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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení a milí občané,

v září proběhl na Myslivecké chatě Pohádkový les, kterého se v letošním roce zúčastni lo
devadesát dětí. Chtěl bych poděkovat všem účastníkům, kteří se na této události podílel i . Je to
krásná akce pro děti.

Hned v říjnu pak obec Martinice uspořádala Drakiádu. Vítr foukal, slunce svíti lo, l idé se smáli ,
letadélko létalo, ohýnek hřál a děti chytaly sladké bomby.

Na podzim také začal každé pondělí od 1 9h probíhat kurz JÓGA PRO VŠECHNY. Sám se
osobně zúčastňuj i a cvičení mohu doporučit. Jóga nabízí duševní i tělesnou pohodu, harmonii a
zkl idnění. Její pravidelné cvičení pomáhá odbourat chronický stres, naučí vás relaxovat a
načerpat novou energii . Jóga také vyrovnává svalové nerovnováhy, obnovuje přirozenou
pružnost páteře a zlepšuje funkce srdce.

V nejbl ižší době nás čeká rozsvícení vánočního stromu. Konat se bude 26. 1 1 . 201 6, všechny
občany na tuto událost srdečně zvu. Rozsvícení bude doprovázet zabijačka, prodej adventních
věnců, trdelníky, svařák, kulturní vystoupení a další.

O čtrnáct dní později , 1 0. 1 2. 201 6, plánuje naše obec pečení perníčků na Kulturáku.
Nasajeme vánoční atmosféru, posedíme, popovídáme si a něco vytvoříme.

Na Silvestra se zájemci mohou připoj it k si lvestrovskému výšlapu po katastru. Sraz bude 31 .
1 2. 201 6 v 9h před obecním úřadem.
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II nn vveessttii ččnn íí aakkccee
Na jaře proběhla výsadba zeleně v centru Martinic a Hřbitovní ul ici pod názvem dotace

„Revital izace zeleně v centru obce Martinice“ – dotace SFŽP. Celkové náklady čini ly 298 824 Kč,
z toho obec hradila z rozpočtu částku 71 1 95 Kč.

Během léta se vybudovaly na základě dotace Zlínského kraje “Martinice: Příčné prahy na
místních komunikacích“ čtyřikrát příčné prahy. Celkové náklady byly 1 70 000 Kč, obec hradila ze
svého rozpočtu 85 000 Kč.



Přes prázdniny také probíhala oprava základní školy – izolace
budovy, nové podlahy, omítky, rozvody elektřiny, vody, topení,
nové stropy, výměna interiéru i umyvadel – vše v přízemí budovy.
Celkové náklady dosáhly 1 mil . Kč.

Dokončila se přestavba komunikace u hřbitova, oprava
přístupové cesty ke hřbitovu a vybudování parkoviště, nové
zeleně i osvětlení v celkové hodnotě 1 300 076 Kč.

Za 1 00 430 Kč byla dokončena oprava křížů na hřbitově a před
hřbitovem. Na základě obdržené dotace „Udržování a obnova
kulturního dědictví venkova“ z Ministerstva zemědělství – SZIF
byla opravena kulturní památka Panna Marie včetně zeleně.
Celkové náklady na opravu čini ly 57 000 Kč, z toho obec hradila
1 7 1 00 Kč.

Obdrželi jsme dotaci i na nové herní prvky pro dětské hřiště u
mateřské školy – celkem na 1 6 kusů. Jedná se o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj s názvem projektu: „Dětské hřiště u
MŠ Martinice – zapojení dětí do komunitního života obce“.
Celkové náklady v tomto případě dosáhly 303 1 05 Kč, z toho
obec hradila 90 932 Kč.
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CCOO PPLLÁÁNN UU JJ EE MM EE NN AA PPŘŘÍÍŠŠ TTÍÍ RROO KK??
Chceme podat žádost o dotaci na bezbariérovou úpravu centra obce včetně opravy mostu u ZŠ

a zastávky směr Žeranovice.
Obdrželi jsme dotaci od Ministerstva obrany na opravu pomníku obětem 1 . světové války, který

je v centru obce. Realizaci tohoto projektu plánujeme na rok 201 7.

V témže roce budeme pokračovat v opravě
základní školy. Nutná bude hlavně oprava
střechy, která je ve špatném stavu. V rámci této
opravy bychom chtěl i vybudovat i nové učebny.
Na dokončení renovace školní budovy se
budeme snažit získat dotaci.

V plánu je také vybudování mokřadu a
příprava na výstavbu chodníku v ulici směr od
Šenkyříků do obce.

Obec přišla také s netradičním projektem.
Bude zakládat novou „rodinnou“ alej. V té se
budou nacházet stromy, jež obec zájemcům
daruje při narození dítěte. Rodiče strom mohou
zasadit a starat se o něj, zatímco poroste spolu
s jej ich dítětem.

Závěrem bych rád připomněl, že smyslem života je hra. Hra, kterou hrajeme sami se sebou.
Jsme v jedné obci, pomáhejme si proto, nezáviďme si. Život je strašně krátký, abychom si ho
vzájemně ztrpčovali . Pokud chceme změnit obec k lepšímu, musíme se o to snažit všichni.

Chtěl bych všem popřát krásné prožití svátků, pohodu, lásku a hlavně to zdraví.

Váš starosta
Pavel Fiurášek
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KLUB AKTIVNÍ SENIOR

Již téměř rok funguje při Obecní knihovně Klub
Aktivní senior. Pravidelně jednou měsíčně se schází
třicítka obyvatel při povídání či besedě. Na podzim
jsme měli hned dvě. Na tu první jsme si pozvali
pana Ing. Ladislava Slaninu, který s námi prošel
problematiku internetu. Ukázali jsme si i zajímavé
webové stránky a seznámil i jsme se s historií a
zákonitostmi sítě.

