
a E.ON Distribuce, a. s..České Budějovice, na umístění stavby „Martinice, Náves, NN,obnova“
ZOM neschvaluje žádost o fin. podporu příspěvek Centra pro zdravotně postižené
Zlínského kraje na provoz sociálních služeb
U sn e se n í č. 0 3 /2 0 1 7 ze d n e 0 5 . 0 4 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje směrnici č. 2/201 7 (Pravidla rozpočtového procesu pro příspěvkové
organizace)
ZOM schvaluje směrnici č. 3/201 7 (Pravidla zřizovatele příspěvkové organizace) -8/0/0
ZOM schvaluje účetní uzávěrku a Hospodářský výsledek ZŠ za rok 201 6, který činil – zisk
1 30,55 Kč, tato částka bude převedena do rezervního fondu a dále schvaluje účetní
uzávěrku a Hospodářký výsledek MŠ za rok 201 6, který činil – zisk 41 .890,91 Kč, tato
částka bude převedena do rezervního fondu. Následně bude tato částka využita k nákupu
interaktivní tabule
ZOM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-01 4330042547/001 mezi Obcí
Martinice a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice pro stavby realizované pod názvem
„Martinice - příp.NN,Pospíšil“ na poz. parc. č. 366/2 v k. ú. Martinice u Holešova
ZOM schvaluje poskytnutí finanční dotace o. s. OMLADINA na rok 201 7 ve výši
25.000,00 Kč
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ZOM schvaluje poskytnutí finanční dotace o. s. OMLADINA na rok 201 7 ve výši
25.000,00 Kč
ZOM schvaluje finanční dotaci ve výši 4.000,00 Kč (tj. 2.000,00 Kč/os.) na Charitní
pečovatelskou službu Charity Holešov v roce 201 7
ZOM schvaluje konání veřejné sbírky na získávání finančních prostředků na pořízení,
instalaci a údržbu nového zvonu ve zvonici u základní školy v obci Martinice. Sbírka
proběhne formou:
1 .) shromažďování finančních prostředků na zvláštní účet obce,
2.) pokladničky.
Sbírka započne dne 8. 5. 201 7 a je na dobu neurčitou
ZOM schvaluje rozpočtového opatření č. 2/201 7. Celkové příjmy činí 00,00 Kč,
celkové výdaje činí 1 5.000,00 Kč.
U sn e se n í č. 0 4 /2 0 1 7 ze d n e 1 7 . 0 5 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 03/201 7. Celkové příjmy činí 20 861 ,00 Kč,
celkové výdaje činí 735 696,00 Kč
ZOM schvaluje Smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 1 3009859 mezi Obcí Martinice
a firmou EO.N Distrubuc,e a.s, České Budějovice, zastoupená firmou EO.N Česká republika,
s.r.o., České Budějovice, která se nachází v lokalitě: Martinice, parc. č. 495 k.ú. Martinice
u Holešova za účelem vybudování nového chodníku (Severní záhumenice). Výše
předpokládaných nákladů 685 472,00 Kč.
Realizace celého projektu je podmíněna narovnáním majetkoprávních vztahů dotčených
pozemků v uvedené lokalitě.
U sn e se n í č. 0 5 /2 0 1 7 ze d n e 2 1 . 0 6 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje Závěrečný účet obce Martinice za rok 201 6 s výhradou
ZOM schvaluje účetní závěrku obce Martinice za rok 201 6 ZOM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z fondu Zlínského kraje na projekt
nové požární techniky – nákup dopravního automobilu do výše 300tis. Kč
ZOM schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z fondu Zlínského kraje na projekt
Martinice: Příčné prahy na místních komunikacích do výše 90.700,- Kč -8
ZOM schvaluje rozpočtového opatření č. 04/201 7. Celkové příjmy činí 411 .21 0,00 Kč,
celkové výdaje činí 393.300,00 Kč
ZOM schvaluje vyjímku z nejnižšího počtu počtu žáků na školní rok 201 7/201 8 –
předpokládaný počet od 1 . 9. 201 7 je 38 žáků
ZOM schvaluje žádost paní Ilony Brázdilové o povolení úpravy vjezdu do garáže
a trávníku před domem (dle přiloženého nákresu) a povolení výsadby živého plotu před
jejich domem
