MARTINICKÝ OBČASNÍK

VYDÁVÁ OBEC MARTINICE
Květen 2016 / číslo 3 / ročník 2

Vážení spoluobčané,

ÚVODNÍ SLOVO MÍSTOSTAROSTY

zdravíme Vás nad stránkami prvního letošního čísla Martinického občasníku, který se stal
prostředkem komunikace obce s veřejností, tak i s místními spolky a organizacemi.
Máme za sebou rok činnosti nového zastupitelstva, pana starosty Pavla Fiuráška a paní
účetní Blanky Sedláčkové. I když bychom je mohli vnímat v oblasti veřejné správy jako nováčky,
tak nás přesvědčují, že svěřené povinnosti plní s nasazením a odpovědností. Myslíme si, že je
to důvod, proč je v jejich snažení podpořit.

Jak jste jistě zaznamenali v minulých číslech, usilujeme o to, aby občany informoval, jaké akce
a projekty se uskutečnily, a zároveň co připravujeme pro nejbližší období. Záleží nám na tom,
aby se k Vám dostávaly objektivní a vyčerpávající informace. Je to příležitost pro Vás, abyste se
mohli s připravovanými záměry seznámit a současně se také aktivně podílet na rozhodování, co
se bude v naší obci dít. Občasník se tak stal jedním z důležitých nástrojů vzájemné komunikace.
S uspokojením sledujeme zvyšující se účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva obce.
V práci nám pomáhají Vaše kritické připomínky, které nechceme přehlížet. Jsou pro nás cenným
zdrojem informací i vodítkem, abychom se vyvarovali možných chyb nebo vzájemnému
nedorozumění. Zároveň nás potěší i Vaše pochvala.
Na další spolupráci s Vámi se těší Dana Málková a Vladimír Vrbecký
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PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2016
Únor:

27.2.201 6

Březen:

5.3.201 6 Maškarní ples - obec
1 9.3.201 6 Josefovské střelby - Myslivci
20.3.201 6 Vynášení Moreny + mazanec + jarní dílničky - Jabloňka

Duben:

1 6.4.201 6 Ukliďme Česko - obec
30.4.201 6 Pálení čarodějnic - Jabloňka

Květen:
Červen:
Červenec:
Září:

Dětský karneval - Jabloňka

1 .5.201 6
8.5.201 6

Floriánské hody – SDH,Obec,Jabloňka, ZŠ, MŠ
Memoriál Karla Žůrka – SDH

5.6.201 6

Dětský den - Myslivci + DIVADLO

5.7.201 6
9.-1 0.7.201 6
11 .9.201 6
1 7.9.201 6

Říjen:

Uliční turnaj ve fotbale - Naproti zóny, TJ Sokol
Veřejný střelecký závod - Myslivci
Memoriál Sv. Němečka-kombinovaná soutěž chladnokrevných koní
- Spolek soukromých chovatelů koní
Pohádkový les - Obec, MyslivciQ.

1 5.1 0.201 6
29.1 0.201 6

Drakiáda - Obec
Lampionový průvod - Jabloňka

26.11 .201 6

Setkání u vánočního stromku - Obec, Jabloňka, MŠ, ZŠQ

1 0.1 2.201 6

Pečení perníčků - Obec, Jabloňka, knihovnaQ

Listopad:
Prosinec:

Datum plánovaných akcí není závazný, jsou možné časové změny z důvodu nepřízně počasí.
Za uskutečnění a organizaci zodpovídají vyhlašovatelé akce.

POZVÁNKA
Spolek Naproti zóny a TJ Sokol Martinice zve

občany na Uliční turnaj v kopané, který se
uskuteční v úterý 5. července 201 6 ( státní svátek ) na hřišti v Martinicích. Letošní ročník bude
mimořádný, protože je tomu 30 let, kdy se akce konala poprvé.
Žádáme tímto všechny muže od 1 5 let, kteří mají zájem reprezentovat ulici ve které bydlí, ale
také ty, kteří v Martinicích měli trvalý pobyt a již zde nebydlí, aby se aktivně zúčastnili.
Spoluobčany zveme na tuto akci jako fanoušky a na večerní posezení s hudbou.
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Robert Bakala

zve na tradiční Floriánské hody, které se budou
konat v neděli 1 .5.201 6 na návsi před zvoničkou u ZŠ.
SDH dále zvena 2. ročník Memoriálu Karla Žůrka - závodu v požárním útoku, který se uskuteční
v neděli 8.5.201 6 na hřišti v Martinicích.
Sbor dobrovolných hasičů Martinice

Michaela Vaňharová
zvou děti i jejich rodiče na Dětský den, který se bude konat
v neděli 5.6.201 6 v areálu myslivecké chaty v Martinicích.
Dále myslivci zvou na veřejnou střeleckou soutěž ve střelbě na asfaltové holuby, která se
uskuteční
v sobotu a neděli 9.-1 0.7.201 6 na střelnici v areálu myslivecké chaty v Martinicích.
Myslivecké sdružení Martinice

Michaela Vaňharová

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMU
Vážení spoluobčané,
jaro je v plném proudu, příroda se opět probouzí k životu a také v naší obci se stále něco nového
děje. Od vydání posledního čísla naše občasníku jsme měli možnost se setkat v sobotu 28. 11 .
201 6 na akci „Rozsvícení vánočního stromu a ukázka řemesel“, jejíž součástí byla domácí
zabíjačka. Všichni, kteří měli čas a chuť ochutnat některé pochoutky připravené řezníkem panem
Standou Málkem, si přišli na své. Tato akce byla předzvěstí další a pro mnoho občanů jistě
důležitější událostí tohoto dne, a to začátek adventního času, tedy prvního adventního víkendu.
Obec Martinice ve spolupráci s dalšími spolky naší obce uspořádala, již podruhé v blízkosti
zvonice, společné setkání u vánočního stromu. Vystoupily zde, s velkým úspěchem u publika,
děti z mateřské školy a děti FS Jabloňka. Pro všechny bylo připraveno teplé občerstvení – guláš,
zabíjačková polévka, svařené víno.
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PEČENÍ PERNÍČKŮ
V sobotu 1 3. 1 2. 201 5 v vobecním
kulturním domě pořádala obecní knihovna
Martinice akci " Pečení vánočních perníčků
a výroba vánočních ozdob".
Děti i rodiče si mohli vyzkoušet
vykrajování, pečení a zdobení z předem
připraveného perníkového těsta. Společně
s pečením si mohli zkusit vyrobit i vánoční
ozdoby, které si mohli i s upečenými
perníčky i odnést domů.
OU Martinice

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V lednu proběhla již tradiční dobročinná
akce Tříkrálová sbírka, kterou pořádá
Charita Česká republika v celostátním
měřítku od roku 2000. Tříkráloví koledníci
putují dům od domu a přinášejí lidem
radostné poselství Vánoc o narození
Jezulátka. Přitom prosí o dar na pomoc
lidem v nouzi. Koledníci vybírají finanční
příspěvky do úředně zapečetěné kasičky
opatřené charitním logem, koledníci
dostávají od dárců drobnou pozornost.
Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou a
dobrovolnickou akcí v ČR. Také naše obec se 9. ledna 201 6 připojila k této akci, při níž se
podařilo vybrat obci 20.1 71 ,- Kč.
Všem občanům, kteří přispěli do sbírky, a také koledníkům patří velký dík.
OU Martinice.
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VODĚNÍ MEDVĚDA

