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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Milí Martiničáci,

nejdříve něco na usmání - vtip ke sl ivovici:

„Víš, že člověk pochází z pecky?“ „Jak jsi na to přišel?“ „Tak, zasadíš pecku, vyroste strom, na
stromě švestky. Ty posbíráš a vypálíš z nich sl ivovici. Ze sl ivovice jeP. opice a z opice přeci člověk!“

V červnu Zastupitelstvo obce Martinice ve spolupráci s Farou Holešov uspořádalo Farní den. Na
programu bylo vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, folklórního souboru Jabloňka,
Omladina Martinice a k poslechu a tanci hrála skupina Fokus. Mši svatou sloužil P. Jerzy Walczak.
Byla to první akce Řimskokatol ické farnosti Holešov - děkanát Holešov, která vybrala naši obec.

Dne 1 9. 9. proběhl první ročník Pohádkového lesa. Na akci se podílelo Zastupitelstvo obce
Martinice, spolky a kroužek našich mladých cvičitelek. Velmi se to vydaři lo, děti a rodičové byli
nadšení. V příštím roce se už těšíme na druhý ročník.

1 7. 1 0. 201 5 obec uspořádala Drakiádu. Vítr sice moc nefoukal, ale i přesto draci vzlétl i , ale hlavně
jsme se potkali u táboráku, opekli špekáčky, zemáky, jablíčka a měli dobrou náladu při čajíku a
svařáku.

Beseda s důchodci proběhla v pátek 6. 11 . 201 5. Hrála skupina ORION, všichni jsme se dobře
pobavil i . Na programu bylo vystoupení žáků Základní a Mateřské školy a folklórního souboru
Jabloňka. Navrhl jsem, abychom se nepotkávali jen jednou ročně, ale častěj i a vytvoři l i klub seniorů
a seniorek, který by sdružoval a předával dětem a všem okolo své dlouholeté zkušenosti ze života.
Myslím si, že zkušenosti , které načerpali , by se měly předávat a neměly by upadnout do zapomnění.
Zastupitelstvo obce bude určitě tuto aktivitu podporovat. V lednu se potkáme.

Vánoce se rychle blíží a j iž 28. 1 1 . 201 5 obecní zastupitelstvo pořádá setkání u vánočního stromku.
Tato akce začíná již od rána. Připravil i jsme si pro vás ukázku řemesel - domácí zabijačku, stánky s
perníčky, adventními věnci, trdelníky, obchod naděje (křížky, lázeňské oplatky, hračky, knížky,
svíčkyP) apod. Na programu bude také vystoupení Mateřské školy, Základní školy a Jabloňky. V
základní škole bude přichystán vánoční bazar. Guláš, svařák a hranolky zajištěny. Těším se na vás.
P. S. : Mám pro vás přichystané překvapení.

1 3. 1 2. 201 5 od 1 4 hodin na kulturním zařízení obce pořádá obecní knihovna, Jabloňka a Obec
Martinice pečení perníků a výrobu vánočních ozdob. Vyrobíme si společně perníčky, vánoční ozdoby
a naladíme se na vánoční atmosféru.
V mateřské škole a na obecním úřadě byla, hlavně z důvodu úspory tepla, vyměněna okna.
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V druhém pololetí tohoto roku se dokončila revital izace hřbitova financovaná z dotace Obnova
hřbitova, vč. zeleně, podpora Zlínského kraje – Podprogram na podporu obnovy venkova v roce
201 5 částkou 491 061 ,- Kč. Celkové náklady čini ly 987 349,- Kč. Dodavatelskou firmou byl Pavel
Páleníček. Vím, že ne každému se tato revital izace líbí, ale myslím si, že hřbitov si už zasloužil
opravu. V příštím roce bych chtěl dokončit celkovou úpravu okolí hřbitova, tzn. rozšířit vstupní
komunikaci do hřbitova o parkoviště dle strategického plánu obce.

U základní školy proběhla výstavba dětského hřiště Martinice, které bude sloužit všem věkovým
kategoriím. Nyní probíhají dokončovací práce. Projekt je financován Ministerstvem pro místní rozvoj
z dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Celkové náklady čini ly 556 479,- Kč, z toho by
měla obec dostat formou dotace 389 535,- Kč. Dodavatelskou firmou je ACER WOODWAY z Brna.

Dále proběhla oprava stávajícího zvonu ve zvonici. Opravu provedl pan Pavel Macháček, tesařské
práce, Přílepy. Připravuji opětovnou žádost o dotaci na opravu sakrálních staveb (kříže), protože si
myslím, že památky si zaslouží péči. Je to naše historie. Také jsme zažádali o dotaci na pořízení
nového hasičského auta pro jednotku SDH. Avie, která j iž dosluhuje, je z roku 1 983 a náklady na
provoz jsou vysoké.

Martinice v padesátých letech minulého století zdroj. internet

Mým zájmem je zvelebení naší obce a tímto vyzývám občany o anonymní anketu „Co si občané
nejvíc přejí“ – požadavky prosím vkládejte do schránky obecního úřadu, budu rád za vaše názory.
Těší mě, že když se ohlédnu za letošním rokem, je za zastupitelstvem vidět kus práce. Za což jim
moc děkuji .

Chtěl bych se zaměřit také na rozšíření kapacity kulturního zařízení, abychom se mohli v hojném
počtu setkávat. Občané mi dávají najevo, že kulturní prostory jsou malé. Je to obrovská škoda, že se
nemůžeme v hojném počtu setkávat. Vím, že to bude stát nemalé prostředky, ale myslím si, že pro
stmelení občanů si to naše obec zaslouží.

Našel jsem na půdě obecního úřadu kresbu sv. Floriána na plechu, kde z druhé strany jsou
zobrazeny letopočty. Z toho je patrné, že v roce 1 91 0 věnoval Fr. Žůrek za starostování A. Bakaly
obraz, dále v roce 1 965 proběhlo obnovení zvonice nákladem občanů a v roce 1 987 zvonici opravil
J . Zaoral a obraz sv. Floriána renovoval Fr. Sedlář. Proto si myslím, že po dlouhé době bychom
mohli pro naši zvonici něco udělat. Chci uspořádat sbírku na pořízení nového zvonu, který by v obci
zvonil zatím odpoledne a večer. Sbírka začne setkáním u vánočního stromku 28. 11 . 201 5.
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FARNÍ DEN

Dále mým záměrem je vybudovat zpomalovací prahy kvůli bezpečnosti. Samozřejmě nesmíme
zapomenout na rekonstrukci obecního úřadu vč. mateřské školy, základní školy, opravu mostů,
bezbariérový přístup k autobusovým zastávkám, výsadbu zeleně.

Hlavně chci poděkovat všem, protože sám jako jedinec neudělám pro naší obec vůbec nic. Musíme
se zapojit všichni, a proto děkuji sponzorům JOSPO Holešov (Josef Pospíši l , uzeniny), SEDITA
(oplatky a další sladkosti), W.M. Pila Martinice, foto Šrámek a dalším, kteří nám pomáhají při
pořádání akcí, jak finančně, tak i materiálně. Dále hlavně folklórnímu souboru Jabloňka,
Mysliveckému sdružení Martinice, SDH, cvičitelkám, TJ Sokol a spolku Naproti zóny. Také bych rád
poděkoval panu Břeťovi Sedlářovi za na vlastní náklady vysazené lípy za “Gajovým“. Tato iniciativa je
snahou o zlepšení prostředí, v kterém žijeme. Není nám přeci lhostejné naše okolí. Budu velmi rád,
když občané při jdou s jakýmkoliv nápadem, jak to zde zlepšit. Obec může finančně přispět.
Samozřejmě není možné zrealizovat vše.