ZOM schvaluje smlouvu č. 1 0300361 40/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Martinice a E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice pro „Martinice - kabel
NN Jaška“ na poz. parc. č. 366/2, 366/1 9, 367/2, 551
ZOM schvaluje zveřejnění záměru prodeje části obecního pozemku parc. č. 93/1
k. ú. Martinice u Holešova o výměře cca 4m2 za cenu 1 00,00 Kč/m2. Kupující zaplatí
veškeré náklady spojené s prodejem.
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U sn e se n í č. 0 6 /2 0 1 7 ze d n e 0 9 . 0 8 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 05/201 7. Celkové příjmy činí 7.876,00 Kč,
celkové výdaječiní 1 0.81 3,00 Kč
ZOM schvaluje Kupní smlouvy týkající se odkupu části pozemků pro zbudování chodníku
v ulici Sev. Záhumenice za vzájemně dohodnutou kupní cenu 1 00,00 Kč/m2.
Smluvní strany se dohodly, že veškeré nákladysouvisející s převodem těchto nemovitostí
jakožto i poplatkyspojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí Obec Martinice.
Smlouvy jsou uzavřeny mezi kupujícími - Obcí Martinice a prodávajícím:
- Zlámalíková Blanka, Dolnoveská 21 4, Dolní Ves, 7631 6 Fryšták
pozemek parc. č. 77/3 v k. ú. Martinice u Holešova, o výměře 65 m 2
- Bardodějová Iveta, Martinice 43, 76901 Holešov a Rozsypal Vladimír, Martinice 43,
Martinice 43, 76901 Holešov
pozemek parc. č. 689/2 v k. ú. Martinice u Holešova, o výměře 1 3 m 2
- Bardodějová Iveta, Martinice 43, 76901 Holešov a Rozsypal Vladimír, Martinice 43,
Martinice 43, 76901 Holešov
pozemek parc. č. 689/2 v k. ú. Martinice u Holešova, o výměře 1 3 m 2
- Ing. Stískal Jaroslav a StískalováMarie, Martinice 42, 76901 Holešov
pozemek parc. č. 706 v k. ú. Martinice u Holešova, dle GPL o výměře 30 m 2
- Alsterová Dagmar, Martinice 268, 76901
pozemek parc. č.71 /4 v k. ú. Martinice u Holešova, dle GPL o výměře 1 7 m 2
- Jiří Rožnovský, Pavla Rožnovská, Martinice 46, 76901 Holešov
pozemek parc. č.76/5 v k. ú. Martinice u Holešova, dle GPL o výměře 4 m 2
ZOM schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 93/1 v k. ú. Martinice u Holešova
za cenu 1 00,00 Kč/m2 , tj. celková cena za pozemek parc. č. 47/2 v k.u. Martinice u HOL.
činí 400,00 Kč, veškeré náklady spojené s prodejem pozemku uhradí pan Petr Bezděčík
ZOM schvaluje smlouvu o bezúplatném pronájmu pozemku parc. č. 366/1 8, k. ú.
Martinice u holešova p. Pavlu Páleníčkovi na dobu určitou 1 rok od podepsání smlouvy
za těchto podmínek. Údržba pozemku ( např. sekání trávy ) a provedení výsadby keřů dle
přílohy na náklady nájemce do 30. 11 . 201 7
ZOM schvaluje koupi parcely č. 37 vyznačenou dle přílohy, ( jejíž součástí je i stavba
s č. p. 1 7; objekt občanské vybavenosti) za částku 1 .300.000,00 Kč
ZOM schvaluje koupi části pozemku parc. č. 11 2/1 7 v k. ú. Martinice u Holešova a nacházející
se pod zaužívanou cestou, cca 228 m2 za cenu 1 00,00 Kč.
Náklady související s odkupem pozemku uhradí obec.
ZOM schvaluje návrh úpravy křižovatky ( včetně parkovacích míst ) před kulturním zařízením obce.
U sn e se n í č. 0 7 /2 0 1 7 ze d n e 1 3 . 0 9 . 2 0 1 7
ZOM schvaluje OZV č. 1 /201 7 o místním poplatku – komunální odpady. Tyto poplatky
zůstávají beze změny, tj. 450,- Kč/os/rok
ZOM schvaluje rozpočtového opatření č. 06/201 7. Celkové příjmy činí 1 2.200,- Kč, celkové
výdaje činí 32.200,- Kč
ZOM schvaluje zřízení věcného břemene na parc. č. 293 v k. ú. Martinice u Holešova
pana Rostislava Doležela. Jedná se o přístupový chodník k lávce přes koryto potoka
Mojeny na obecní pozemek parc. č. 1 75/2 v k. ú. Martinice u Holešova „tzv. Pohádky
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FOTOGALERIE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
listopad 201 6
leden
únor
červen