Jako každý rok, tak i letos se
uskutečnila 6. února 201 6 akce
pořádaná SDH Martinice vodění
medvěda.
Masopust byť není církevním svátkem,
přesto byl zařazen do církevního
kalendáře, proto se jeho termín se určuje
podle Velikonoc. Odehrává se před
Popeleční středou, kterou se zahajuje
předvelikonoční
postní
období.
Masopust, byl a je období zábavy a
hojnosti jídla, začíná 6. ledna svátkem
Tří králů a vrcholí v úterý před Popeleční
středou.
Ta představuje začátek půstu a do Velikonoc od ní zbývá čtyřicet dní. Je to doba střídmosti.
Oslavu masopustu je nutno hledat ve starořeckých a římských bakchaníliích – oslav boha
Dionýsa. Později však nabyly oslavy masopustu jiného smyslu a podoby, charakteristické rysy se
však dochovaly až do dnešních doby. I když jsou stěsnané jen na konání plesů, karnevalů a
tanečních zábav, pečení koblih a jiných pamlsků až po konání maškarního průvodu. Masopust
patří k původním lidovým tradicím, které v obcích udržují hlavně různé spolky a organizace. Jeho
poslední dny jsou věnované ústřední masce medvěda a odtud pochází i název celé akce –
vodění medvěda.
Medvěd, jako původní symbol síly a plodnosti jde v čele průvodu masek se zpěvem a tancem
od domu k domu a tančí s hospodyněmi i divačkami. Za to bývá i se svými průvodci obdarovaný
koláči, koblihami a štamprlemi alkoholu. Jsou tradičním odrazem štědrého období před
nastávajícím půstem. Vodění medvěda se zpravidla odehrává v odpoledních hodinách před
večerním pochováním basy, které udělá definitivní tečku za masopustními bály, hodováním a
zábavami.
Lidé se převlékali do maškar. Maškarní průvody chodí od domu k domu. Existuje několik
tradičních masek, patří k nim medvěd, kobyla, Žid, bába s nůší, policajt...... Některé masky v
minulosti chodily samy nebo v malých skupinkách. Masky i průběh veselice závisí na místních
tradicích. V horských oblastech býval chudší než v bohatších rovinách. Ústřední postavou
větších průvodů býval bůh vína, pití, veselosti Bakchus nebo hrachovinou ověšený medvěd,
který se zachoval až do současnosti. Jeho doprovod tvořili čerti, kominíci, masky zvířat, cikánky,
ponocný a různá strašidla s doprovodem muzikantů.
Pochováním basy v poslední masopustní den, tedy v úterý před Popeleční středou, skončil čas
masopustního veselí a nastalo období půstu, Věřící se během něho měli připravovat na největší
křesťanský svátek -Velikonoce.

BESEDA S PILOTEM RAF E. BOČKEM

Obec Martinice uspořádala velmi zajímavé a poučné setkání s válečným pilotem brig. gen.
Emilem Bočkem, které se uskutečnilo 21 . února. Poutavé vyprávění tohoto válečného hrdiny a
účastníka bitvy o Británii si jistě všichni ponesou dlouho v paměti. Velký dík proto patří Ing. Janu
Czvalingovi za zorganizování této besedy i za jeho tématickou projekci leteckých veteránů,
strojů letecké bitvy o Británii, kterou krásně propojil toto poutavé vyprávění, Jaromíru Krutišovi
za vystavení originálů medailí a uniforem příslušníků letectva RAF.
OU Martinice
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Emil Boček se narodil 25. 2. 1 923 v Brně. Z domova odešel tajně na konci roku 1 939 " údajně
lyžovat" a balkánskou cestou se dostal do Bejrútu odkud odplul 5. 4. 1 940 lodí Compiegne do
Marseille. V hodnosti vojína se účastnil v rámci 2. čs. pěšího pluku ústupových bojů ve Francii v
létě 1 940.
Již v září 1 940 byl v Británii, kde se přihlásil k letectvu. Nejdříve sloužil jako letecký mechanikdrakař u 31 2. čs. stíhací peruti . V říjnu 1 942 byl odeslán do pilotního výcviku . Po pobytu
v přijímacím a rozřaďovacím středisku pro absolventy leteckých kurzů (Air Crew Receiving
Center) v Londýně (Regent´s Park), odcestoval 2. 1 . 1 943 k 4. výcvikové jednotce pro
začátečníky (No 4 Initial Training Wing) v Paigntonu. V dubnu 1 943 létal u 3.
základní letecké výcvikové školy (No 3 Elementary Flying Training School - EFTS)
v Shellingfordu. Vroce 1 943 odplul na výcvik do Kanady (provincie Alberta, města De Winton a
Medicine Hat) k 31 . základní letecké výcvikové škole (No 31 EFTS). Po návratu ze zámoří 23.
května 1 944 nastoupil u 5. pilotní pokračovací letecké jednotky (No 5 Pilot´s Advanced Flying
Unit) v Ternhillu . Pilotnímu výcvik ukončil u 57. operační výcvikové jednotky (No 57 Operational
Training Unit) - na základnách Eshott a Boulmer.
Dnem 20. 1 0. 1 944 byl zařazen k letce "B" k 31 0. čs. stíhací peruti, působící na letišti North
Weald a stal se tak jedním z nejmladších československých stíhacích pilotů.
Do republiky se vrátil 1 3. 8. 1 945, kdy přistál s piloty československých stíhacích perutí
v Praze-Ruzyni, a byl přidělen k Leteckému pluku 2 v Praze-Kbelích.
2. 3. 1 946 odešel z armády v hodnosti rotmistra letectva v záloze a otevřel si dílnu na opravu
motocyklů, později pracoval "dobrovolně" jako zaměstnanec Mototechny. Od roku 1 958 byl
zaměstnán jako soustružník ve výzkumném ústavu Čs. akademie věd v Brně a později odešel
pracovat do brněnského Drukova.
Československá vyznamenání :
Čs. válečný kříž 1 939 (2x),
Čs. medaile Za chrabrost před nepřítelem,
Čs. medaile Za zásluhy II. stupně,
Čs. vojenská pamětní medaile F-VB
Zasloužilý vojenský letec
Řád Bílého lva

Britská vyznamenání:
The 1 939–1 945 Star,
Air Crew Europe Star
The France and Germany Star
Defence Medal
War Medal
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Jan Czvalinga

MAŠKARNÍ PLES
Dne 5. března Obec Martinice uspořádala první obecní maškarní ples, který byl nadšeně
přivítán příznivci dobré nálady, tance i zábavy. Kulturní zařízení bylo zaplněno nejrůznějšími
maskami, ale nad jiné vynikaly tři sestavy hlavních představitelů legendární skupiny „Kiss“,
z nichž se zejména vyjímala a po zásluze i zvítězila a odnesla si cenu za nejlepší masku sestava
ve složení manželů Odstrčilových a Viktorínových. Samozřejmě, že i ostatní masky, na kterých si
jistě všichni dali záležet, byly velmi originální, a proto patří všem dík za účast i skvělou náladu,
která toto setkání provázela po celý večer. V neposlední řadě musíme poděkovat všem
sponzorům, kteří věnovali hodnotné dary do bohaté tomboly.
OU Martinice

VÍTÁNÍ JARA A SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ MAZANEC
20. března folklorní soubor Jabloňka ve spolupráci s OU uspořádali
akci "Vítání jara", která v obecním kulturním domě pokračovala
výrobou velikonočních ozdob a soutěží " O nejlepší mazanec ". Další
informace a výsledky soutěže si můžete přečíst v článku folklorního
souboru Jabloňky.
OU Martinice
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR
V pátek 29. ledna 201 6 vznikl v naší obci nový klub občanů, kteří jsou již na zaslouženém
odpočinku. Ve spolupráci s Obecním úřadem a Obecní knihovnou Martinice se sešlo v místním
kulturním zařízení přes třicet aktivních seniorů, kterým není náplň jejich volného času lhostejná a
živě se zajímají o dění kolem sebe.
Programem první schůzky bylo seznámení se s činností klubu, při druhém shledání jsme si
prohlédli historické fotografie ze života obce. V měsíci dubnu jsme si pozvali mezi sebe lékařku
MUDr. Naděždu Chytílkovou - naši spoluobčanku, aby nám udělala přednášku na téma prevence
nemocí ve vyšším věku. V tom stejném měsíci jsme ve spolupráci se Zdravou výživou Holešov
vyslechli přednášku o zdravých potravinách a vyváženém jídelníčku. V květnu se chystáme do
přírody podpořit modeláře z našich řad a pak se těšíme na teplé letní dny.
Důvodem vzniku klubu byla myšlenka, že člověk by neměl zůstávat pasivní ani ve vyšším věku
a nikdy není pozdě to nejlepší ze sebe předávat dál! Tak snad se nám to bude dařit!
Pavla Rožnovská, Vlaďka Sedlářová

UKLIĎME ČESKO
I naše obec se 1 6. dubna přidala do akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, je to dobrovolnická
úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně
vzniklé černé skládky a nepořádek.
Jak to všechno začalo.