Přeji vám krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně zdraví a pohodu.

A na závěr P mějme se rádi, užívejme si života, ži jeme jen jednou, jsme z pecky

Pavel Fiurášek

V neděli 1 4. června uspořádala Římskokatol ická farnost Holešov a Obec Martinice v naší obci
Farní den. Mši svatou sloužil P. Jerzy Walczak, holešovský děkan. Při mši svaté zpívala Holešovská
schóla za hudebního doprovodu Mgr. Jana Kotase. Poté následoval kulturní program. Vystoupily děti
ze Základní školy Martinice, FS Jabloňka a KS Omladina Martinice. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina FOCUS ROCK. Jsme rádi, že k nám na toto milé setkání při jel i i občané z okolních
obcí. Byla to velmi zdaři lá akce, ke které j istě přispělo i krásné slunečné počasí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Od posledního vydání Martinického občasníku v červnu 201 5 se v Kulturním zařízení obce
uskutečnily hned dva slavnostní obřady vítání děti do života. 28. června jsme přivítal i v naší obci 4
nové občánky – Jaroslava Vaňharu, Petra Dudka, Sebastiana Böhma a Matěje Štěpána. Kulturní
pásmo si připravily děti z folklórního souboru Jabloňka pod vedením paní Petry Zrníkové a paní I lony
Brázdilové.
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Ale nezapomínáme ani na naše starší spoluobčany.
Na pátek 6. Listopadu pro ně zastupitelstvo obce
připravilo „Besedu s hudbou“.
Naše velmi vitální důchodce (z čehož máme radost)
přivítal pan starosta Pavel Fiurášek. Vystoupily děti z
Mateřské a Základní školy Martinice a FS Jabloňka.
Zpestřením večera byla bohatá tombola, kterou
zorganizovaly paní Marie Polášková a paní Marie
Vrbecká. O dobrou náladu, písničky a tanec se po
celý večer starala hudební skupina ORION.

OBECNÍ KNIHOVNA

Další slavnostní obřad vítání dětí do života proběhl 1 4. l istopadu a přivítal i jsme 7 nových občánků
Tomáše Ohlídala, Lukáše Matyáše, Veroniku Páleníčkovou, Elen Schützovou, dvojčátka Karolínu a
Terezu Skovajsovy a Natál i i Krajíčkovou. Při tomto obřadu vystoupily děti z Mateřské a Základní
školy Martinice. O hudební doprovod na obou obřadech se postaraly Dianka Nevláčilová a Ivanka
Zrníková. Slavnostní projev přednesl pan starosta Pavel Fiurášek. Popřál rodičům hodně zdraví,
trpěl ivosti , lásky a vzájemného porozumění při výchově jej ich dětí a dětem, aby prožily krásné
bezstarostné dětství v láskyplné náruči svých rodičů. Již tradičně byl slavnostní obřad ukončen
přípitkem pana starosty s rodiči.

BESEDA S DŮCHODCI

Na závěr bychom chtěl i poděkovat všem p. učitelkám, ředitelkám, vedoucím FS Jabloňka, Diance a
Ivance i učinkujícím dětem, za nácvik a přípravu vystoupení při kulturních akcích, které pořádá
zastupitelstvo obce. Víme, že je to nelehký a časově náročný úkol, proto Vám všem upřímně
děkujeme a těšíme se na další společné akce.

Rok 201 5 pomalu končí a Obecní knihovna má za sebou poměrně akční období. .

Před hlavními prázdninami jsme ocenil i naše malé čtenáře na společném táboráku. Po
prázdninové pauze jsme nalákali na soutěž O HANÁCKÉHO KNIHOMOLA. Pro děti jsme připravil i
výtvarnou akci STAŇ SE MALÍŘEM. Děti kreslí k vypůjčené knize ilustraci a v červnu si vytvoří z
těchto dílek výstavu.

V září jsme uspořádali první besedu AFGHÁNISTÁN ZNÁMÝ NEZNÁMÝ. Námět i samotná
přednáška s doprovodným programem byla moc zajímavá, jen nás mrzela nízká účast občanů.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA MARTINICE

Chtěl i bychom pořádat akce i pro širší veřejnost.
Tak snad nás příště podpoříteP

V listopadu nás navštívi la Základní škola Jana
Bezděka. Děti se seznámily s provozem knihovny.
Ty, které nás doposud neobjevily, se staly novými
čtenáři.

Před Vánocemi - v neděli 1 3. prosince plánujeme
ve spolupráci s Obecním úřadem a Folklorním
souborem Jabloňka VÁNOČNÍ LADĚNÍ. Náplní
odpolední dílny bude ukázka ručních prací našich
šikovných maminek a šperkařská dílna. Každý
účastník si také upeče a nazdobí svůj vlastní perník. .

Od nového roku chystáme ve spolupráci s Obecním
úřadem otevřít malý klub starších spoluobčanů. Jeho
motivační název teprve vymýšlíme. Chtěl i bychom nabídnout
této generaci zralých l idí možnost setkávat se. Vždy s
nějakým krátkým programem. Také bychom „využil i“ této
skupiny v obohacení života nás mladších. A tímto zveme
opravdu všechny starší l idi dobré vůle. Setkávání by mělo
probíhat pravidelně. O všech skutečnostech budeme včas
informovat.

Od ledna končí v knihovně paní Janalíková, které
děkujeme za práci při znovuotevření naší knihovny.

Na závěr důležitá informace. Od ledna 201 6 mění knihovna provozní dobu. Otevřeno bude vždy
ve středu od 1 6. 30 do 1 8. 30 hod. Děkujeme za pochopení.

Nezapomeňte si prohlédnout náš web, na kterém najdete fotografie z akcí.
www.martinice.knihovna-zl insko.cz

Všem našim stávajícím čtenářům i budoucím příznivcům přejeme klidné sváteční dny a v novém
roce hodně literárních radostí.

Vlaďka Sedlářová

Co děláme ve školce?

Hrajeme si, povídáme, zpíváme, tančíme, cvičíme,
kreslíme, malujeme, tvoříme. . .

Pro školní rok 201 5/201 6 bylo zapsáno 40 dětí, což
je naše kapacita. Po prázdninách starší děti sdělovaly
své zážitky kamarádům a nové děti se postupně
seznamovaly s prostředím mateřské školy.