Druhá říjnová beseda byla ve znamení zahrady.
S paní Ing. Miroslavou Beňovou jsme si povídal i o
málo známých okrasných a zároveň užitečných

rostl inách našich zahrad. Setkání bylo doplněno ochutnávkou produktů z těchto rostl in. Za
názornou ukázku pro oko i bříško děkujeme paní Beňové.

O adventu pro veřejnost otevíráme Cukrárnu u babičky. V sobotu 1 0. prosince vás srdečně
zveme na ochutnávku vlastnoručně upečených delikates do obecního domu. Spolu s námi se na
akci bude podílet i Obecní úřad.

Dalším projektem, do kterého jsme se pusti l i , je čtení pro děti v Mateřské škole. Program se
jmenuje Babičko, dědečku, čti a vypravuj. Jeho cílem je propojení generací.

Plánů a nápadů je hodně. Jen toho času se nějak nedostává. Ale po každé zdaři lé akci má
člověk chuť jít dál. Tak milí senioři, pokud jste nás ještě neobjevil i , připojte se.

Vladka Sedlářová

OBECNÍ KNIHOVNA
Nedávno jsem si přečetla citát od Jiřího

Ortena „ Je zoufalé nemít rozečtenou krásnou
knihu, nemít v zásobě nic, co bychom mohli
otevřít bez zklamání.“

Když dělám besedu pro děti o knihách, vždy
začínáme otázkou, zda mají rádi dobrodružství,
cestování, zda si rády hrají s kamarády atd.
Odpovídají kladně. Pak jim řeknu, že právě
takové dobrodružství je v každé rozečtené
knížce. Záleží jen na tom, po jaké sáhnou. Vždy
v jej ich očích vidím obrovskou motivaci, že chtějí
číst, chtějí se s knížkou mazlit, chtějí si j i j ít

půjčit. Motivace pak pomalu klesá, když se rozběhne všední den doma, ve škole, v kroužcích.
Stále se hledá příčina. Děti nečtou! Děti mají velké logopedické problémy! Děti se neumí chovat!
Jen jestl i to tak trochu není i naše vina, že tu chuť a motivaci nedotáhneme dokonce my rodiče.
Často nás tlačí čas, nestíháme termíny. Ale i obyčejný dvacetiminutový rituál, kdy si spolu s dětmi
čteme, povídáme, l istujeme, dokáže malý zázrak. Nejenom v tom, že jsme spolu, že máme
společné téma, ale i že se učíme přemýšlet. Tím vším dáváme dětem hodně.

Často vidím kolem sebe i v médiích velmi negativní informace. Když zapneme televizi v
jakoukoliv denní dobu, nenabízí nic j iného než „kvalitní detektivky“ a nekonečné seriály, ve kterých
hrají herci jen z ryze komerčních důvodů. V podstatě tak trochu jeden velký kýč. Pak si myslíme,
že náš život za nic nestojí, když není tak vzrušující jako v telenovele. A máme z toho blbou náladu.
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Tak svým známým říkám: „ Vyprdněte se na
televizi, vemte si do ruky knížku a ponořte se do
svého vlastního pozitivního světa. Čtěte to, co
vám dělá radost a co máte rádi. “

Knížky jsou různé tak jako lidé, ale vždy
kromě příběhu nabízí emocionální požitek. Kdo
jim propadl, je navždy ztracen. A pro ty, kteří chtějí
mít pozitivní mysl, jsme tu my. Při jďte si půjčit
knížku, napište si v knihovně, o jakou byste měli
zájem. Mrkněte na stránky knihkupectví, přečtěte
si o nich víc a pak ji u nás požadujte.
Těším se na Vás, naši noví čtenáři.

Vaše knihovna
Vlaďka Sedlářová

MATEŘSKÁ ŠKOLA MARTINICE

SS KKŘŘÍÍTTCCII PPOO DD ZZII MM NN ÍÍČČCCII

Na setkání se skřítky Podzimníčky se v naší mateřské škole hodně těšíme. Zase se loučíme s
létem a oslavujeme vládu podzimu. Pozorujeme změny v přírodě a učíme se pojmenovat všechny
přírodniny, které se nám podaři lo společně s dětmi i rodiči nashromáždit. Vytváříme tak v dětech
povědomí o sounáležitosti s přírodou, rozvíjíme tvůrčí aktivity a jej ich představivost.
Posuďte sami, jak se dětem skřítci povedly!

Anna Horáčková
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FOLKLORNÍ SOUBOR JABLOŇKA MARTINICE

V tomto školním roce navštěvuje školu 40 dětí. Přibylo nám pět prvňáčků.
V rámci zlepšování kvality výuky a rozvoje dětí v jazykové gramotnosti máme letos ve výuce
novinku, kterou je povinná výuka angličtiny od 1 . ročníku. Děti se s angličtinou seznamují hravou
formou a dostávají tak dobrý základ k získání mnohem širších jazykových znalostí a dovedností.

Další novinkou je pravidelná návštěva
divadelních představení Městského divadla ve
Zlíně v rámci Předplatného nejmladšího diváka.
Zájmem dětí a rodičů o tuto aktivitu jsme velmi mile
překvapeni. Těšíme se, že se pohádky dětem
budou líbit a že se návštěva zlínského divadla
stane v budoucnu tradicí.

Rádi bychom čtenáře informovali , že škola i
v letošním roce pořádá sběr starého papíru.
Děkujeme všem za účast v podzimním sběru. Další
proběhne jako vždy na jaře.