Za vším stojí webová a mobilní aplikace ZmapujTo, prostřednictvím které mohou občané
informovat úřady o černých skládkách a dalších problémech ve svých městech a obcích.
První verze aplikace vznikla v květnu 201 2. Tehdy začali lidé hlásit černé skládky o sto šest.
Hlášení přibývala, ale skládek neubývalo. Velmi rychle se totiž ukázalo, že není v silách úřadů
uklidit všechny skládky a vyřešit každý nahlášený problém.
A protože jsme nedokázali jen tak sedět v koutě a nečinně přihlížet, vykasali jsme si rukávy,
řekli si: „Pojďme do toho!“ A tak jsme po vzoru světového hnutí Let’s do it na jaře 201 4
uspořádali první celorepublikovou úklidovou akci s názvem Ukliďme Česko.
A že se nám to povedlo! I přes nepřízeň počasí se do akce zapojilo 6 000 dobrovolníků, kteří
společnými silami uklidili na 350 tun odpadu. O tom, že to byl to úspěch svědčí i naše vítězství v
soutěži Energy Globe Award.
Motivace pro rok 201 5 byla obrovská. Ani tentokrát jsme nezklamali. 2. ročník předčil naše
očekávání. Díky silné mediální podpoře o nás bylo slyšet ve všech koutech republiky, a tak
společně s námi nakonec uklízelo přes 31 000 dobrovolníků!
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Výsledky akce Ukliďme Česko + Ukliďme svět 2015  Česká republika

Celkem úklidů:
1 473
Celkem dobrovolníků: 52359 Z toho dětí: 32850 (63%)
Zapojeno obyvatel:
0,50%
Celkem odpadů:
1 403 t
Z toho vytříděno:
297 t (21 %)
Celkem odpadů na dobrovolníka:
27 kg
Pro letošní rok byla pro uklízející školáky a studenty připravena novinka - školní soutěž. Zapojit
se do ní mohli dětské kolektivy všeho druhu, například sportovní klub, zájmový kroužek nebo
třeba turistický oddíl mládeže.
Stačilo se zaregistrovat a odeslat fotografii na e-mailovou adresu: soutez@uklidmecesko.cz
zdroj internet: http://www.uklidmecesko.cz
Jan Czvalinga

MATEŘSKÁ ŠKOLA MARTINICE
Na konci března navštívila naši MŠ paní Mgr. Alena Svobodová s programem pod názvem:
’’Buďme všichni kamarádi“.
Poutavě vyprávěla dětem o tom, že jsou tu i jiné děti, které třeba nemohou chodit, nevidí,
neslyší. Že se jich nemusíme bát, že i ony dokáží spoustu věcí, že i ony si chtějí hrát a mít
kamarády.Děti si vyzkoušely postupně jízdu na ortopedickém vozíku, chůzi se slepeckou holí,
kreslit nohama, se zakrytýma očima hmatem hledat pro tvary správný otvor, znakovou řeč a
slepecké písmo. Zdůraznila potřebnost asistenčních psů pro nevidomé lidi. Společně jsme si
užili spoustu zábavy a hlavně jsme se dozvěděli řadu zajímavých a nových věcí.
Anna Horáčková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BEZDĚKA MARTINICE
Vážení čtenáři,
za základní školu tentokrát hovoří především příspěvky našich žáků. Jsou to díla, která školu
reprezentovala v okresním kole autorské literární soutěže Kroměřížská litera, pořádaném
Knihovnou Kroměřížska. U příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV. bylo letos zvoleno téma
„Jak je to s králem?“ - Může král všechno, nebo nemůže téměř nic? Má člověk na trůnu opravdu
hodně upřímných přátel? Čeho se bojí král? Je král šťastný, nebo uprostřed království se cítí
velmi, velmi sámQ?
Z celkového počtu 230 prací ze všech škol kroměřížského okresu získal ve své kategorii 3.
místo žák 5. ročníku Michal Hrbáček. Jeho práce postupuje dále do krajského kola. Míšovi
upřímně blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy.
Ráda bych využila tohoto prostoru k poděkování všem organizacím, které s námi v oblasti
vzdělávání ochotně a bez problémů spolupracují. Z těch nejbližších zmíním především místní
mateřskou školu, obecní knihovnu a TJ Sokol. Z okolních škol je mimořádně dobrá dlouhodobá
spolupráce se ZŠ Přílepy a nově se 2. ZŠ v Holešově. Díky vstřícnému a laskavému přístupu paní
ředitelky Mgr. Heleny Moravčíkové se začátkem dubna vybraní žáci naší školy zúčastnili víceboje,
který 2. ZŠ zorganizovala pro málotřídní školy. Děti si poměřily své síly ve čtyřech disciplínách:
skok přes švihadlo, hod medicimbalem, trojskok a sedy - lehy. Hlavně ovšem měly možnost setkat
se s tak úžasnou osobností, jakou je mistryně světa a olympijská medailistka Šárka Kašpárková.
Foto z této akce vám předkládáme současně s článkem.
Velice si vážíme každé dobré spolupráce, ochoty a vstřícnosti. Jsou to vlastnosti, které v
mezilidských vztazích v dnešní době často chybí a které jsou nezbytným předpokladem pro
budování otevřeného partnerství založeného na vzájemné úctě a respektu.
Všem čtenářům hezký zbytek jara a krásné léto plné sluníčka a dobré pohody za celý tým
pracovníků školy!
Mgr. Veronika Boháčková
Maxmilián Karel Ferenc

(2. ročník)

Vojtěch Reger (3.

ročník)

O zlém králi

Král

Žil byl jednou jeden král
a ten špatně panoval.

Žil byl jeden pán,
říkali mu král.

Na poddané přísný byl,
nepomohl, všem škodil.

Karel jeho jméno bylo,
velmi mu to lichotilo.

Místo lásky zlato chtěl,
chamtivý byl, záviděl.

Místo trůnu křeslo měl,
bez žezla se obešel.

Omládnout si strašně přál,
lektvar ho však život stál.

Karel IV. – to byl král!
Dobře zemi panoval.
V Praze nám most postavil,
byl to borec, to já vím!
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(4.ročník)

Viktor Kubáč

O králi, co vše živé miloval

Byl jeden král,
který si rád se psem hrál.
Vyvenčit ho šel,
králíka uviděl králíka chytil,
tu kdosi strom motorovkou mýtil.
Král se stromu vyhnul
a hle – ptáček se před ním vylíhnul.
Taky ho vzal,
psa zavolal,
pes přiběhnul,
před krále si lehnul.
Pak do hradu zpět šli.
Až do hradu přišli,
král na trůn usedl,
zvířata si přivedl,
krásně si s nimi hrál,
život měl pěkný dál a dál.
Michal Hrbáček

( 5. ročník)