Využily jsme teplého podzimu k hrám na školní
zahradě s novým pískovištěm. Zavítalo k nám
maňáskové divadlo z Olomouce s pohádkou “O
zatoulaném koťátku”. Děti zaujal pan Forejt dalšími
příběhy z cyklu Zdravý úsměv.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA BEZDĚKA MARTINICE

Vážení a milí čtenáři,
přestože nový školní rok je j iž v plném proudu, ráda bych začala malým ohlédnutím za školním
rokem předchozím. Jednou z významných událostí v životě školy byla v květnu návštěva České
školní inspekce. Předmětem kontroly byla nejen oblast výchovně-vzdělávací, ale také oblast
hospodaření či dodržování bezpečnostních předpisů. Výstupem kontrolní činnosti ČŠI je protokol a
veřejná inspekční zpráva. Ve všech oblastech byla naše škola hodnocena velmi dobře a pozitivně.
Je velmi potěšující, že dobré jméno školy se daří budovat nejen před širokou veřejností, ale také v
očích odborníků.
Letos jsme 1 . září uvítal i rekordní počet prvňáčků - 1 3 dětí. V 1 . ročníku vyučuje nová paní učitelka
Lenka Andrýsková. Dalšími vyučujícími jsou paní Nicol Darmovzalová, Jaromíra Podhajská a ve
školní družině Irena Vaňharová. Celkem máme ve škole 41 žáků. Vyučuje se ve 3 třídách.
Vykročení do nového školního roku bylo ve znamení úspěchu. Škola jako jediná získala mimořádné
ocenění ve výtvarné soutěži Zdeněk Burian očima dětí, kterou pořádalo MKS Holešov. Začátkem
října začaly svoji činnost zájmové kroužky. Novinkou je nabídka výuky hudebních nástrojů –
táborové kytary a zobcové flétny. Dále na škole funguje keramika a výtvarný kroužek.
Škola se aktivně účastní veřejného dění v obci. V průběhu listopadu vystoupí naši žáci na besedě
pro důchodce, vítání občánků a nově u rozsvícení vánočního stromu.
Těšíme se, že tento školní rok přinese spoustu radosti a hezkých společných zážitků dětem, paním
učitelkám i rodičům.

ředitelka školy Mgr. Veronika Boháčková

Jako každý podzim chtějí děti z mateřské školy potěšit seniory
v Martinicích i na Horním Lapači při jej ich setkání krátkým
pásmem a dárečkem. Letos jsme pro ně vyrobil i papírové košíčky
a naplni l i je jablíčky.

Do konce roku nás čeká ještě spousta práce s přípravou
adventní doby, kterou zakončíme vystoupením pro rodiče. Potom
se budeme těšit na společné chvíle u vánočního stromečku!

Anna Horáčková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů obnovil v loňském roce také sportovní tým mužů. V letošním roce
se muži zúčastni l i závodů v požárním sportu Zlínské ligy. S plným nadšením a nasazením objížděli
pravidelně závody v celém zlínském kraji . Z 48 soutěžích týmů se umísti l i po celé sezóně na 1 4.
místě.

V pátek 11 . září 201 5 se zúčastni l místní sbor dobrovolných hasičů „Námětového cvičení –
dodávky vody“, které se letos konalo v Martinicích. Cvičení se zúčastni l i ještě další 3 sbory
dobrovolných hasičů ze Žeranovic, Horního Lapače a Lechotic. Toto cvičení je zkouškou dodávky
vody na větší vzdálenost v nepřístupném terénu pro hasičské cisterny.

Místní hasiči se také spolu s dalšími spolky zúčastni l i akce pro děti – „Pohádkový les“, který
se konal v sobotu 1 9. září v areálu myslivecké chaty a jejím okolí.
Sportovní tým hasičů Martinice – muži se bude i v příštím roce 201 6 účastnit závodů v požárním
útoku ve Zlínské a Podhostýnské lize a proto se při jďte podívat na hasičské soutěže v okolí a
podpořit náš tým.
Touto cestou by chtěl SDH Martinice poděkovat všem sponzorům a příznivcům hasičského sportu za
jej ich podporu a zároveň pozvat na akce pořádané místními hasiči i v roce 201 6.

Vítězslav Pospíši l

Po více než 1 0 letech byl v roce 201 5 obnoven v naší obci
oddíl mladých hasičů. K dnešnímu dni čítá 1 4 členů a 4
vedoucí.
V sezóně 201 4/201 5 se mladí hasiči zúčastni l i dvou
okrskových soutěží mladšího dorostu. Zatím pouze jedno
družstvo „nebodově“. Dne 29. 8. získali v Dřevohosticích
7. místo z 1 2 družstev v kategori i mladší žáci a 5. 9. v
Mysločovicích zůstal i bez umístnění (rozpojený
rozdělovač). Dále jsme se zúčastni l i dvou pohárových
soutěží. O pohár starosty obce Zářičí (7. místo z 1 3

družstev dané kategorie) a O pohár starosty Horního Lapače (6. místo z 1 0 družstev dané kategorie).

Dne 8. l istopadu 201 5 se vedoucí Tomáš Kaňa a Vítězslav Pospíši l zúčastni l i školení vedoucích týmu
mladých hasičů na Rusavě. Po náročném školení úspěšně složi l i zkoušky - první stupeň vedoucího
týmu.
O zimní přestávce se chceme věnovat zejména zdravovědě a branné činnosti . V sezóně 201 5/201 6
plánujeme účast v požárním útoku se dvěma družstvy - z toho družstvo A okrsková soutěž bodovaná.
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TJ SOKOL MARTINICE

V neděli 23. 8. 201 5 zápasem s Rusavou odstartoval nový ročník fotbalové soutěže. Mužstvo
vstupovalo do sezóny posilněné o velmi kvalitní hráče (Chovanec Dušan, Kováč David, Gaja Andrej),
vracející se z hostování z Holešova, respektive Žeranovic. Ul iční turnaj, spolupořádaný se spolkem
„Naproti Zóny“, objevi l Jakuba Opršala a náhradního brankáře Aleše Stískala. Po dlouhých jednáních
s FC Fastav Zlín ohledně Samuela Marka a Adama Fialy došlo k zdárné dohodě, k čemuž výrazně
přispěl Josef Pospíši l mladší.
S týmu odešel pouze Lukáš Shejbal a z pracovních důvodů na čas přerušil i činnost Pavel Petráš a
Jan Kopřiva.
Dovolím si říct, že mužstvo ani v jednom zápase nezklamalo a i na venkovních hřištích jsme byli více
než vyrovnaným soupeřem. Jen neproměňování šancí nás stálo větší bodový zisk. V domácích
zápasech jsme všechny soupeře předčil i a skóre 1 6:2 hovoří samo o sobě.
Tým se opíral o nepolevující, kval itní výkony Martina Kundery, který vytvoři l společně s Dušanem
Chovancem zřejmě nejlepší stoperskou dvojici v této soutěži. Velký standard si odvedli bratři
Zaoralovi a Tomáš Beránek či Samuel Marek. Samozřejmě, že to není zásluha jen těchto hráčů, ale
spolupráce celého týmu.
Závěrem bych rád poděkoval všem příznivcům, malým i velkým sponzorům za podporu, které si
velmi vážíme.

Za vedení Milan Kutra

VÝSLEDKY MUŽI :
Martinice - Rusava 3:0 (2:0) Kováč,

Beránek , Opršal
Rajnochovice - Martinice 1 :0 (1 :0)
Martinice - Hlinsko 2:1 p (1 :0) Beránek
Žeranovice - Martinice 3:1 (1 :0) Gaja
Martinice - Kostelec u Hol. 1 :0 (1 :0) Beránek
Martinice- Bystřice p.H.B 7:1 (5:1 ) Zaoral O. 4,

Kováč 2, Beránek 1
Prusenovice- Martinice 2:1 (0:0) Chovanec
Martinice - Tučapy 3:0 (2:0) Opršal,

Zaoral, Kováč

CELKOVÁ TABULKA MUŽI
1 . FK Komárno - Osíčko 9 6 2 1 29:8 22
2. Prusinovice 9 7 0 2 26:26 21
3. SK Žeranovice 9 5 2 2 37:1 8 1 9
4. Sokol Martinice 9 5 1 3 1 8:8 1 7
5. Sokol Tučapy 9 3 3 3 20:1 9 1 3
7. Sokol Hlinsko p.Host. 9 2 3 4 1 4:22 1 0
8. FK Bystřice p.Host. B 9 2 2 5 1 9:30 8
9. Moravan Kostelec u Hol. B 9 1 2 6 1 0:21 6
1 0. SK Rusava 9 2 0 7 1 3:31 6

STARŠÍ ŽÁCI
V mužstvu starších žáků došlo také k výraznému zlepšení a bodovému navýšení oproti létům
minulým. Hlavní ale je, že se zvedá kvalita předváděné hry, což je zásluhou týmu starající se o tyto
mladé naděje.