V rámci projektu Recyklohraní probíhá celoroční sběr použitých drobných
elektrospotřebičů. Ze studie společnosti Asekol, která spolupracuje na
recyklaci vytříděných elektrozařízení, vyplývá několik velmi zajímavých
informací.
Za rok 201 5 naši žáci vytřídi l i 1 24 kg elektrozařízení. Výše úspory se dá
přirovnat k 2,73MWh elektřiny, 1 85,51 l itrů ropy, 1 0,61 m³ vody nebo 0,06
tun primárních surovin; či ke snížení emisí skleníkových plynů o 0,52 tun
nebo produkci nebezpečných odpadů o 2,1 8 tun. Výsledky tedy jasně
prokazují, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Škola zůstává do projektu Recyklohraní zapojena nadále. Sbírají se
baterie, mobilní telefony, drobná elektrozařízení a náplně z tiskárny od
počítače.

Všichni, kterým není lhostejný osud handicapovaných dětí, mohou celý rok odevzdávat ve
škole víčka z PET lahví. Víčka jsou dále předávána rodičům nemocné Simonky Klimkové a
výtěžek ze sběru pomáhá hradit náročnou lázeňskou terapii .

Pomáháme. Pomozte s námi.

Mgr. Veronika Boháčková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BEZDĚKA MARTINICE

I když nám již zima ťuká na vrátka, budu psát nejprve o našich aktivitách, které jsme prováděli v
té teplejší polovině tohoto roku.
1 1 . 6. 201 6 jsme se zúčastni l i Hanáckého věnečku v Majetíně u Olomouce, kde nás opět
přivítala přátelská, až domácká atmosféra zdejší vesničky. Byla připravena i zábava pro děti ve
formě zábavných dílen, čehož děti z našeho souboru také využily.
25. 6. 201 6 jsme přišl i potěšit naším vystoupením babičky a dědečky z Domova seniorů v
Holešově.
20. 8. 201 6 bylo původním záměrem vystupovat na Dožínkách v Kroměříži, ale nakonec vše
skončilo j inak. Udělal i jsme změnu a jelo se na výlet do kurovického lomu, kde právě ten den
probíhal "Festival pro čolka". Počasí vyšlo nádherné, a tak jsme s dětmi hledali pulce, malé i
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i velké čolky, díval i se na ryby v lomu, a kdo chtěl, si mohl i zaplavat.
4. 9. 201 6 se náš soubor zúčastni l "Dožínek v Holešově".

1 8. 9. 201 6 jsme se spolu s ostatními organizacemi v obci zapoji l i do pořádání pohádkového lesa
v Martinicích. Doufáme, že naše pohádková stanoviště udělala dětem radost.
23. 1 0. 201 6 proběhlo vítání občánků v Martinicích a naše děti opět přispěly krátkým tanečním
vystoupením a doplni ly úvodní řeč hrou na keyboard a na flétnu.
6. 1 1 . 201 6 soubor pořádal lampionový průvod v Martinicích. Počasí se vůbec nevydaři lo, ale
protože jsme s tím počítal i , nachystal i jsme pro děti překvapení v kulturním zařízení obce. Krom
občerstvení zdarma - čaje, svařáku a různých dobrot, které napekly maminky, zde měly děti
nachystanou strašidelnou průlezku, čarodějné puzzle, omalovánky a na terase vyrostl hřbitov s
kostl ivci, pavouky s velkými pavučinami, který byl osvícen svíčkami ze strašidelných dýní.
Bohužel nebylo možné průvod přesunout na jiný termín z důvodu naší velké vytíženosti.
1 0. 1 1 . 201 6 se uskutečnilo vystoupení na "besedě s důchodci" v Martinicích.

Do konce roku čeká soubor ještě pár hezkých akcí.
26. 1 1 . 201 6 vystupujeme s dětmi při příležitosti rozsvícení vánočního stromu v Martinicích.
3. 1 2. 201 6 má náš soubor, jako každý rok, předvánoční "zábavu pro děti", na které budou hrát
naši dobří známí muzikanti z Brna a Rožnova pod Radhoštěm. A zase se bude tančit a soutěžit.
1 1 . 1 2. 201 6 v 1 6:30 hodin máme větší vystoupení ve Farním kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Holešově. Domlouváme předběžně i varhaní doprovod. Děti předvedou pásmo "Příběh
narození Ježíška". V rámci programu vystoupí zpěváci, kteří působí při souboru Jabloňka
Martinice, za doprovodu houslí a flétny. Zazní spousta koled, chrámových písní, známých i
dávno zapomenutých. Srdečně Vás všechny zveme!
1 4. 1 2. jsme byli požádáni o vystoupení v domově seniorů Holešov
Na závěr roku připravujeme ještě vystoupení v kostele v Žeranovicích, zřejmě to vyjde na den
26. 1 2. , ale zatím je to v řešení se zdejší farou. Děti zde vystoupí se stejným pásmem, jako v
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holešovském kostele s "Příběhem narození Ježíška", takže, kdo se nebude moci při jít podívat do
kostela v Holešově, může zavítat do Žeranovic. Čas musíme ještě upřesnit.
J inak máme už naplánované některé akce na příští rok:
25.2.201 7 - Karneval pro děti v Martinicích
1 .4.201 7 - Vynášení Moreny, soutěž o nejlepší mazanec, tvořivé dílny pro děti i dospělé s
velikonoční tematikou
29.4.201 7 - Slet čarodějnic v Martinicích
1 6.9.201 7 - Pohádkový les Martinice - spoluúčast

Celý soubor Vám všem přeje kl idný zbytek roku bez zbytečného shonu a stresu. A v novém roce
hlavně pevné zdraví, štěstí a oporu nejbl ižších l idí.