Chléb se solí

Bylo jedno království a v něm vládl mladý král. Jenže ten král byl pořád rozmrzelý a naštvaný,
a někdy dokonce ani s nikým nechtěl mluvit a před lidmi se zavíral. Pozvali mnoho šašků z cizích
zemí, ale král se ani nepousmál. Bylo to s ním velice těžké.
Jednoho dne se král šel projít do lesa. Pořád si něco mručel do vousů a najednou, když se
chtěl vrátit, nešlo to. Myslel si, že zabloudil, ale ne. On to totiž byl les kouzelný. A jak tak šel
král po pěšině, potkal stařenku. Byl naštvaný, unavený, hladový a žíznivý. Ani ho nenapadlo, že
by mohl stařenku pozdravit. Stařenka se na něj ale upřeně podívala a pozdravila sama. Ani teď
se král nevzpamatoval. Šel dál a ani se neohlédl. Stařenka se ale nedala a zavolala na něj, jestli
nemá kousek chleba. Rozmrzelý král se otočil, vytáhl z kapsy krajíc chleba, nad kterým ohrnoval
nos a ledabyle jej podal stařence.
„Nevypadáš moc spokojeně,“ řekla stařenka. Král zabručel a byl ještě naštvanější. „Když splníš
mé tři úkoly, ukážu ti cestu domů,“ slíbila mu stařenka. Král se na ni rozkřikl, že mu přece nikdo
nebude říkat, co má dělat. Jenže cestu z lesa sám najít nedokázal, a tak mu nezbylo nic jiného,
než splnit ty úkoly. Stejně neměl na vybranou. Babička jej vzala k sobě do chaloupky, dala mu
najíst a napít a nechala jej vyspat.
Prvním úkolem bylo vysekat v lese mýtinu. Král sekal a sekal, ale stromy nic. Pak ho napadlo
stromy zapálit, jenže zase nevěděl, jak se dělá oheň. Nakonec vzteky třískl jedním kamenem o
druhý a zajiskřilo to a oheň byl na světě. Stromy shořely a první úkol byl splněn.
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Další den dostal král druhý úkol: Odvalit velký kámen uprostřed mýtiny. Dostal krumpáč a šel.
Vyzkoušel snad všechno, ale kámen nic. Zkusil ho odtlačit rukama a najednou se valil jako malá
kulička. Král se vrátil do chaloupky a hned se ptal na další úkol.
„Zítra na mýtině vyseješ obilí, upečeš chleba a osolíš jej,“ řekla mu stařenka. Král si pomyslel,
že tohle bude lehké. Šel tedy další den na mýtinu, zasel obilí, vzal si zase krumpáč a šel hledat
sůl. Našel solnou jeskyni a kutal tak, až se z něj kouřilo. S kusem neopracované soli se vrátil do
chaloupky a tam ji rozdrtil. Pak se vrátil na mýtinu, kde – světe div se – rostlo už zralé obilí. Král
jej sklidil a v chaloupce zrní rozemlel na mouku. A co teď? V rukách to nějak uhnětl a vhodil do
pece. Měl chleba. Posolil jej a přinesl stařence. Chutnal jí tak, že si to ani neumíte představit.
Stařenka splnila slovo a ukázala králi cestu z lesa.
Král šel po cestě, kterou mu ukázala. A konečně měl úsměv na tváři. Víte proč? Možná proto,
že když se člověk nenudí, tak nemá na špatné nálady čas. Anebo si možná uvědomil, jak všichni
kolem něj tvrdě pracovali a přesto se ještě snažili jej rozveselit.
Když se vrátil do zámku, nikdo jej nepoznával. Na všechny byl milý a ještě k tomu mu tvář
zdobil krásný úsměv. A na památku svého „uzdravení“ ustanovil, že ode dneška se všechny
návštěvy budou vítat chlebem a solí. A už nikdy se nezapomněl usmívat.
Ivana Zrníková

( 5. ročník , 11 let )

O nesplněném slibu

No to bylo tenkrát, když ještě Mecháček vládl celému lesu, ale pozor – nebyl to jen tak ledajaký
les. Byl to les magický a plný kouzel a všechno, co tam žilo, tak ožilo jen díky Mecháčkovi,
protože to byl mocný kouzelník. Ale i takový mocný kouzelník může někdy udělat chybu a může
na ni ošklivě doplatit.
S Mecháčkem žila v lese i jeho dcera, malá princeznička víla. Jmenovala se Sofie. Mecháček
byl na ni moc pyšný, protože uměla hrát na flétnu a byla velmi chytrá. Jen o jedné věci nevěděla
– že totiž její teta, tedy Mecháčkova sestra Olívie, byla zlá čarodějnice. Mecháček kdysi dávno
Olívii slíbil, že ji pozve na Sofinčiny první kulatiny.
A jednoho dne se to stalo. Sofie slaví desáté narozeniny a Mecháček pozval celý les, tedy
kromě své sestry Olívie.
Všichni slavili až do večera, a vtom tam přiletěla Olívie ve svých sedmimílových létajících
pantoflích a bylo po legraci. Sofie se bála, schovávala se za balvany a ptala se, kdo že to je.
Olívie se postavila do Mecháčkovy koruny stromu a promluvila silným hlasem: „Za to, že váš
vládce Mecháček nedodržel své slovo, život v tomto lese skončí!“. A pak ještě vyplázla jazyk a
pak se to stalo. Olívie začarovala celý les a všichni zkameněli. Jen Sofie, a pan Hříbek, kteří se
schovali za balvany, nezkameněli, protože kámen kamenné kouzlo odrazil. Olívie si myslela, že
už tam nic živého není a odletěla.
Sofie s Hříbkem opatrně vykoukli a sevřelo se jim srdce. Najednou pan Hříbek povídá: „Možná
by můj kamarád Lípa věděl, co dělat. Bydlí za sedmero lesy.“ A tak tedy šli.
První les byl temný, strašidelný a bydlela tam Olívie, takže museli našlapovat velmi potichu.
Druhý les byl veselý a bydlela v něm cukrlata a dortíky. Třetí les byl pohádkový a byly v něm
smíchané všechny pohádky. Čtvrtý les byl plný létajících ryb. Každý z ostatních lesů zářil jednou
barvou – prošli lesem tyrkysovým, purpurovým a stříbrným, a pak tam konečně došli.
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Sofie zaťukala na dveře a přítel Lípa jim otevřel . U čaje se pak zeptal: „Proč jste přišli? Určitě
to má nějaký důvod, když jste se za mnou trmáceli přes sedmero lesů...“
Pan Hříbek odpověděl: „Stala se nepříjemná věc. Olívie nechala celý les zkamenět“. A vyprávěl
mu, jak a proč k tomu vlastně došlo.
Pan Lípa je pozorně vyslechl a povídá: „Já vám asi moc nepomůžu, ale zkuste vyhledat starou
lišku Lízu, ta by mohla vědět víc.“ „A kudy máme jít?“, zeptala se Sofie. „Jenom sejdete z kopce
a zahnete doleva, není to daleko.“
Tak tedy šli, až tam došli. Zeptali se lišky, jestli o tom něco neví, a baže věděla: „Musíte jít pro
kořínek života, který leží v lese Řáholci, potom ho musíte namočit v bažině vašeho lesa. Pak se
život do lesa vrátí.“
„Honem, Sofie, pospícháme!“, vzal Hříbek Sofii za ruku, rychle se rozloučili s liškou Lízou a šli.
Šli, šli a zpívali si Kočka leze dírou. Najednou stojí na místě, ale žádný kořínek nevidí. „Támhle
letí muška, zeptáme se jí,“všimla si Sofie. Zeptali se a muška jim odpověděla, že kořínek je
schovaný pod umělým keřem. Pořádně se rozhlédli a fakt že jo – keř tam byl a pod ním –
kořínek! Rychle ho utrhli a utíkali zpátky. Pak udělali přesně to, co jim řekla liška Líza. Všechno
se vyplnilo. Všichni ožili a konala se velká oslava. Pozvali i cukrlata, létající ryby a všechny
okolní barevné stromy. Tentokrát Olívie ale byla tak rozčilená, že spadla do té bažiny, kam
namáčeli kořínek a sama zkameněla.

OBECNÍ KNIHOVNA
I když nemáme konec kalendářního roku, myslím si, že by nebylo špatné zmínit několik
statistických údajů týkajících se naší knihovny.
V roce 201 5 navštívilo knihovnu více než 1 000 návštěvníků. Tímto děkuju Obecnímu úřadu za
umožněné změny, které vedly částečně ke zvýšení čtenářské základny. Registrovali jsme nově
72 čtenářů z toho 39 dětí. Samozřejmě máme i čtenáře zaevidované v minulých obdobích.
Čtenáři si vypůjčili celkem 830 knih. Nově jsme z obecního rozpočtu zakoupili 1 02 knih. K
dispozici je nyní téměř 1 300 knih, z toho více než 1 000 krásné literatury. Využívali jsme i nabídky
Knihovny Kroměřížska a dovezli jsme dalších 6 souborů o celkovém počtu 250 knih. Jednalo se
jak o knihy pro dospělé, tak i o knihy pro děti. V knihovně jsme uskutečnili 9 akcí, kterých se
zúčastnilo celkem 282 návštěvníků.
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Od letošního roku jsme zakoupili knihy v hodnotě 1 6 000 Kč. Při výběru knih dětské literatury
spolupracujeme se Základní školou Jana Bezděka a Mateřskou školou Martinice. Paní ředitelky
se mohou vyjádřit, o jaké knihy by měly zájem. Ty pak děti využívají při mimočítankové četbě.
Naše spolupráce ale není jen ve výběru, ale i v besedách, které knihovna dětem nabízí.
V měsíci březnu jsme dokončili další část rekonstrukce. Byl rozšířen prostor, který se proměnil
v čítárnu a studovnu pro dospělé. Jsou zde vybudována dvě nová studijní místa s počítači.. Celý
bývalý prostor knihovny je nyní věnován dětské a naučné literatuře.
Jak registrace nových čtenářů, tak i internet je u nás zdarma. Je pro mě potěšením, když
vidím spokojené čtenáře, kteří chodí pravidelně a mají radost z nového prostoru a nabídky
knížek. Jestliže jste se na nás ještě nepřišli podívat, neváhejte. Budeme se těšit.
Obecní knihovna Martinice mnohokrát děkuje panu Antonínu Halaštovi za finanční dar ve výši
2 000 Kč. V této hodnotě již byly zakoupeny nové knihy.
Vlaďka Sedlářová