Martinice - Lubná 1 :0 Javora
Prusenovice – Martinice 0:3 Uruba, Bártek Jiří,Čuňková
Martinice - Chropyně 0:5
Mrlínek - Martinice 5:2 Juráň, Uruba
Martinice - Chvalčov 0:1
Zlobice - Martinice 1 :7 Čuňková 2, Juráň, Javora,

Odstrči l , Božková, Bártek Jiří
Martinice – Lutopecny 2:5 Juráň, Krajcar Jan
Martinice - Zdounky 5:1 Krajcar Jan 2, Starosta,

Juráň, Uruba
Skaštice - Martinice 0:3 Řihák, Juráň, Uruba

Družstvo starších žáků
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Na jaře 22. 5. - 24. 5. 201 5 jsme byli na víkendovém
soustředění na zámku v Dřevohosticích. Pan kastelán
nás velice mile přivítal a ubytoval do jednoho ze
zámeckých sálů, ve kterém jsme všichni přespávali .
Tento velký sál byl propojený s dalšími dvěma sály,
které jsme dohromady mohli využívat po celou dobu
soustředění. Dá se říci, že jsme měli k dispozici téměř
celý zámek i nádvoří. Vedle zámku pak ještě pěkné
dětské hřiště.
Děti měli první den talentovou soutěž, na které si mohl
každý vybrat jakýkoliv žánr, v čem bude soutěžit –

JABLOŇKA

VÝSLEDKY STARŠÍ ŽÁCI :
Martinice - Lubná 1 :0 Javora
Prusenovice – Martinice 0:3 Uruba, Bártek Jiří,

Čuňková
Martinice - Chropyně 0:5
Mrlínek - Martinice 5:2 Juráň, Uruba
Martinice - Chvalčov 0:1
Zlobice - Martinice 1 :7 Čuňková 2, Juráň,

Javora, Odstrči l ,
Božková, Bártek Jiří

Martinice – Lutopecny 2:5 Juráň, Krajcar Jan
Martinice - Zdounky 5:1 Krajcar Jan 2,

Starosta, Juráň, Uruba
Skaštice - Martinice 0:3 Řihák, Juráň, Uruba
Martinice - Bezměrov 2:3 Slanina, Krajcar Jan

Družstvo mužů

– zpěv, hraní na nástroje, tanec, gymnastika atd. Nejlepší byl i odměněni věcným darem, diplomem a
medailí. V sobotu jsme s panem kastelánem nachystal i pro děti stezku odvahy, tajnou chodbou do
zámecké věže a kdo se nebál a absolvoval výstup se stezkou odvahy celý, mohl se pokochat nočním
pohledem na Dřevohostice. Také jsme si vyrobil i na celý víkend dost „obřího“ bublifuku, ze kterého
jdou dělat obří bubliny (cca půlmetrové) a ty pak děti vypouštěly na nádvoří zámku. Tento víkend byl
pro všechny takové malé dobrodružství.
V květnu nás ještě čekalo vystoupení v Lutopecnách u Kroměříže, kde se pořádají každý rok hody

a kácení máje.
21 . 6. 201 5 jsme vystupovali v Martinicích, tentokrát na farním dnu.
28. 6. 201 5 náš soubor vytvoři l doprovodný program k vítání občánků v Martinicích.
22. 8. 201 5 proběhly v Kroměříži Dožínky. Po společném průvodu městem měl náš soubor dva
vstupy. Nejprve na nádvoří pivovaru a pak na Velkém Náměstí.

6. 9. 201 5 jsme vystupovali také na Dožínkách města Holešova, kde jsme se v průvodu svezli i na
žebřiňáku s koňmi.

Dne 25. 1 0. 201 5 jsme pořádali lampionový průvod naší obcí. Akce se velmi povedla i díky
pracovníkům „Obce Martinice“, kteří nám pro tuto chvíl i zhasl i veškerá pouliční osvětlení. Na konci
cesty děti i dospělé čekalo občerstvení zdarma v kulturním zařízení obce, a to svařák, čaj, či nějaké
napečené dobroty našich hodných hospodyněk. Všem, kdo s něčím pomohli , moc děkujeme!



KULTURNÍ SDRUŽENÍ OMLADINA

MARTINICKÝ OBČASNÍK strana10

6. 11 . 201 5 náš soubor ještě vystoupil pro všechny
přítomné seniory z Martinic v kulturním zařízení obce.

Do závěru roku nás ještě čeká :
5. 1 2. 201 5 besídka se zábavou pro děti a rodiče
našeho souboru, kam přijde i Mikuláš s čerty.

28. 1 1 . 201 5 vystoupení pod Vánočním stromem v
Martinicích.

A na zakončení „tanečního“ roku jsme byli pozvaní 20.
1 2. 201 5, souborem Ječmínek, do Mysločovic na akci
zvanou „Vánoční koledování“, kde také předvedeme
svůj Vánoční program.

I lona Brázdilová

Protože se Vánoce úprkem blíží, dovolte nám popřát šťastné a veselé svátky vánoční plné radosti ,
kl idu a rodinné pohody.

V Novém roce 201 6 hodně pevného zdraví, trochu toho štěstí a splnění všech toužebných přání

přeje Kulturní Sdružení Omladina
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MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ

Myslivecké sdružení Martinice uspořádalo 31 . 5. 201 5
Dětský den nejen pro místní děti , ale i děti z blízkého
okolí Martinic. Počasí dětem přálo a do jednotl ivých
soutěží se zapoji lo 72 dětí. Bavily se nejen děti, ale i
jej ich rodiče. Pro každého malého návštěvníka bylo
připraveno občerstvení a pro soutěžící zajímavé ceny a
odměny.
Každoroční plánovanou akcí místního mysliveckého

sdružení bývá Veřejná střelecká soutěž na asfaltové
holuby. Druhý prázdninový víkend 11 . a 1 2. července
se pořádal j iž XI . ročník. Této akce se zúčastni lo 53
střelců nejen z Moravy a Čech, ale také ze Slovenska.
Při závěrečném vyhodnocení byly soutěžícím střelcům rozdány hodnotné ceny, které j iž bývají
tradičně připraveny. Během celého víkendu byly pro účastníky i návštěvníky připraveny zvěřinové
special ity.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAPROTI ZÓNY

Společně s ostatními spolky se i myslivecké
sdružení zapoji lo do organizace akce
Pohádkový les, která se konala v sobotu 1 9.
září. Akce byla zahájena a ukončena na
myslivecké chatě v hojném počtu natěšených
malých i větších účastníků. Za odvahu a
splnění úkolů byly děti odměněny sladkou
odměnou.