I lona Brázdilová

KULTURNÍ SDRUŽENÍ MARTINICKÁ OMLADINA

V nastávajícím roce 201 7 všem pevné zdraví, rodinné pohody, bohatý rok plného štěstí
a vzájemného porozumění přejí členové Omladiny.
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Sbor dobrovolných hasičů pořádal j iž tradiční Floriánské hody v neděli 1 . května na návsi před
zvoničkou u ZŠ. Byla sloužena mše svatá a dále byl součástí hodů bohatý kulturní program, kde
vystoupila škola, školka a taneční soubory Jabloňka a Omladina.

V neděli 8. května se konal na místním fotbalovém hřišti 2. ročník Memoriálu Karla Žůrka.
Hasiči soutěžil i v požárním útoku na 2B.
1 . místo v kategori i mužů, obsadil i hasiči ze Zahnašovic, náš tým se umísti l na 1 0. místě. V
kategori i ženy vyhrály hasičky také ze Zahnašovic. Kategori i starších žáků vyhrály děti ze
Záhlinic a v mladších žácích děti z Dřevohostic. Naše děti, soutěžící za mladší žáky, obsadily 4.
místo.

V sobotu 1 4. května se naši hasiči zúčastni l i Okrskového cvičení na Horním Lapači. Soutěžní
disciplínou byl požární útok mužů a dětí a štafeta mužů na 1 00 m. V mužích se na 1 . místě
umísti l tým SDH Martinice. Štafetu jednotl ivců na 1 00 m vyhrál David Páleníček - SDH Martinice.

V pátek 9. září se zúčastni l místní sbor dobrovolných hasičů „Námětového cvičení – dodávky

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MARTINICE

vody“, které se letos konalo na Horním Lapači.
Cvičení se zúčastni ly celkem 4 sbory dobrovolných
hasičů z Martinic, Horního Lapače, Žeranovic a
Lechotic.
Tým mužů se i v letošní sezóně zúčastňoval závodů
v požárním útoku především ve Zlínské lize. Ze 45
soutěžních týmů se naši muži umísti l i po celé
sezóně na 27. místě.

Místní hasiči se i letos zapoji l i do pořádání j iž
2. ročníku Pohádkového lesa, který se konal v
sobotu 1 7. září v areálu myslivecké chaty a jejím
okolí.

MM ll aadd íí hh aassii ččii
Ve druhé polovině roku 201 6 jsme se s týmem
hasičů kategorie mladších žáků účastni l i
Středomoravského poháru / nebodovaně/ s
dvěma týmy A + B.
Celkem jsme odjel i v sezoně 201 6 1 4 závodů.
Poprvé si děti také vyzkoušeli noční závod v
Záhlinicích 1 6. 9. 201 6.
Nejlepší umístění v sezoně 201 6 bylo v Přílepech,

Touto cestou by chtěl SDH Martinice poděkovat všem sponzorům a příznivcům hasičského
sportu za jej ich podporu a zároveň pozvat na akce pořádané v roce 201 7.

2. místo v kategori i mladší žáci 3. 9. 201 6.
K 31 . 1 2. 201 6 máme registrováno 20 dětí v SDH Martinice.

Vítězslav Pospíši l
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ZVONICE

PPrroočč vvzznn ii kkll yy zzvvoonn ii ccee aa jj aakkýý mm ěěll yy vvýýzznn aamm ??
Zvonice musely být postaveny v každé vesnici. Byly buď zděné,

nebo dřevěné. Zvoněním se ohlašoval nejen ranní budíček,
poledne, večerní klekání, ale i smutné události jako jsou požár, a
bohužel, i umíráček. Každé zvonění mělo j iný styl a zvuk, a tím
se rozlišovalo, co ohlašuje, co znamená.

V naší vesnici je zvonice umístněna uprostřed návsi a
zasvěcena sv. Floriánkovi, patronovi hasičů.
V dřívějších dobách místní ženy chodily na májové modlení
růžence.

Dlouhé roky zde zvonila paní Anna Fojtů, která zemřela 8. září
1 984 ve věku 70 let. Od té doby zvon utichl na dobu 31 let. V
roce 201 5 zvon byl částečně opraven a opět umístněn do

zvonice.
Nyní je nastaveno automatické elektrické zvonění pouze

na ranní budíček, poledne a večerní klekání.

Chtěly bychom Vás pozvat na další setkání u vánočního
stromu u zvonice, která Vás opět přivítá vánočně
nazdobena.

M. C. a R. L.

SVATÝ FLORIÁN

SS vvaattýý FF ll oorrii áánn ,, ppaattrroonn vvššeecchh hh aassii ččůů ..

Svatý Florián je ochránce v nebezpečí ohně, vody a války, patron hasičů, kominíků a zedníků.
Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v
připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvráti l plamennou zkázu. Pocházel z vojenské
rodiny a sám byl na konci 3. stol. n. l . vojenským úředníkem na území dnešních Horních Rakous.
V té době, za vlády císaře Diokleciána, kdy byla římská říše zmítána bídou a četnými válečnými
konfl ikty, hledal prostý l id v křesťanském učení útočiště před existenční nejistotou. Císař, ve
snaze obnovit upadající říši, zbavoval křesťany úřednických míst, propouštěl je z vojska a
pronásledoval kazatele. Jeho dvouleté protikřesťanské tažení stálo věřící řadu mučedníků.
Jedním z nich byl i později kanonizovaný Florián. Za to, že se nechtěl vzdát své víry a snažil se
osvobozovat zajaté křesťany, byl 4. května r. 304 svržen s mlýnským kamenem na krku do řeky
Enže poblíž římské osady Laureascum (dnes město Lorch v Rakousku). Pohřeb byl nedaleko
Lince, v místech kde dnes leží městys St. Florian, a nad jeho hrobem byl už v 6. stol. vystavěn
augustiniánský klášter. Mučedníkovi ostatky pak přenesli dva jáhnové do Říma a v roce 1 1 83 je
získal od papeže polský král Kazimír, aby je uloži l v nově vystavěném chrámu sv. Floriána na
Krakovském předměstí Kleparz. Hornorakouský národní světec se tak stal i polským zemským
patronem a kromě chrámu, jenž mu byl zasvěcen, po něm byla pojmenována i jedna z bran
krakovských městských hradeb. Část světcových ostatků získal z Polska také Karel IV. pro
svatovítský chrám v Praze.
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Za velmi teplého počasí uspořádal Spolek soukromých chovatelů koní 1 1 . 9. 201 6 osmý
ročník Memoriálu Svatopluka Němečka, do kterého se přihlási lo 1 1 soutěžících, mezi kterými byl i
soutěžící z předchozích ročníků i soutěžící noví. Vítězství obhajoval pan Milan Rektořík s koněm
Aron z Martinic.
Celkovým vítězem memoriálu se stal, a tím obháji l prvenství z loňského roku, pan Milan Rektořík
s koněm Aron z Martinic, na místě druhém se umísti l pan Kovář Jan st. z Hošťálkové s koněm
Bryt a na místě třetím se umísti l pan Šíma David s koněm Galvas z Hlučína. Pohár vítězi předala
paní Lužová, dcera pana Svatopluka Němečka, jejíž rodina je hlavním sponzorem memoriálu.