KULTURNÍ SDRUŽENÍ MARTINICKÁ OMLADINA
Letošní rok jsme zahájili Valašským bálem na Rusavě a v Hulíně.
Představili jsme se také na mši svaté o první neděli velikonoční v
Holešovském kostele. Dalším naším vystoupením bude koncem
dubna v rámci vernisáži Hanáci na Kroměřížsku v budově
kroměřížské radnice a Hanácký den pořádaný rovněž v Kroměříži.
Také druhá polovina letošního roku bude pro nás bohatá na
vystupování. Vstoupíme do něj s novým programem, kde navíc
zahájila činnost naše malá Omladinka dětí od čtyř let včetně jejich
maminek.
Čeká na nás stavění a kácení máje v Holešově, dvakrát hody na
Prostějovsku, folklórní festivaly, dožínky a v jednání máme další
kulturně společenské akce.
Velmi rádi bychom chtěli ukončit letošní rok
Vánočním koncertem u nás v Martinicích za
přítomnosti hudební skupiny Vonička V-Band a
pěveckého souboru dne 1 7.1 2. 201 6.
V letošním roce nás také čeká ušití nových
hanáckých krojů, původní kroje nám po 1 4

letech pomalu dosluhují. Pro neziskové
organizace není v dnešní době lehké získat
dostatek finačních prostředků, přesto
věříme, že se nám je podaří získat.
Výbor Omladiny.
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FOLKLORNÍ SOUBOR JABLOŇKA MARTINICE
Letošní sezónu jsme zahájili „Maškarním karnevalem“ pro děti z naší obce, který jsme pořádali
koncem února. Do tance a pro dobrou náladu, nám zahráli opět „Naši kamarádi“. Pro všechny
příchozí jsme měli připravené občerstvení a bohatou tombolu, za kterou vděčíme všem našim
sponzorům a moc jim děkujeme! Dorazil za námi i kouzelník, který zapojoval do kouzlení i naše
děti a nakonec jim vyrobil velké množství zvířátek z balonků.

Maškarní si všechny děti užily, je jen velká škoda, že
kulturní zařízení naší obce má pouze omezenou
kapacitu sálu a protože letos dorazilo hodně dětí i
dospělých, byli jsme tam docela namačkaní.
Pevně věříme, že do budoucna se tato situace zlepší
a obec sál rozšíří a nebo bude moci zbudovat nové,
třeba i multifunkční zařízení.
20. března jsme prošli naší obcí v
průvodu, v čele s Morenou, kterou jsme
poté zapálili a vyhodili do naší nevelké
Mojeny.
O to, aby zima- Morena z Martinic
opravdu odplula, se postaraly i děti, které
jí šly odstrkováním pomáhat při plavbě.
Všichni přihlížející si pak mohli vzít a hodit
do vody svou malou Morenku a dostali
"lítečka", jako symbol přicházejícího jara.
Poté se celý průvod odebral do kulturního
zařízení obce, kde si všechny děti mohly
vytvořit spoustu krásných jarních a
velikonočních dekorací a prohlédnout si výstavu vajec, od nejmenších, až po velké pštrosí vejce.
Proběhl také druhý ročník soutěže "O nejlepší mazanec", při které si všichni mohli ochutnat,
kterému mazanci dají svůj hlas. Tentokrát se do soutěže zapojil první muž, a tak doufáme, že v
příštím roční ku soutěže nezůstane sám a zapojí se postupně i další takoví šikovní! První místo v
této soutěži vyhrála Lenka Nedbalová, na druhém místě se umístila Katka Janalíková a třetí
místo získala Pavla Rožnovská a Zlatka Bardodějová, se stejným počtem hlasů.
Spolupořadatelem této akce byl obecní úřad Martinice, za co mu děkujeme!
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Za 1 4 dní nás čeká čtyřdenní soustředění na zámku v Dřevohosticích, kde si děti užijí také
nějaké to dobrodružství.
- 23.4. 201 6 vystupujeme v Kroměříži na „Hanáckém dnu“.
- 30.4. 201 6 pořádáme v Martinicích "SLET ČARODĚJNIC" a srdečně Vás všechny zveme!
- 1 .5. 201 6 vystupujeme na hodech v Martinicích.
- 11 .6. 201 6 vystupujeme v Majetíně u Olomouce, na „Majetínském věnečku“.
- 25.6. 201 6 vystupujeme v Lutopecnách.
- koncem srpna se zúčastníme dožínek zlínského kraje v Kroměříži.
- počátkem září dožínek v Holešově, které pořádá mikroregion holešovsko, do kterého naše obec
patří.
- v říjnu budeme pořádat lampionový průvod naší obcí, ale o tom až v příštím čísle Občasníku.
Soubor „Jabloňka Martinice“, z. s. Vám všem přeje krásné jarní dny!
Ilona Brázdilová a Petra Zrníková
Vážení občané,