NAROZENÍ OBČÁNCI

Martin Bakala červenec Matyáš Martin Skovajsa
Jakub Onufrák říjen
Anetta Vránová
Eva Šošolíková
Adéla Krajčovičová
Lotta Bauerová
Rodičům gratulujeme.
JUBILANTI V OBCI:

leden SVAČINA ZDENEK
86
BAMBUCHOVÁ VLASTA 70
ŠUMŠAL DRAHOSLAV 60
únor ZAORALOVÁ MARIE
CHYTILKOVÁ VĚRA
PÁŠOVÁ OLGA

82
75
70

březen KOLÁŘOVÁ LUDMILA 87
VAŇHAROVÁ MARIE 60
duben CHYTÍLEK JAN
BRÁZDIL JOSEF
BAKALOVÁ MARIE
JURUŠKA JOSEF

91
90
81
60

květen MARKOVÁ BLAŽENA 84
BAKALA FRANTIŠEK 83
OHEROVÁ JARMILA 80
FOUKALOVÁ IVA
60
POSPÍŠILOVÁ ANNA 60

červen DOČKAL PRAVOSLAV
VOJTKOVÁ DRAHOMÍRA
ODSTRČILOVÁ OTILIE
REKTOŘÍKOVÁ MARIE
PAVELKA KAREL
KOUŘILOVÁ PAVLA

červenec JURČÍKOVÁ JARMILA 90
GOŘALÍK JAROSLAV 75
KUTRA JOSEF
70
srpen HAVELKA JOSEF 75
HANÁKOVÁ ALENA 60
září NOVÁK JAROSLAV
MIKULKA JOSEF
ZLÁMALOVÁ VĚRA
MATULA JOSEF
UTĚKALOVÁ VĚRA
KRATINOHA JOSEF

92
88
87
85
84
80

říjen KRATOCHVÍLOVÁ EMILIE 89
SVAČINOVÁ ZDENKA
84
ŠTASTNÁ LUDMILA
81
listopad KOVÁČOVÁ MARIE
ROZSYPALOVÁ LIBUŠE
HOLÍKOVÁ OLGA
MLČÁK JAN

Všem jubilantům přejeme
do další let pevné zdraví.

94
88
86
83
70
60

86
70
60
60

prosinec MIKLÍKOVÁ VLASTA 90
STAROBOVÁ MARIE 75
SÚKUP KAREL
75
MÁLEK STANISLAV
60
MOKRÁŠOVÁ EVA
60
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ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ:

31 . 1 2. 201 6
23. 1 . 201 7
4. 3. 201 7
21 .11 . 201 7
1 . 1 2. 201 7

František Krejčí
Josef Pospíšil
Zdeněk Svačina
Roman Hanzlík
Emilie Kratochvílová

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

INFORMACE
J a b l oň ka M a rti n i ce , z. s.
hledá nové děti do souboru od 5-ti do 1 2-ti let
a hráče na kontrabas nebo violoncello.
tel. 604805822nebo mail: fsjablonka@seznam.cz
web. stránky http://folklorni-soubor-jablonka.webnode.cz/
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