V rámci memoriálu se uskutečnily ještě další disciplíny. Soutěžilo se v překážkové jízdě
jednospřeží a dvojspřeží. Překážkovou jízdu jednospřeží vyhrál nejrychlejším časem pan Milan
Domes z Dolních Dunajovic, druhý skončil pan Martin Lichnovský z Radkovy Lhoty a třetí domácí
pan Viktor Chyti lek. Překážkovou jízdu dvojspřeží vyhrál pan Žákovčík Zdenek z Býškovic, druhý
byl pan Caletka Ladislav z Pacetluk a třetí pan Doležel Lubomír z Dobrotic.

Koně pod sedlem se účastni l i těchto discipl in. V parkuru s vodičem startovaly tři účastnice,
první se umísti la Smýkalová Veronika s koněm Kyšpa. V parkuru bez vodiče startovalo 6 jezdkyň,
první se umísti la Chromcová Ivana s koněm Rango. Pakur do 60 cm měl 1 0 dvojic, na prvním
místě se umísti la v kategori i pony Chromcová Ivana s koněm Rango, v kategori i velkých koní to
byla Kohoutová Valerie s koněm Rokok. Poslední disciplínou byly pony game se šesti
startujícími, vyhrála Zanášková Anežka s koněm Wil ly.

Letošní ročník Memoriálu Svatopluka Němečka se opět vydaři l , a tak mi dovolte
poděkovat členům Spolku soukromých chovatelů koní na Moravě se sídlem v Holešově, kteří se
podílel i na jeho přípravě a průběhu, SK ALLMETAL Martinice za zapůjčení kolbiště, slečně Anetě
Opršalové a jejímu týmu za spolu pořadatelství sportovní části memoriálu a všem sponzorům a
divákům, kteří tuto akci podpoři l i .

Chyti lek Viktor

SPOLEK SOUKROMÝCH CHOVATELŮ KONÍ NA MORAVĚ SE SÍDLEM V HOLEŠOVĚ

Florián je v počeštěné podobě Květoslav nebo Květoš. Základem jména je latinské Florianus,
které vychází ze slova florere – kvést. Je patronem Horního Rakouska, Bologně, Krakova a
celého Polska. U nás je mu zasvěcen např. chrám v Kladně, Bzenec – zaniklá kaple, kostel
Kostelany, Moravský Krumlov, Příbram na Moravě, kaple v Tetčicich, ve Veleboři, kostel v Oskavě
v Radouni u Štětí, i j inde.

ŘŘáádd ssvvaattééhh oo FF ll oorrii áánn aa

Řád sv. Floriána je jedním z nejvyšších vyznamenání a uděluje se
členům a organizačním jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky. K
udělení řádu sv. Floriána může dojít až po udělení medaile "Za
mimořádné zásluhy". Řád sv. Floriána je výběrové vyznamenání
udělované výkonným výborem sdružení na návrh okresního sdružení.
K řádu náleží diplom a stuha. Řád má tvar rovnoramenného
osmihrotého kříže v pozlaceném provedení. Vnitřní kruh je červený a
na něm je položen medailon s hlavou sv. Floriana se dvěma plameny a opisem: SV. FLORIAN.

Z internetového zdroje upravil B. Sedlář
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STAVEBNÍ KOMISE

Vážení spoluobčané,
v tomto roce proběhlo několik důležitých investičních akcí týkajících se stavebních úprav naší
obce. Byly to opravy veřejných komunikací, volných prostor a v neposlední řadě velmi důležitá
oprava budovy školy. Některé akce byly spolufinancovány Zlínským krajem. K některým se
nepodaři lo získat dotační titul , a tudíž musely být zcela pokryty z finančního rozpočtu obce nebo
zcela zrušeny.

PRVNÍ letošní investicí v naší obci byla výsadba zeleně.
Jednalo se o ulice ke hřbitovu a o náves. Akce byla
spolufinancována ze Státního fondu životního prostředí České
republiky. Bylo vysazeno 38 stromů, 586 kusů živého plotu a 865
kusů keřů. Tato akce dle našeho názoru "osvěžila" vzhled obce a
přispěla k obnově a ochraně životního prostředí.

Souběžně s touto akcí proběhla rekonstrukce
kanalizačních vpustí a zakopání chráničky pro případný nový
rozvod veřejného osvětlení v ul ici ke hřbitovu.