STAVEBNÍ KOMISE

jaro je v plném proudu a opět se zeptalo, co jsme dělali v zimě? Zimní období je přípravnou
fází pro mnoho projektů, nebo se často buduje pod střechou, kde to není takzvaně vidět.
Jak jste si mnozí všimli, prováděly se úpravy prostor Obecního úřadu a Knihovny. Opět byla
slyšet drobná kritika, ale je třeba si uvědomit, že kancelář starosty a účetní do jisté míry
reprezentuje obec. Nejinak tomu je se vstupní halou, kde úpravy pokračují. Aby byl výčet
konečný, musím zmínit i podzimní opravu a revizi hromosvodů na budově úřadu, které byly z
minulosti v zanedbaném stavuQ
Začátek kalendářního roku je také obdobím žádostí o vypsané dotační tituly. O tom se píše v
úvodníku místostarostů. Jen snad doplním, že o mnoho dotací bylo zažádáno, ale jsou
nenárokové a tak na některé možná pro velký počet uchazečů nedosáhneme.
Určitě jste zaregistrovali některé změny ve vašem okolí. První je náhradní výsadba u hřbitova,
jejíž první fáze je hotova a bylo tak vlastními silami zasazeno 20 kusů stromů, javorů, jasanů a
habrů. V druhé – podzimní fázi – bude dosazeno dalších 1 0 stromů a několik desítek keřů.
Výsadba je náhradou za vykácené nevhodné dřeviny v okolí a za stromy, jež ustoupily
připravované výstavbě parkoviště, které, včetně příjezdových komunikací na hřbitov, se bude
budovat zřejmě již tento rok nákladem přes milion korun. V prostorách hřbitova je též budováno
sociální zařízení, jež má důstojně nahradit nevyhovující budku před vstupem. Tímto chci
poděkovat paní zahradní architektce Ing.Mirce Beňové, která zdarma zpracovala projekt výsadby.
Že to obec myslí s úpravami Vašeho okolí vážně, se již brzy přesvědčíme při výsadbě
okrasných dřevin na návsi a v ulici na Žeranovice, kde má být v nejbližší době zasazeno celkem
38 stromů a 1 451 keříků. Výsadba v ceně 298 824 korun bude hrazena z dotací a tak se obec
bude podílet jen zanedbatelnou částkou. Opět se ozývá kritika. Podíváte–li se však na historické
fotografie, zjistíte, že na návsi rostla před 80 lety spousta stromů. Nezdá se Vám, že návsi budou
slušet? Proč to tenkrát šlo a dnes ne? S tím souvisí i jarní úklid. Bývalo zvykem, že na jaře se
dělal generální pořádek před domem i v domě. Tímto prosím jménem starosty naše občany, aby
se více podíleli na úklidu obce, protože při sebevětším úsilí prostě obecní zaměstnanci vše
nemůžou stihnout. Nebojme se i drobných oprav na majetku obce, vždyť opravit před svým
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domem pár kusů propadlé dlažby nemůže být tak náročné. A je koneckonců tak trochu vizitkou
každého, jak to před jeho obydlím vypadá.
Při této příležitosti chci zmínit i podařenou akci „Ukliďme Česko“, jejíž již druhý ročník, proběhl
třetí dubnovou sobotu. Akce se zúčastnilo relativně dost občanů i s dětmi a po dopoledním úklidu
polních cest a příkopů byly oceněni „nejlepší sběrači“ a opekly se špekáčky. Poděkování patří
všem, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijeme. V tomto bodě chci upozornit občany,
aby nepoužívali obecní pozemky, zejména v okolí potoka, jako zdroj palivového dříví. V
předjarních měsících jsme na schůzi zastupitelstva řešili krádež asi čtyř vzrostlých stromů,
vykácených v areálu „Chrastí“. Bylo přijato usnesení, že příště bude postupováno při projednání
těchto případů v souladu se zákonem. Uvědomme si, že s řečmi o tom, že jen čistíte okolí potoka
a děláte tak bohulibou činnost, prostě neobstojíte ve světle zřejmých vlastnických vztahů.
Na závěr chci ještě slovy starosty nabídnout pomoc občanům, kteří se ocitnou v různě složitých
životních situacích. Nebojte se a přijďte se poradit na úřad, protože řešení může být mnohdy
jednodušší, než čekáme. Obec disponuje vlastním osobním automobilem a ten je možné v
těchto případech využít. Dále prosíme občany, aby byli obezřetní a nenechali se obelhat různými
podomními prodejci, nepouštěli se s nimi nejlépe ani do řeči a už vůbec je nepouštěli do svých
domovů. Opět je možno volat ihned starostu a v případě nátlaku neváhejte volat i Policii ČR.
Poslední prosba Obecního úřadu směřuje k občanům, kteří hodlají v budoucnu prodávat svůj
nemovitý majetek. Prosíme, konzultujte svůj záměr nejprve se starostou. Existují určité záměry
rozvoje obce a je škoda, když je nemovitost nabídnuta realitní kanceláři nebo spěšně prodána
bez našeho vědomí.
Za Stavební komisi, Břetislav Sedlář

PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ AKCE V OBCI

Připravované investiční akce v naší obci pro letošní rok :

• umístění retardérů (příčné prahy na místních komunikacích) – Dotační titul ZK č. 2,
BESIP ZK.
• přestavba komunikace u hřbitova – Program na podporu obnovy venkova v roce 201 6
Dotační titul ZK č. 1
• dětské hřiště u MŠ Martinice – Program na podporu obnovy venkova v roce 201 6 Dotační
titul ZK č. 2. Tuto dotaci jsme nedostali, ale v seznamu žadatelů jsme na 9.místě „pod
čarou“.
• extravilán obce (výsadba zeleně na okraji katastru naší obce) – Program péče o krajinu. Z
důvodu nedostatku finančních prostředků jsme tuto dotaci nedostali. Žádost budeme
podávat do jiného dotačního titulu – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny
(POPFK).
• bezbariérová úprava návsi včetně autobusových zastávek – Integrovaný regionální operační
program (IROP)
• revitalizace zeleně v centru obce – Státní fond ŽP – plánovaná realizace konec května
• oprava pomníku padlých v I. světové válce – dotace Ministerstva obrany ČR
• oprava památky se sochou Panny Marie – dotace Státního zemědělského intervenčního
fondu
• oprava tří křížů v obci (na hřbitově, před hřbitovem, smírčí kříž) – dotace Ministerstva pro
místní rozvoj ČR
• nákup nové zásahové techniky – podána žádost o dotaci na Zlínský kraj.
OU Martinice

MARTINICKÝ OBČASNÍK strana17

UŽITEČNĚ INFORMACE
JEŠTĚ NĚCO O PÁLENÍ

V minulém občasníku jsem napsal článek čím nám škodí pálení různých druhů materiálů a
jaké škodlivé látky přitom vznikají. Začalo nám jaro a na mnoha místech se kupí hromady materiálu
připravených k pálení, pokud je již někdo tímto způsobem nezlikvidoval. Ale i pálení na otevřených
ohništích podléhá určitým zákonitostem.
Jak je tedy upraveno pálení odpadu i přírodních materiálů na otevřených ohništích?
Na otevřených ohništích, zahradních krbech nebo otevřených grilovacích zařízeních lze
podle zákona pálit pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rostlinné materiály. Je zakázáno pálit obaly
od plastů, igelit, barevné časopisy a noviny, chemicky ošetřené dřevo (okenní rámy, dřevotříska,
dřevo ošetřené laky nebo barvou), vlhké zahradní odpady, plasty, gumu, chemické přípravky apod.
materiály u jejichž spalování vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí. Většina z nich
zůstává ve vzduchu ve výšce 1 0 metrů a poté klesá zpátky na zem.
Pálení listí, klestu a shrabané trávy není zákonem výslovně zakázáno, jedinou výjimkou je
pálení listí napadené chorobami (například antraknóza ořešáků či bakteriální spála jabloňovitých).
Ovšem i na pálení listí na zahradě platí určitá pravidla a omezení, které stanovuje zákon.
Pro podnikající fyzické a právnické osoby platí, že musí plánované pálení rostlinných zbytků
ohlásit příslušnému operačnímu středisku HZS (hasičského záchranného sboru) v kraji. Při
ohlašování musí uvést datum a místo pálení, zodpovědnou osobu, přibližnou dobu pálení a kontakt.
Povinnost ohlášení pálení pro řadové občany není zákonem stanovena, při pálení většího
množství zbytků se však doporučuje. Oheň se nesmí zakládat na místech se vzrostlým porostem,
loukách a strništích. Tzv. palné dny si zpravidla obce či městské části samy určují obecní
vyhláškou.
Pokud rostlinné materiály (zvláště listí) spálíme, energie, která je v nich obsažena, nám k
ničemu neposlouží (jen ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je lepší rostlinné materiály využít do
kompostu, díky němuž získáme kvalitní hnojivo do záhonů. Pokud máme možnost, větve
štěpkujeme a přidáváme do kompostu také. Listí je možné ponechávat i pod stromy (případně ho
shrabat ke kmeni), kde se z něho uvolňují živiny a vrací se zpět do půdy.
Obecné pravidla pro spalování odpadů na zahradě :
• Pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 1 8-ti let.
• Místo pálení se nesmí nechat bez dozoru.
• Velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel v době, kdy je na místě
přítomen dozor.
• Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa, mělo by se zakládat nejlépe na
hliněném podkladu.
• Vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte - kbelík s vodou, lopatu a písek, apod.
• Oheň by se neměl rozdělávat za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín).
• Pálení se nesmí provádět při nepříznivých povětrnostních podmínkách, jako je inverze nebo
silný vítr.
• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby a hořlavých předmětů - domů s
ploty, aut, apod.
• V případě, že se oheň vymkne kontrole a nelze jej uhasit vlastními silami, je osoba provádějící
pálení povinna okamžitě nahlásit tento požár na místě příslušnému operačnímu středisku
hasičského zachráného sboru v kraji.
zdroj: internet
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Jan Czvalinga

PŘED NAŠÍM, ZA NAŠÍM

aneb, jak naše obec vypadá skrz čočku fotoaparátu.
Již při čtení názvu příspěvku mnohé napadlo dětské „Před pikolou za pikolou.....“.To jsme v
dětství používali při hrách na schovávanou. A ono to něco jako hra na schovávanou bude.
K napsaní této reportáže mě tak trochu inspirovalo letošní únorové počasí. Příroda holá, bez
sněhu či vysoké trávy vydala svá tajemství. A to jak z doby současné, tak i z nedávno minulé.
Vzpomínám si na dobu, kdy po příjezdu od našich západních sousedů, nám v hlavě běžela
myšlenka, jak to mají upravené, jak to tam mají hezkéQ V téměř každém okně muškáty,
upravené zahradyQ. A co my po těch letech? Český člověk je totiž zvláštní tvor. Na vše si
stěžuje, nic podle jeho slov nejde.
Krásně vrčíme, že mámě poničené chodníky v obci. Je to pravda. Ale proč přes ně jezdíme
autem nebo na nich parkujeme? Dva metry před domem je pás obecní trávy. Je nám jedno, že
je tráva vysoká. Obecní zaměstnanci ji nestíhají při spoustě úkolů včas posekat. „Je to před
naším a není moje.“ Stačilo by deset minut! A tyto detaily dělají hodně. Je to spousta drobností,
které by se daly lehce vyřešit. To by se nám ale muselo chtítQ.
Ale slíbil jsem fotoreportáž, takže hurá do toho.
Chrastí, tam to opravdu chrastí! Nelegální těžba dřeva, proč ne? Vysypávání odpadu, proč to
nechat likvidovat ve sběrných dvorech? Dělalo se to tak téměř vždy. A tady je na zamyšlení zřídit
něco jako obecní sběrný dvůr. Přestože do obce jezdí kontejnery sbírající nebezpečné materiály
a kontejner na směsný odpad v obci je.