Zatím poslední pořádanou akcí místních
myslivců byly v sobotu 1 7. října Klubové
střelby na asfaltové holuby. Říjnová sobota
ukázala j iž chladné podzimní počasí, ale
účastníkům na radosti ze střeleb nic neubrala.

Na vaši účast na dalších akcích v roce 201 6 se těší členové Mysliveckého sdružení Martinice.

Zájezd do Mutěnic
Stalo se již tradicí, že členové Naproti zóny a jej ich příznivci rádi podnikají poznávací zájezdy. Již po
několikáté se uskutečnil zájezd do Mutěnic. Akce zvaná Chodníčky nebo Burčákový pochod, která se
letos uskutečnila 1 0. října, láká každoročně tisíce l idí z různých koutů naší vlasti . V Mutěnicích se
konala j iž po devětatřicáté. Ještě aby ne. Jižní Morava a její vinice představují nevšední zážitek.
Organizace letošního zájezdu se ujal Vladimír Vrbecký. Zájemci vyrazil i v brzkých ranních hodinách
z Martinic autobusem. V Mutěnicích se vydali na burčákový pochod, pokochali se panoramaty
vinohradů a úrodných polí, pokoštovali burčák, víno i místní special ity a vraceli se spokojeni domů.

Uliční turnaj
Píše se březen 201 5 a členové spolku Naproti zóny se společně s fotbalisty TJ Sokol Martinice
domlouvají na uspořádání turnaje ul ic v kopané. S nápadem přichází fotbal ista a trenér Roman
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SK ALLMETAL

Číhal. Derniéra této akce se koná naposled před devíti lety v roce 2006. Od té doby se obec rozrůstá
a pokud má být akce opět uskutečněna, je nutné nové ulice přiřadit k těm stávajícím. Tohoto úkolu se
ujímá Ing. Martin Bakala, jakožto sportovní referent spolku. Píše také nová pravidla postavena na
základech těch původních. Termín je určen na neděli 5. července 201 5 ve 1 3 hodin. Akce může
začít.
Pojďme ale nahlédnout ve zkratce dále do historie.

Píše se rok 1 986 a parta nadšených dobrovolníků především z TJ Sokol Martinice pořádá první
ročník turnaje. U zrodu stojí pan Alois Sichálek, který se inspiruje turnajem v házené v obci
Dřevohostice. Občané se na akci těší a fotbal isté i nefotbalisté se na ní každoročně schází a bojují o
vítězství.
Protože není jednoduché složit jedenáct mužů do týmu v každé ulici , je nutné doplnit kádry bývalými
občany Martinic, kteří j iž v obci nebydlí. Je to pro ně hezká příležitost jak se minimálně jednou za rok
potkat s přátel i . Z důvodů neshod a malé účasti se poslední turnaj uskuteční v roce 2006. Pak na
devět let utichá.
Generace fotbalistů se po letech mění, do obce se stěhují noví občané. Vzniká tak nápad
znovuobnovení. Většina hryschopných mužů a také jedna žena přisl ibují účast. Týden před akcí
dochází k rozlosování. Je neděle, státní svátek a téměř čtyřicet stupňů ve stínu. Krátce před třináctou
hodinou přichází první hráči. Někteří pak opozdile, ale přece. Při jíždí také bývalí občané Martinic,
prahnoucí po fotbalu. Ul ice Jednota, Mlýn, Lesní a Zvonice začínají hrát systémem každý s každým.
V tom horku je to náročné, hráči musí dodržovat pitný režim. Někteří příznivci se kochají fotbalem,
j iní fotografiemi z minulých ročníků na připravených nástěnkách. , ,Toto už snad není ani pravda“
kroutí hlavou žena, která se poznala na pětadvacet let staré fotografi i . Mikrofonu se ujímá Stanislav
Fišar a dělá rozhovory s jednotl ivými hráči. Vše ve vtipném a přátelském duchu.
Turnaj vyhrává ulice Mlýnská, na druhém místě končí Lesní, třetí je Zvonice a čtvrtá Jednota. Na
pořadí nezáleží, protože se povedlo dát po letech dohromady něco, co má tradici. Organizátoři
předávají poháry a na konec si hráči sl ibují setkání i v příštím roce. Bude to j iž třicet let od založení.

Robert Bakala

Hubetrova jízda pro děti
Stáj Manziana pod vedením Anety Opršalové uspořádal dne 27. 9. 201 5 Hubertovu jízdu, která byla
určena pro děti, kteří navštěvují ve stáj i jezdecký kroužek.
Akce vypukla po nedělním obědě, děti si koně vyčesaly a nachystaly na procházku okolní přírodou.
Dále program pokračoval na jízdárně, kde byly nachystané hry, soutěže, táborák a nechyběl i hon na
liščí ocas.
Tam děti předvedly svým rodičům, co se doposud na koních naučily.
Počasí nám přálo, sluníčko svíti lo, děti se bavily.

Těšíme se na další akce stáje Manziana. Aneta Opršalová

Stáj Manziana kontakt: Aneta Opršalová
- Jezdecký výcvik tel: 608751 872
- Jízdy dětí na ponících IČO 0391 7827
- Vyjížďky do přírody http: //staj-manziana.weebly.com/
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MARTINIČTÍ VČELAŘI

VČELAŘSKÉ OKÉNKO
V současné době v obci chovají včelstva Václav Chlupsa, Josef Macek,
Zdenka Řezáčová, Marián Staroba a Pavel Zlámal. Včelstva jsou umístěna v
zahradách rodinných domů, pouze paní Řezáčová má včelín v lokalitě
„Chrastí“.
Na rozdíl od velkých ztrát v celé ČR, místní včelaři neměli přes zimu ani v
průběhu roku úhyny včelstev a v současné době včelaří s 35 včelstvy. Po
medobraní provádíme důsledná preventivní léčení a máme zatím i štěstí, že

SPOLEK SOUKROMÝCH CHOVATELŮ KONÍ NA
MORAVĚ

Spolek soukromých chovatelů koní na Moravě
pořádal v neděli 1 3. 9. 201 5 již sedmý ročník
Memoriálu Svatopluka Němečka. Jednalo se o
sportovně chovatelský den se soutěží v ovladatelnosti
chladnokrevných koní a ukázky jezdeckých disciplín –
parkurových a westernových soutěží. Akce se konala
za krásného počasí na kolbišti JK Allmetal Martinice.

Michaela Vaňharová

mor včelího plodu, proti němuž není obrany a včelstva se likvidují spálením, se nám zatím vyhýbá.
Letošní jarní medová snůška květového medu byla průměrná, protože měsíc květen patři l k
nejchladnějším květnům za posledních deset let a nepřál ani zdárnému opylování ovocných dřevin.
Proto byla letos slabá úroda švestek i jablek. Letní květový med – lipový nebyl žádný, poněvadž obec
provedla razantní ořez l ip v obci. Tmavý lední spadkový med alespoň částečně nahradil předchozí
výpadky ve snůšce. Současné listopadové teplé počasí způsobuje, že včely jsou stále aktivní a čilé a
spotřebovávají zásoby určené na zimu. Máme obavy, aby jim vydržely až do jara.
Med jed hodnotná přírodní potravina s léčivými účinky, zvyšuje přirozenou odolnost organismu,
příznivě ovlivňuje krevní oběh, vyživuje srdce, posiluje nervovou soustavu a dobrý spánek. Čaj
slazený medem vyhání z těla mnoho nemocí. Med prospívá dětem i dospělým, mladým i starým,
nemocným i zdravým.