DRUHOU letošní akcí byla výstavba příčných prahů na místních komunikacích. Tato akce
byla z 50% spolufinancována Zlínským krajem z programu BESIP. Stavební úpravy byly
provedeny dle výkresové dokumentace projektantů zabývajících se bezpečností na pozemních
komunikacích dle souladu s platnými normami. Prahy prošly schvalováním dopravního
inspektorátu policie České republiky. Tato akce nás občany rozděli la na dva tábory. Jeden, který
je spokojený s vybudováním zpomalovacích prahů. Druhý, který zvedl vlnu nevole ohledně
zbytečné investice a pochybováním nad funkčností prahů a pokusy projet inkriminovaný úsek co
nejrychlej i . Záměrem obce bylo vybudovat příčné prahy s takzvaným "psychologickým" efektem
zpomalení. Ne (šikanou občanů) s nutností zpomalit na rychlost 5km a zatížení okolních domů
hlukem a emisemi při rozjezdu automobilu. Zda byla akce povedená či ne, ukáže čas a svědomí
každého z nás.

V pořadí TŘETI stavební akcí byla oprava kamenných křížů v centu hřbitova a před ním.
Tyto kříže prošly vybroušením, dotmelením prasklin a chybějících částí epoxidovým tmelem.
Následně obnovením písma a důkladnou penetrací porézního kamene zpomalující erozi vl ivem
povětrnostních vl ivů.

Akcí s pořadovým číslem ČTYŘI byla oprava školy.
Tato akce byla z našeho pohledu nevyhnutelnou. Bylo
nutné vyměnit podlahu ve dvou spodních třídách a to z
původních vlhkých dřevěných, pokrytých vrstvou linolea,
za betonové. Na tuto akci byly vyhrazeny dva měsíce
během velkých letních prázdnin. Během tohoto krátkého
času bylo nezbytné vytvořit podřezáním novou
hydroizolaci stěn budovy, která zde zcela chyběla. Dále
položit spodní vrstvu betonu, na ni opět hydroizolaci a
napojit tuto k izolaci obvodových stěn. Následně byla
položena vrstva 1 50mm polystyrenu a ta zakončena betonovým potěrem. V třídách byla
provedena nová elektroinstalace a upraveny rozvody vytápění. Následovala fáze vysoušení, kdy
po dobu cca jeden a půl měsíce se z vysoušečů vylévalo téměř 1 0 l itrů vody za 24 hod. Ke konci
října klesající vlhkost podlahy dovoli la položit nové linoleum a v současnosti jsou j iž třídy k
dispozici žákům.
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PÁTOU a zároveň největší stavební akcí běžící ve
stejném časovém úseku jako škola, byla přestavba
komunikace u hřbitova. Zde byla vybudována nová zpevněná
plocha, na které vzniklo několik parkovacích míst pro
návštěvníky hřbitova. Dále byl zpřehledněn vjezd a výjezd na
parkoviště. Nově vydlážděna cesta ke hřbitovní bráně, kterou
na jaře doplní nové lavičky. Parkoviště je osvětleno. Toto
osvětlení se bude zapínat v období svátků. Chodník ke
hřbitovu je osvětlen celoročně nízkopříkonovými led světly.

ŠESTOU stavební akcí byla oprava kamenné památky se sochou Panny Marie v poli za
hřbitovem. Tato oprava byla spolufinancována z dotačních fondů Ministerstva zemědělství SZIF
pro rok 201 6. Socha byla demontována a restaurována. Byl opraven i původní podstavec se
zábradlím. Poté socha navrácena a provedena výsadba dvou lip. Mimo dotační titul ZOM
dohodnulo odkup pásu pole pro vybudování stezky k tomuto místu z důvodu nepřístupnosti
památky v době vzrostlé vegetace na polích.

9. 3. 201 6
ZOM schvaluje účetní uzávěrku a Hospodářský výsledek ZŠ za rok 201 5, který čini l

- zisk 602,71 Kč, tato částka bude převedena do rezervního fondu, dále schvaluje účetní
uzávěrku a Hospodářský výsledek MŠ za rok 201 5, který čini l ztrátu 406,45 Kč, tato ztráta
bude pokryta z rezervního fondu.

ZOM schvaluje investiční záměr a podání žádosti o dotaci SZIF, dotační program 1 6. Udržování a
obnova kulturního dědictví venkova, podprogram 1 6. A. Údržba a obnova
stávajících prvků venkovské krajiny, na Revital izaci kamenné památky se sochou
Panny Marie včetně zeleně v ceně 57 046,- Kč vč. DPH, s podílem Obce Martinice ve výši
30% nákladů.

Nově zde byla provedena okrasná výsadba se zatravněním. Za zmínku stojí provednení
odvodnění parkoviště, které je z velké části odvodněno do zbudovaných vsakovacích jímek které
vrací vodu zpět do krajiny.

SEDMOU stavební úpravou v obci bylo
vybudování šestnácti nových herních prvků na hřišti
Mateřské školky. Přestavba byla spolufinancována z
dotačních titulů Ministerstva pro místní rozvoj z
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 201 6.

Poslední OSMOU akcí byla oprava místních komunikací. Oprava spočívala v uzavření
prasklin před nastávající zimou za účelem zamezení vniku vody. Voda v prasklinách v zimních
měsících opakovaně zamrzá. Zamrznutím se rozpíná a tím způsobuje další degradaci cesty a s
tím spojené narůstající náklady na opravu.

Závěrem děkujeme všem zúčastněným místním i přespolním firmám za spolupráci.
Občanům za shovívavost projevenou skrze určitá omezení vl ivem vzniku zmiňovaných staveb.
Zároveň bych chtěl nás všechny vyzvat ke vzájemné spolupráci při udržování těchto hodnot např.
posečením trávy před domem, úklidem spadaného listí nebo zdvihnutím odhozeného obalu na
veřejném místě. Pokusme se uvědomit si, že obecní majetek není pouze majetkem obce ale
majetkem nás všech.