V neposlední řadě nám i Mojena odkrývá své tajemství. Voda zakusující se do břehů pomalu
odkrývá staré skládky odpadu a různých materiálů. S tím se časem budeme muset poprat. A
když je tu řeč o Mojeně, nevím kam ji zařadit. Možná starší občané si pamatují čistou vodu, ve
které žili raci. Ale bohužel já jsem viděl, smradlavou šedivou stoku, do které vypouštíme pěkný
humus. A to nemluvím o nepořádku na jejich březích. Plastové láhve a sutiny tady v minulosti
nerostly. Děsivější je to, že si v ní občas hrají děti!
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Nehezký pohled je i na rozestavěné ulice. Příkladem je ta naše.
Vysypání kolejí od aut stavebním odpadem, hromádky rozličného
původu, hrubé stavby domů, na které nikdo přes rok a půl nesáhlQ Rád
bych se svou rodinou a se svými sousedy žil v hezkém prostředí a
dovedu si představit upravenou ulici. Ale to se bohužel zatím nedá o
naší ulici říct, ale i ostatním něco chybí. Zajisté by mohly vypadat lépe a
nezáleží jen na OU, ale i na občanech.
V různých částech obce najdeme hromádky a hromady stavební suti,
pravda mnohé jsou na soukromých pozemcích. Ale máme zde i ty, co
vyrostly tak nějak na obecním pozemku. Pak je tu nádherná skládka
čehokoliv v areálu bývalého družstva. Děsím se toho, kdyby to někdo
zapálil. Krásně zamaskovaný odpad nalezneme v remízku nad Pilou.
Rozpadá se tam hromada starých kýblů, igelitů a podobných užitečných
věcí.

Podobný problém nám způsobují auta a různě zaparkované stavební stroje či složený náklad
na silnici. Musíme si uvědomit, že je to pořád veřejná komunikace podléhající zákonu a podle
toho bychom se měli chovat. I když si myslím, že za určitých podmínek se dá tolerovat složený
náklad na omezeně krátkou dobu, bylo by vhodné o tom informovat OU a vyznačit tuto
překážku. Nehledě na to, že tyto silnice na to nejsou dimenzovány. Co na to říká zákon? „Při
stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro každý směr jízdy; při
zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3m pro oba směry jízdy.“ §
25 odst. 3 zákona č. 361 /2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. Z tohoto ustanovení zákona vyplývá, že při stání musí zůstat volná šířka na
obousměrné komunikaci min. 6m.
Nakonec jsem si nechal asi ty nejhorší poklady, které vznikly díky naší bezohledné činnosti
vůči přírodě. Na skládce bývalého družstva uhynulý dravec a v remízku polorozpadlé srnčí.