Pavel Zlámal
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DOTAČNÍ TITULY PRO OBČANY

PODĚKOVÁNÍ

Život není vždy jen radost, ale bohužel někdy i
starost a velká bolest. Malá Simonka Slivková se
narodila jako zdravá, veselá a krásná holčička.
Její malé bezbranné tělíčko napadl vir zvaný
pneumokok. Po těžké a komplikované léčbě se
podaři lo Simonce zachránit život, ale následkem
užívání si lných medikamentů a antibiotik utrpěla
vážnou poruchu mozku.
Chci tímto poděkovat všem rodičům dětí z
mateřské školy za všechna víčka z PET lahví, ,

SBÍRKA PRO SIMONKU

která tam pro ni nosí. A hlavně paní ředitelce Aničce Horáčkové, která j iž před třemi lety vše zařídi la
a pomohla zorganizovat. Dále chci poděkovat Obecní knihovně, kde už také začalo sbírání víček pro
Simonku. Budeme moc rádi, když pomůžete se sběrem i vy čtenáři.
Simonka má letos už 8 let. V létě byla v Klimkovicích na ozdravném pobytu. Ten byl hrazen právě z
prodeje víček. Tuto léčbu pojišťovna nehradí!
Všem moc děkují za pomoc se sbíráním víček rodiče Renata a Pavel Sl ivkovi.

Renata Lišková

Vážení spoluobčané,

jak jste j iž j istě zaslechl i ze sdělovacích prostředků, Zlínský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro
životní prostředí spustí na přelomu roku program podpory výměny starých zdrojů tepla za kvalitnější,
tzv. Kotlíkovou dotaci. Jedná se o podporu domácností v nezanedbatelné výši 70 až 85% z
maximálně 1 50 000Kč. Majitelé rodinných domů můžou žádat o výměnu starého kotle na pevná
paliva za tepelné čerpadlo, moderní kotel na pevná paliva s automatickým přikládáním, nebo i ručním
přikládáním a také za plynový kondenzační kotel. Zároveň s tímto je možné pořídit solární panel k
ohřevu teplé užitkové vody nebo přitápění. A dále u neúsporných staveb (klasifikace horší než „C“)
umožňuje dotace provést mikroenergetické opatření k nápravě největších úniků tepla (např. zateplení
severní strany domu, zaplnění stropní dutiny tepelnou izolací, výměnu vchodových dveří, výměnu
některých oken atd.).
Myslím si, že tato nabídka vůbec není špatná a při troše námahy lze tuto dotaci využít. Pokud byste
měli zájem dozvědět se více, neváhejte kontaktovat pracovníky Odboru řízení dotačních zdrojů ve
Zlíně, tel. 577 043 825 (826, 833), nebo využijte stránky Zlínského kraje www.kr-zl insky.cz, nebo
napište svůj dotaz na kotl iky@kr-zl insky.cz.
A jedna, nevím, jestl i dobrá zpráva na závěr. Martinice jsou zařazeny mezi tzv. prioritní obce, kterým
bude dotace zvýšena o dalších bonusových 5%. Patříme totiž mezi sídla s dlouhodobě zhoršenou
kvalitou ovzduší.
U této poslední informace bych se zastavil . Při procházce obcí v zimních měsících tu a tam zavane
pach spáleného plastu, dřevotřísky a dalších nepřípustných a zákonem zakázaných paliv. Chtěl bych
upozornit občany, že legislativa se neustále zpřísňuje a že takové jednání je možno postihovat
desetitisícovými a v případě firem až mil ionovými pokutami. A tak závěrem prosím občany, aby měli
při topení ohleduplnost. Když ne kvůli nám, dospělým, tak alespoň kvůli našim dětem.

Břetislav Sedlář
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Pálím, pálíš, pálíte?
Odpad páli l snad každý, je to nejjednodušší, jak se ho zbavit. Ale víme co vzniká při jeho l ikvidaci

touto cestou?
Vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také

hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly
naměřeny jej ich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické
aromatické uhlovodíky (PAH), jej ichž vl iv lze nejlépe připodobnit vl ivu kouření cigaret. Formaldehyd
je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce.
Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k
poškození očí a sl iznice, dlouhodobé působení ovl ivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy,
únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete . Při spalování
vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.

Komu pálením odpadů nejvíce škodíte?
Hlavně sami sobě, svým dětem, ale také nejbl ižšímu okolí. Na jedy ve vzduchu jsou citl ivější děti ,
těhotné ženy, starší osoby a lidé trpící astmatickým či j iným respiračním onemocněním. Buďme k
sobě navzájem trochu ohleduplní.

Co tedy vznikne při pálení různého odpadu:
plasty - pálením PVC vzniká velké množství dioxinů, i když ho nespalujete, během jeho použití se z
něho mohou uvolňovat škodlivé ftaláty . Pálením polystyrenu (PS) vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním polypropylenu (PP), polyetylenu (PE) či PET láhví podporujete vznik polyaromatických
uhlovodíků. Může dojít k poleptání pl ic, nemoci dýchacích cest, poškozují ledviny a játra, způsobují
vrozené vady, ovl ivňuje nervový systém a způsobuje bolesti hlavy, únavu, slabost a deprese.
staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, natřená prkna či chemicky ošetřené dřevo - jeho
pálením se uvolňují dioxiny, furany a další chlororganické látky. Tyto zplodiny jsou rakovinotvorné,
jej ich dlouhodobé působení vede k poškození imunitního a nervového systému, změnám
hormonálního systému (zejména štítné žlázy) a reprodukčních funkcí. Hromadí se v těle. Proto je
vhodnější starý nábytek dát či prodat do bazaru.
zbytky jídla, trávu ze zahrady, l istí - tyto materiály lze kompostovat, případně třídit (kontejnery na
biologický odpad), j inak patří do směsného odpadu (zbytky jídla) a do kontejneru na odpad. Pálením
vzniká oxid uhelnatý, který je jedovatý a váže se na krevní hemoglobin.
celobarevné letáky a časopisy - při jej ich spalování se do ovzduší mohou uvolnit těžké kovy z barev,
které způsobují vrozené vady a rakovinu. Letáky a časopisy patří do tříděného sběru - do kontejnerů
na papír. Nálepkou na schránce se můžete bránit proti vhazování reklamních letáků do schránky.
tetrapak - jde o šestivrstvý obal z papíru, hl iníku a plastu. Jeho spalováním se mohou uvolňovat
chlororganické látky a těžké kovy. Zplodiny jsou toxické a do různé míry rakovinotvoné
nebezpečné odpady (jako jsou baterie, barvy, léky) - spálení se nezničí, ale jedovaté látky, které
obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy. Sběr nebezpečného odpadu zajišťuje každá
obec. .
pneumatiky - jej ich spalováním vznikají polyaromatické uhlovodíky , oxidy síry. Tyto zplodiny - dráždí
dýchací cesty. Ve vyšších koncentracích způsobují poškození pl ic.
umělé texti l ie - pálením vzniká čpavek, který dráždí oči, sl iznice nosu, působí nevolnosti a bolesti
hlavy a kyanovodík, který způsobuje škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě

Jan Czvalinga (zdroj internet)