Zdeněk Kolář
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ZOM schvaluje vybudování vjezdů k rodinným domům a provede se výsadba zeleně na náklady
obce v lokalitě Jižní Záhumenice

ZOM schvaluje zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku parc. č. 94/1 k. ú. Martinice u
Holešova o výměře cca 1 20 m2. Kupující zaplatí veškeré náklady spojené s prodejem.

ZOM schvaluje Smlouvu o 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 3. 4. 201 6
ZOM schvaluje Závěrečný účet obce Martinice za rok 201 5 s výhradou
ZOM schvaluje účetní uzávěrku obce Martinice za rok 201 5
ZOM schvaluje Zprávu o přezkoumání hospodaření obce Martinice za rok 201 5
ZOM schvaluje finanční příspěvek ve výši 74.400,- Kč na dopravní obslužnst obce na rok

201 6 – ZK a pověřuje starostu dalším jednáním s příslušným dopravcem o změně
odjezdu nedělního autobusu z Holešova do Martinic až po osmé hodině ranní

ZOM schvaluje rozpočtového opatření č. 2/201 6, příjem 1 88.500,- Kč a výdej 1 67.544,- Kč
ZOM schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci revital izace zeleně v centru obce Martinice

ve výši 298.824,- Kč vč. DPH
ZOM v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zák. č. 1 28/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení),

v platném znění, deleguje jako zástupce obce Martinice na zasedání řádné valné
hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. , IČ 49451 871 , se sídlem
Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž, konané dne 21 . 04. 201 6 v zasedací místnosti
Muzea Kroměřížska,Velké náměstí 38, Kroměříž, starostu obce Martinice Pavla Fiuráška,
Martinice 1 69, 769 01 Holešov

ZOM schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti tj . podzemní komunikační vedení veřejné
komunikační sítě – SO 466 - Přeložka kabelu MTS Martinice – Žeranovice v km 6.400
z důvodu realizace stavby Rychlostní si lnice R49, stavba 4901 Hulín – Fryšták

ZOM schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků na školní rok 201 6/201 7 – předpokládaný
počet od 1 . 9. 201 6 je 40 žáků

25. 5. 201 6
ZOM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 94/9 k. ú. Martinice za cenu 80,- Kč/m2, tj .

celková cena činí 6.800,- Kč a veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí
pan Josef Fusek

ZOM schvaluje vybudování parkoviště u hřbitova z vlastních finančních prostředků obce
Martinice ve výši 1 300 076,- Kč vč. DPH

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 3/201 6. Celkový příjem ve výši 342 1 30,- Kč a výdej
1 483 1 56,- Kč

ZOM schvaluje zveřejnění záměru obce darovat (bezúplatně převést) nemovitost:
Obec Martinice zveřejňuje v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 , zákona č. 1 28/2000 Sb. ,
o obcích (obecní zřízení) záměr darovat nemovitost a to obecní pozemek parc. č. 1 33/1 7
k. ú. Martinice u Holešova o výměře 279 m2 zapsaný na LV č. 1 0001 , vedeném v územním
plánu jako zahrada, manž. Radovanovi a Věře Strachotovým.

ZOM schvaluje uzavření Smlouvy o dovozu stravy mezi Obcí Martinice a Základní a
mateřskou školou Žeranovice na dobu 1 školního roku. Cena za přepravu stravy (obědů)
byla stanovena ve výši 2.000,- Kč/1 měsíc.
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22. 6. 201 6
ZOM schvaluje darování obecního pozemku parc. č. 1 33/1 7 k. ú. Martinice u Holešova.

Veškeré náklady spojené s darováním pozemku hradí manž. Strachotov
ZOM schvaluje poskytnutí dotace Kulturnímu sdružení Omladina Martinice, o. s.

ve výši 1 0.000,- Kč
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/201 6, příjem 4 009,00 Kč a výdej 25 000,00 Kč

27. 7. 201 6
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 5/201 6, příjem 500,00 Kč a výdej 571 .338,00 Kč
ZOM schvaluje Směrnici č. 2/201 6 o zapůjčení věcí movitých - 1 pivní set 1 00,- Kč,

1 stan nůžkový modrý 6 x 3 m 200,- Kč, 1 x stan party bílý 6 x 1 2 m 500,- Kč
ZOM schvaluje Kupní smlouvu týkající se koupě pozemku parc. č. 367/2 v k. ú. Martinice u

Holešova – orná půda - o výměře 1 .097 m2. Mezi Davidem Miklíkem a Jiřím Miklíkem jako
prodávajícími a Obcí Martinice jako kupujícím za vzájemně dohodnutou kupní cenu

1 8,- Kč/m2, tj . celkem za 1 9.746,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady související
s převodem této nemovitosti jakožto i poplatky spojené s vkladem do katastru

nemovitostí uhradí Obec Martinice.
ZOM neschvaluje žádost o zakoupení antistresového balíčku v ceně 1 tis. Kč za 1 balíček
ZOM schvaluje Smlouvu č. 1 030031 799/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

mezi Obcí Martinice a E.ON Distribuce, a. s. , České Budějovice na poz. parc. č. 366/2 v kat.
území Martinice u Holešova na stavbu „Martinice – příp. NN, Pospíši l“

ZOM schvaluje zpracování projektu na vybudování mokřadu v lokalitě „Loužka“ v ceně
63 tis. Kč

ZOM schvaluje Kupní smlouvu týkající se koupě pozemku parc. č. 367/2 v k. ú. Martinice u
Holešova – orná půda - o výměře 1 .097 m2. Mezi Davidem Miklíkem a Jiřím Miklíkem jako
prodávajícími a Obcí Martinice jako kupujícím za vzájemně dohodnutou kupní cenu
1 8,- Kč/m2, tj . celkem za 1 9.746,- Kč. Smluvní strany se dohodly, že náklady související
s převodem této nemovitosti jakožto i poplatky spojené s vkladem do katastru nemovitostí