Nechtěl jsem se tímto nikoho osobně dotknout, ale chtěl bych, abychom si uvědomili, že prostředí
kolem nás tvoříme my a sami sobě jsme zodpovědní za to, jak to kolem nás bude vypadat a co o
nás řeknou lidé, kteří projíždějí naší vesnicí. Přál bych si, aby znělo Martinice, to je pěkná vesnice.
Ale od toho tu není pouze zastupitelstvo obce, ale my všichni Martiničáci. Ať už to rodáci nebo tzv.
naplaveniny.
Jan Czvalinga
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
1 5. 1 0. 201 5
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/201 5
ZOM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice u Holešova v ceně 500,Kč/m2 Lukáši Janalíkovi, bytem Ořechovka 581 , Zlín – Štípa, a Kristýně Motalové, bytem
Havlíčkova 374, Hulín. Smluvní pokuta ve výši 1 00.000,- Kč, bude uhrazena zálohově
prodávajícímu. Daň z převodu nemovitostí hradí Obec Martinice a zápis do KN a
zhotovení smlouvy hradí kupující
ZOM schvaluje navýšení finanční částky do tisíce korun na narozené dítě při vítání občánků
ZOM schvaluje Darovací smlouvu mezi Zlínským krajem a Obcí Martinice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy, poplatek za vklad do KN hradí Obec Martinice
1 8. 11 . 201 5
ZOM schvaluje provozní příspěvek na rok 201 6 pro MŠ Martinice ve výši 200tis. Kč
ZOM schvaluje provozní příspěvek na rok 201 6 pro ZŠ Martinice ve výši 200tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 TJ Sokol Martinice ve výši 50tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 Mysliveckému sdružení o. s. Martinice ve výši 50tis.Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 Spolku „Naproti zóny“ ve výši 20tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 Spolku soukromých chovatelů koní na Moravě se sídlem v
Holešově ve výši 5tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 Sboru dobrovolných hasičů Martinice ve výši 26 tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 FS „Jabloňka Martinice“ ve výši 40tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 p. Miroslavu Pospíšilovi, Martinice 94 na vybavení
včelařských potřeb ve výši 800,- Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 p. Pavlu Zlámalovi, Martinice 94 na modernizaci vybavení
chovu včel ve výši 4tis. Kč
ZOM schvaluje dotaci na rok 201 6 p. Josefu Mackovi, Martinice 85 na provoz včelstva ve výši
3.600,- Kč
ZOM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/201 5
ZOM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/201 5
ZOM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/201 5
ZOM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 5/201 5
ZOM schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na sakrální stavby v obci Martinice v ceně
274.428,- Kč, z toho 70% činí dotace
ZOM schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci poz. parc.
č. 599/1 k. ú. Martinice u Holešova s omezujícími podmínkami č. SZVM/BKM/61 30/201 5BKMM mezi Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ
69797111 , se sídlem Rašínovo nábř. 390/42, 1 28 00 Praha zastoupená Mgr. Ivo
Popelkou, ředitelem Územního pracoviště Brno, Příkop 11 , 604 47 Brno (převodce) a
Obcí Martinice, IČ 00287482, se sídlem Martinice 1 6, 769 01 Holešov, zastoupenou
Pavlem Fiuráškem, starostou obce Martinice
ZOM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu Rychlostní silnice R 49, stavba 4901
Hulín – Fryšták – SO C337 Úprava řeky Mojeny, SO C 371 Úprava meliorací, mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankrác 546/56, 1 40 00 Praha 4 a Obcí
Martinice,769 01 Holešov, zastoupenou starostou obce Pavlem Fiuráškem
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ZOM schvaluje žádost fy VIAPONT s. r. o., Brno na zřízení dočasného uložiště ornice naozemky
obce Martinice v rámci stavby R 49
ZOM schvaluje návrh na realizaci parkoviště a přestavbu komunikace u hřbitova
ZOM schvaluje návrh na placenou inzerci v Martinickém občasníku. Inzerce – reklama A5 500,Kč (přes celou stránku), A6 300,- Kč (půlstrana) a A7 (čtvrtstrana) 200,- Kč, vložení
vlastního reklamního letáku do Martinického občasníku 400,- Kč
09. 1 2. 201 5
ZOM schvaluje OZV č. 6/201 5 o místním poplatku, sazba za svoz komunálního odpadu pro rok
201 6 ve výši 450,- Kč/os. a rok se nemění. Taktéž poplatek za psa pro rok 201 6 ve výši
1 00,- Kč se nezvyšuje
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 7/201 5
ZOM schvaluje poskytnutí provozní dotace Oblastní charitě Bystřice pod Hostýnem ve výši
4000,- Kč na 1 . pololetí 201 6
ZOM schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-01 4330033052/001 mezi Obcí
Martinice a firmou E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice, zastoupenou firmou E.ON
Česká republika, s. r. o., České Budějovice pro stavbu „Martinice-kab. Přípojka NN, 4RD
Pumprla na poz. parc. č. 366/2 k. ú. Martinice u Holešova a pověřuje starostu podpisem
smlouvy
ZOM schvaluje částku 1 5000,- Kč za zhotovení výškopisného zaměření a orientačního
geologického průzkumu území na vybudování mokřadu v lokalitě Luhy – Loužka
ZOM schvaluje výši poplatku za pronájem KZ a to: 800,- Kč v letním období tj. od 1 . května do
31 . října, 1 000,- Kč v zimním období tj. od 1 . listopadu do 30. dubna, pronájem na
pohřební hostinu zůstává bez poplatku
ZOM schvaluje podání žádosti o dotaci z MMR na vybudování dětského hřiště u MŠ na poz.
parc. č. 35 k. ú. Martinice u Holešova v ceně 363.000,- Kč, z toho 70% činí dotace
ZOM neschvaluje žádost Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o.p.s., Gahurova 5265,
Zlín, o finanční příspěvek na provoz sociálních služeb Centra
29. 1 2. 201 5
ZOM schvaluje rozpočet obce Martinice pro rok 201 6
ZOM schvaluje OZV č. 7/201 5 o místním poplatku ze psů. Poplatek činí 1 00,- Kč za 1 psa
ZOM schvaluje dotaci p. M. Starobovi ve výši 4.800,- Kč
20. 01 . 201 6
ZOM schvaluje dotační titul č. 1 Zlínského kraje „Program na podporu obnovy venkova na rok
201 6“ (Přestavba komunikace u hřbitova)
ZOM schvaluje vyčlenění finančních prostředků ve výši 651 .1 42,- Kč na spolufinancování
dotačního titulu Zlínského kraje „Program na podporu obnovy venkova na rok 201 6“
(Přestavba komunikace u hřbitova)
ZOM schvaluje finanční podíl obce na dotační titul „BESIP Zlínského kraje“ - Dotační titul 2
„Zvyšování bezpečnosti na pozemních komunikací pomocí dopravně inženýrských
opatření – BESIP“ (Příčné prahy na místních komunikacích). Maximální výše podpory
formou dotace činí 50%, tj. 1 50.000,- Kč na 1 projekt pro dotační titul
ZOM schvaluje investiční záměr obce Martinice a podání žádosti o státní účelovou dotaci na
„Zabezpečení péče o válečné hroby“ v celkové výši 92tis. Kč s podílem žadatele Obce
Martinice ve výši 32tis. Kč
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ZOM schvaluje investiční záměr obce Martinice a podání žádosti o státní účelovou dotaci na
„Zabezpečení péče o válečné hroby“ v celkové výši 92tis. Kč s podílem žadatele Obce
Martinice ve výši 32tis. Kč
ZOM schvaluje cenovou nabídku na projekt Bezbariérové úpravy centra obce Martinice,
vypracovanou projektovou kanceláří Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A-S,
Holešov ve výši 1 62.500,- Kč
ZOM neschvaluje Smlouvu o nájmu za využívání areálu, hřiště a tělocvičny TJ Sokol
Martinice – nájem ve výši 40tis. Kč – mezi TJ Sokol Martinice a Obcí Martinice + SDH
Martinice
ZOM neschvaluje uzavření „Dohody o zániku předkupního práva“, týkající se pozemků
parc. č. 366/5 o výměře 11 43 m2 – orná půda a parc. č. 366/6 o výměře 11 43 m2 orná
půda oba k. ú. Martinice u Holešova žadatel manželé JUDr. Antonín Foukal a JUDr. Pavla
Foukalová, Zahradní 1 333, Pohořelice
ZOM neschvaluje „Nabídku nevitosti ke koupi“ týkající se pozemku parc. č. 366/7 k. ú.
Martinice u Holešova od pana Květoslava Smejkala, Neužilova 687/6, Brno – Bohunice
ZOM schvaluje p. Mariana Starobu členem finančního výboru
ZOM schvaluje zpracování nabídek na celkovou vizi obce
ZOM neschvaluje zvýšení odměn členům ZOM v návaznosti na Nařízení vlády ČR č. 352/201 5
dle platné Přílohy č. 1 k NV č. 37/2003 Sb.
29. 01 . 201 6
ZOM schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje do výše 21 0tis. Kč,
což je maximálně 70% celkových způsobilých výdajů na úhradu nákladů za provádění
oprav a údržby účelové komunikace Zahnašovice – Martinice (Šindelnice). Obec
Martinice se zavazuje uhradit 30% celkových nákladů tj. 90tis. Kč
1 7. 02. 201 6
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 01 /201 6. Celkové příjmy ve výši 84.360,00 Kč
a celkové výdaje ve výši 272.260,00 Kč
ZOM schvaluje odkup části pozemku parc. č. 602 k. ú. Martinice u Holešova za cenu 1 ,- Kč
ZOM neschvaluje žádost TJ Sokol Martinice o výpůjčku finančních prostředků na zajištění dotace
Ministerstva ŽP na zateplení tělocvičny ve výši 350tis. – 400tis. Kč
ZOM schvaluje žádost TJ Sokol Martinice o poskytnutí dotace na provoz a energie na rok 201 6
ve výši 70tis. Kč
ZOM schvaluje Inventarizační zprávu za rok 201 5
ZOM schvaluje žádost p. Martiny Pavelkové o zaplacení „dopsání kroniky za roky 2004 - 2011 “
ve výši 5tis. Kč za každý dopsaný rok, tj. 40tis. Kč
ZOM schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. OT-01 4330035989/001 na poz. parc.
č. 506/1 , 325/3, 329/32 k. ú. Martinice u Holešova pro stavbu „Martinice- kabel NN,
Hradil“ mezi Obcí Martinice a E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice
ZOM schvaluje nabídku IROP na „Zpracování žádosti o dotaci organizace zadávacího řízení
Dotační management projektu“ ve výši 39.809,- Kč vč. DPH, s tím, že po schválení
projektu bude proplacena částka 25.41 0,- Kč vč. DPH za zpracování výběrového řízení
včetně organizace zadávacích řízení v rámci projektu – zpracování zadávací
dokumentace včetně organizace zadávacího řízení – zakázky malé hodnoty dle MP IROP
ZOM schvaluje řešit případné další nelegální kácení stromů na obecních pozemcích s Policií ČR
a pověřuje starostu jednáním s Policií ČR
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Únor

Sára Knapová
Josef Šimek
Radek Kopecký

NAROZENÍ OBČÁNCI

Rodičům gratulujeme.
JUBILANTI V OBCI:

Leden

Miroslav Šťastný
88 let
Zdeněk Svačina
85 let
Marie Polášková
75 let
Ludmila Prokešová 75 let
Jarmila Chudárková 70 let
Eva Havelková
70 let

Květen

Blažena Marková
František Bakala
Zdeněk Šenkyřík
Jaroslava Beránková
Ladislav Chramosta
František Jordán

83 let
82 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Únor

Marie Zaoralová
Ludmila Štorková

81 let
60 let

Červen

Březen

Ludmila Kolářová
Marie Vrbecká
Svatoslav Kutra

86 let
70 let
60 let

Pravoslav Dočkal
Drahomíra Vojtková
Otílie Odstrčilová
Marie Rektoříková
Věra Koláříková
Františka Lišková

93 let
87 let
85 let
82 let
70 let
70 let

Duben

Jan Chytílek
Josef Brázdil
Marie Bakalová

90 let
89 let
80 let

Všem jubilantům přejeme do další let pevné zdraví.

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ:

20. 1 2. 201 5
28. 03. 201 6
06. 04. 201 6

Jaroslav Doležel ve věku 80 let
Břetislav Sedlář ve věku 68 let
Miroslav Šťastný ve věku 88 let
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