UŽITEČNĚ INFORMACE



STAVEBNÍ KOMISE

MARTINICKÝ OBČASNÍK strana17

Milí spoluobčané,

Blížící se konec roku svádí k bilancování. Jak jste si j istě všimli , v obci se událo několik příjemných
stavebních změn, novým dětským hřištěm počínaje a opravou hřbitova konče. Ostatně o tom jste se
dočetl i hned v úvodníku. Byly to finančně nejzásadnější stavby, ale díky dotacím z kraje a
ministerstev se je podaři lo real izovat, aniž by to obecní rozpočet výrazně pocíti l . Fotky z hřbitova
před a po opravě hovoří za vše a jen škarohlíd může tuto renovaci vyhodnotit jako nepodařenou.
Vždyť se navíc obnovila i fasáda márnice, začala se spárovat zvětralá zídka, obnovily se nátěry,
zasklení a práce při příznivém počasí stále průběžně pokračují. I přes drobné nedostatky, kterých si
jsme vědomi, můžeme konstatovat, že takový hřbitůvek není v okolí!
Dětské hřiště naopak na svou slávu ještě čeká. Dokončují se povrchy, ale moderní vzhled,
využívajícího rustikálních prvků jako jsou gabiony a habrové živé ploty, musí potěšit většinu z nás. A
navíc, jak jste si j istě všimli , hřiště je z části určeno i pro dospělé. Mně se jeví i propojení s pietním
místem pomníku padlých (budeme v lednu žádat o dotaci na jeho renovaci) a Masarykovou lípou
jako vhodné a povzbuzující zájem dětí o minulost pro ně dávno zašlou.
Vzhled obce neovlivňují jen velké stavby, ale naopak drobnosti dokážou podtrhnout a udělat správný
efekt. A mnohdy za pár tisíc až desítek tisíc korun. A tak jednou z takových bylo i vytvoření závěru
slepé uličky k lávce u Kunderového. Rozbitý chodník a rozježděné bláto s makadamem nahradila po
dohodě s manželi Stískalovými a Nedbalovými zámková dlažba s navazujícími vjezdy v jednotném
stylu.
Dalšími akcemi je odstraňování nevzhledných pozůstatků minulosti . A tak byly ze země
vybagrovány: nepoužívaný dřevěný sloup v ulici ke hřbitovu, betonová patka sloupu pod
Chramostovým a rezavý poutač při vjezdu do ulice „ke družstvu“. V závěru této ul ice byl naopak
vybudován sloup veřejného osvětlení, což snad odradí nekalé živly, stahující se do této lokality po
setmění.
A nezapomnělo se ani na náš stánek vzdělanosti , Základní školu Jana Bezděka Martinice. Zatímco
na přelomu roku směřovaly peníze do školky, v létě byly ve škole vyměněny okapové svody, některé
podlahové krytiny a staré promrzající dveře na školní dvorek nahradily nové. V rámci výstavby hřiště
byla dále oddrenážována její západní stěna.
Jak jste si také všimli , vzniká nová parková úprava před kulturním zařízením obce. V letních
měsících se zde pohybuje hodně lidí, při jíždějících po cyklostezce za zmrzlinou. A tak nebylo kde si
pořádně zaparkovat kola či se posadit. Tomu by teď mělo být j inak. Další pozitivní změnou je vznik
malé l ipové aleje. Po domluvě se starostou, pečlivém urovnání hlíny ze hřbitova na spojnici ul ic
lokality Luhy I . a I I . a po konzultaci se zahradní architektkou Mirkou Beňovou, jsem ve volném čase
se svým tátou vysadil šest kusů Lípy srdčité, kultivar Greenspire. Je to dobře odolný kultivar s
pravidelným, vyrovnaným tvarem koruny. Roste rychle, ale dorůstá zhruba poloviční vel ikosti oproti
klasické lípě. Listy jsou i přes léto svěže až tmavě zelené, široce vejčité, trochu větší než u
původního druhu. Stejně jako původní druh bohatě kvete a vydává intenzivní vůni. Snad z toho
budou mít radost nejen včelky.
Na poli stavebním se toho tedy událo celkem dost. Vím, že dobrá práce se chválí sama, ale přesto
chci poděkovat starostovi Pavlu Fiuráškovi za energičnost, s jakou problémy řeší a jeho trpělivost
naslouchat názorům. Stavební komise, která se snaží být jeho pravou rukou, bude i nadále působit
iniciativně a působit i na poli ochrany životního prostředí a kraj iny.

S přáním pěkných podzimních dnů Břetislav Sedlář
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

28. 4. 201 5

ZOM schvaluje zájemce o koupi obecního pozemku parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice u Holešova s tím,
že vklad a zápis do katastru hradí kupující a daň z nabytí nemovitosti hradí polovinu prodávající a
polovinu kupující

ZOM schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 1 33/1 k. ú. Martinice u Holešova o výměře
21 5 m2 za cenu 275,- Kč/m2 RK MAMA reality s. r. o. , se sídlem Obchodní 1 574, Bystřice pod
Hostýnem s tím, že veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující

ZOM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/201 5
ZOM schvaluje Směrnici č. 6/201 5 – Vnitroorganizační směrnice obce
ZOM schvaluje 2 členy ZOM Milana Kutru a Zdeňka Koláře do Školské rady ZŠ Martinice
ZOM schvaluje nabídku p. Kunce na zřízení pouličního světla u RD 21 0 p. I lony Urbanové
ZOM schvaluje výše uvedenou žádost fy VACULA silniční s. r. o. , Praha
ZOM schvaluje finanční příspěvek ve výši 1 .500,- Kč na účet Charity Holešov
ZOM schvaluje poskytnutí dotace:

1 ) SK ALLMETAL Martinice 20.000,- Kč
2) Naproti zóny 20.000,- Kč
3) Myslivecké sdružení 25.000,- Kč
4) Spolek soukromých chovatelů koní 5.000,- Kč
5) FS Jabloňka 20.000,- Kč

ZOM schvaluje výši stočného 5,- Kč/m3 na rok 201 5
ZOM schvaluje každé pracovnici 4.000,- Kč/rok
ZOM schvaluje navýšení částky o 3.335,- Kč na 2 PC v místní knihovně

1 2. 05. 201 5

ZOM schvaluje program jednání č. 06/201 5 ze dne 1 2. 05. 201 5 vyvěšený dne 04. 05. 201 5
ZOM schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. D/0794/201 5/STR ze Zlínského kraje na realizaci

projektu Obnova hřbitova včetně zeleně
ZOM schvaluje Smlouvu o dílo č. 1 /201 5 s Ing. Luďkem Páleníčkem PhD. na Obnovu hřbitova včetně

zeleně
ZOM schvaluje souhlasné stanovisko ke stavbě Zázemí stájí na parc. č. 1 78/1 k. ú. Martinice u

Holešova

02. 06. 201 5

ZOM schvaluje program jednání č. 07/201 5 ze dne 02. 06. 201 5 vyvěšený dne 25. 05. 201 5
ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 05/201 5 ze dne 28. 04. 201 5 bez připomínek
ZOM schvaluje zápis z mimořádného jednání ZOM č. 06/201 5 ze dne 1 2. 05. 201 5

bez připomínek
ZOM schvaluje žádost o dotaci „Podpora, obnova, rozvoj venkova“ MMR č. 4 – Podpora

obnovy drobných sakrálních staveb v obci (kříže, zvonice)
ZOM schvaluje odkup id. ½ pozemku parc. č. 24/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)

k. ú. Martinice u Holešova o výměře 1 76 m2 od p. Evy Kunderové v celkové ceně
4.400,- Kč