ZOM schvaluje Smlouvu č. 1 030031 799/002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Martinice, IČ 00287482, Martinice 1 6, 769 01 Holešov a E.ON Distribuce, a. s. ,
IČ 28085400, F.A. Gerstnera 21 51 /6, 370 49 České Budějovice zastoupená E.ON Česká
republika, s. r. o. , IČ 25733591 , F.A. Gerstnera 21 51 /6, 370 49 České Budějovice na
poz. parc.č. 366/2 v kat. území Martinice u Holešova na stavbu „Martinice – příp. NN,
Pospíši l“

7. 9. 201 6
ZOM schvaluje pořízení a umístění dopravních značek „začátek a konec obce“, dále snížení

rychlosti na 30 km/hod. a vybudování příčného prahu v ulici J ižní Záhumenice
ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/201 6, kde celkové příjmy činí 3.200,- Kč, celkové

výdaje činí -1 70.000,- Kč
ZOM schvaluje zavedení 2 křížů (1 na hřbitově a 1 před hřbitovem) do majetku obce

za 1 ,- Kč jako církevní stavby
ZOM neschvaluje žádost Hospice na Sv. Kopečku o finanční podporu
ZOM schvaluje pronájem Kulturního zařízení na kurzy jógy p. Olšákové ve výši 1 00,- Kč/hod.
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ZOM ve na svém zasedání dne 1 8.1 1 .201 5 usnesením č. 1 2/201 5 usneslo vydat
na základě 1 0 písm. a) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 1 28/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Vymezení činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s
dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku. Činností, která by mohla narušit
veřejný pořádek v obci, je používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu.

Čl. 2 Omezující opatření
Každý je povinen zdržet se o nedělích a státem uznaných dnech pracovního klidu veškerých
prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu,
cirkulárek, motorových pil , křovinořezů apod

Čl. 3 Vymezení nočního klidu
1 ) Noční kl id je dobou od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen zachovat

kl id a omezit hlučné projevy.
2) V době konání Floriánských hodů a podobných akcí jako např. taneční zábavy se doba

nočního klidu stanovuje od 3:00 do 6:00 hodin.
3) V noci z 31 . prosince na 1 . ledna se doba nočního klidu nestanovuje.

Čl. 4 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1 5.dnem po dni jejího vyhlášení.

čč.. 33 //22 00 11 55 kktteerroouu ssee ssttaann oovvuu jj íí ppoodd mm íínn kkyy pprroo ssppaall oovváánn íí ssuu cchh ýýcchh rroossttll ii nn nn ýýcchh mm aatteerrii áá ll ůů vv oobbccii

ZOM se na svém zasedání dne 1 8.1 1 .201 5 usnesením č. 1 2/201 5 usneslo vydat na základě § 1 6
odst.5 zákona č. 201 /201 2 Sb. , o ochraně ovzduší, a v souladu s § 1 0 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 1 28/2000 Sb. , o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1 Za účelem ochrany vnějšího ovzduší před vnášením znečišťujících látek se touto obecně
závaznou vyhláškou stanovují podmínky pro spalování suchého rostl inného materiálu za
účelem jeho odstranění. V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostl inné materiály
neznečištěné chemickými látkami.

Čl. 2 Podmínky spalování suchých rostl inných materiálů
Suché rostl inné materiály dle čl. 1 nelze spalovat v období celého roku v neděli a o státem
uznaných svátcích.

Čl. 3 Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1 5. dnem po dni jejího vyhlášení.



SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vydává Obec Martinice, Martinice č.p. 1 6, 76901 Holešov, IČ:00287482

tel. : 573 399 01 0, e-mail : ou@martinice.cz

evidenční číslo periodického tisku MK ČR E 22280

Redakce: Ing. Jan Czvalinga, Ing. Břetislav Sedlář

Grafická úprava: Ing. Jan Czvalinga

Uzávěrka příspěvků pro příští číslo je 1 0. KVĚTNA 201 7
Příspěvky zasílejte na e-mail adresu: obcasnikmartinice@seznam.cz , vel ikost písma 1 2, font písma Arial

PŘÍSPĚVKY NEPROŠLY JAZYKOVOU KOREKTUROU NEPRODEJNÉ

ZEMŘELÍ SPOLUOBČANÉ:

2. 1 1 . 201 6 Marie Wachtelová ve věku 74 let

Červenec Jarmila Jurčíková 89 let
Alois Sichálek 70 let

Srpen Zdeňka Bezděčíková 70 let
František Soukup 60 let

Září Jaroslav Novák 91 let
Josef Mikulka 87 let
Věra Zlámalová 86 let
Josef Matula 84 let
Věra Utěkalová 83 let
Jiří Sichálek 75 let

Říjen Emil ie Kratochvílová 88 let
Zdeňka Svačinová 83 let
Ludmila Šťastná 80 let
Marie Sichálková 75 let
Marie Doležalová 70 let
Irena Chramostová 70 let
Miloslav Pospíši l 60 let

Listopad Marie Kováčová 85 let
Josef Foukal 60 let

Prosinec Vlasta Miklíková 89 let
Václav Chlupsa 70 let

JUBILANTI V OBCI:

Všem jubilantům přejeme
do další let pevné zdraví.

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.

duben Vít Menšík srpen David Vaňhara
červen Elen Hradilová září Veronika Stískalová
červenec Mikuláš Sedlář l istopad Antonín Zlámal

Václav Paštěka Martin Bakala

NAROZENÍ OBČÁNCI

Rodičům gratulujeme.