ZOM schvaluje návrh rozpočtového opatření č. 3/201 5 – viz příloha
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ZOM schvaluje Vnitřní platový předpis (platy pracovníků na VPP)
ZOM schvaluje zrušení směrnice č. 3/201 5 (pravidla pro užívání obecního rozhlasu)
ZOM schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ Martinice ve školním roce 201 5/201 6
ZOM schvaluje návh OZV č. 3/201 5
ZOM schvaluje napojení na obecní vodovodní řad s tím, že náklady spojené s realizací budou hradit

žadatelé
ZOM schvaluje výberovou komisi na dodavatele „Dětské hřiště Martinice“, ve složení:
Pavel Fiurášek, Dana Málková a Vladimír Vrbecký

23. 06. 201 5

ZOM schvaluje program jednání č. 8/201 5 ze dne 23. 06. 201 5 vyvěšený dne 1 7. 06. 201 5
ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 07/201 5 ze dne 02. 06. 201 5 bez připomínek
ZOM schvaluje závěrečný účet obce za rok 201 4 + Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok

201 4
ZOM schvaluje záměr obce o prodeji poz. parc. č. 503/5 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 28 m2

za cenu 80 ,- Kč/m2 p. Petru Vávrovi, Martinice 284
ZOM schvaluje Rozpočtový výhled na r. 201 6 – 2020
ZOM schvaluje zakoupení výčepního chladící zařízení
ZOM schvaluje opravu šachty a kanalizace na poz. parc. č. 495 k. ú. Martinice u Holešova ve

vlastnictví Obce Martinice

11 . 08. 201 5

ZOM schvaluje program jednání č. 9/201 5 ze dne 11 . 08. 201 5 vyvěšený dne 04. 08. 201 5
ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 8/201 5 ze dne 23. 06. 201 5 bez připomínek
ZOM schvaluje dotaci p. Mackovi ve výši 3.200,- Kč na rok 201 5
ZOM schvaluje l icence na provozování veřejné l inkové osobní dopravy vnitrostátní pro dopravce

KRODOS BUS a. s. Kroměříž na lince 770370 Bystřice pod Hostýnem - Holešov – Fryšták – Zlín
a na lince 770390 Holešov – Horní Lapač – Žeranovice a pro dopravce ČSAD Vsetín, a. s. , na
l ince 820811 – Zlín – Holešov – Kroměříž - Prostějov a na lince 8201 31 Zlín – Hranice – Ostrava

ZOM schvaluje zřízení věcného břemene:
a) E.ON Distribuce, a. s. , České Budějovice
b) Česká telekomunikační infrastruktura a. s. , Praha + Ředitelství si lnic a dálnic ČR, s.p.o. ,
Praha

c) RWE GasNet, s. r. o. , Brno + Ředitelství si lnic a dálnic ČR, s.p.o. , Praha
ZOM schvaluje podání žádosti na dotační titul „Program 201 6 –Program pro poskytování dotací z

rozpočtu ZK na požární techniku nebo věcné prostředky požární ochrany jednotek sborů“
ZOM souhlasí s provedením stavby „Oplocení pozemku parc. č. 1 1 2/2 v k. ú. Martinice u Holešova“
ZOM schvaluje prodej obecního pozemku parc. č. 503/5 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 28 m2

za cenu 80,- Kč/m2 v celkové ceně 2.240,- Kč. Poplatek za vklad a zápis do KN platí Obec
Martinice, daň z nabytí nemovitosti platí kupující

ZOM neschvaluje opravu vjezdu k RD č.p.1 1 7 p. Vlasty Bambuchové
ZOM souhlasí s vybudováním stavby „Zázemí stájí na parc. č. 1 78/1 k. ú. Martinice“ s podmínkou, že

dojde k opravě textu (viz výše) v žádosti o souhlas se stavbou
ZOM ruší v usnesení č. 04/201 5 část bodu č. 1 5. a to „cenovou nabídku 1 5/11 zhotovitel
Ing. Ladislav Alster – Projektová kancelář A-S, Družby 1 381 , Holešov, se sídlem 1 . dívčí domov,



nám. T.G. Masaryka 588, Zlín, na akci – Revital izace centra obce Martinice v celkové částce
223.850,- Kč vč. DPH

ZOM schvaluje pořízení osobního automobilu Škoda Forman a náklady s tím spojené
ZOM schvaluje výběrovou komisi ve složení: předseda Pavel Fiurášek, členové - Ing. Břetislav

Sedlář, Zdeněk Kolář, Vladimír Vrbecký

1 5. 09. 201 5

ZOM schvaluje program jednání č. 1 0/201 5 ze dne 1 5. 09. 201 5 vyvěšený dne 08. 09. 201 5
ZOM schvaluje zápis z jednání ZOM č. 09/201 5 ze dne 11 . 08. 201 5 bez připomínek
ZOM schvaluje záměr směny pozemků mezi Městem Holešov a Obcí Martinice:

- parc. č. 61 5 o výměře 81 5 m2
- parc. č. 626 o výměře 11 52 m2
- parc. č. 643 o výměře 41 5 m2
- parc. č. 644 o výměře 1 375 m2
- parc. č. 654 o výměře 757 m2 – všechny k. ú. Holešov vedené jako ostatní plocha – ostatní
komunikace s pozemkem parc. č. 366/1 7 k. ú. Martinice u Holešova o výměře 11 68 m2 - vedený
jako orná půda

ZOM ruší v Usnesení č. 5/201 5 bod č. 4 ze dne 28. 04. 201 5
ZOM schvaluje záměr prodeje obecního pozemku parc. č. 1 32/24 k. ú. Martinice u

Holešova v ceně 500,- Kč/m2. 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 dotaci p. P. Zlámalovi ve výši 3.600,-Kč a p. M. Starobovi ve výši 4.800,-Kč
ZOM neschvaluje finanční podporu pro Hospic na Sv. Kopečku Olomouc
ZOM schvaluje finanční podporu Oblastní charitě Bystřice p. Hostýnem ve výši 4.000,-Kč
ZOM neschvaluje finanční podporu pro Čmeláček – Klub rodičů a přátel postižených dětí Paskov
ZOM schvaluje prodej radl ice k multikáře v ceně 1 0tis.Kč a prodej přívěsného vozíku za

zahradní traktor v ceně 3tis. Kč
ZOM schvaluje zpracování projektu na vybudování zpomalovacích prahů v obci firmou

Ing. Ladislav Alster – projektová kancelář A-S, Družby 1 381 , Holešov, se sídlem 1 . dívčí domov,
nám. T. G. Masaryka 588, Zlín

ZOM schvaluje opravu stávajících komunikací :
- polní cesta Martinice na obecních poz. parc. č. 531 , 532 k. ú. Martinice u Holešova
v délce 725 m
- polní cesta Martinice na obecních poz. parc. č. 565, 566 k. ú. Martinice u Holešova
v délce 1 050 m
- polní cesta, která začíná v k. ú. Horní Lapač, vede přes k. ú. Martinice u Holešova a
končí v k. ú. Přílepy v délce 1 21 2 m (tato polní cesta spojuje Horní Lapač a Přílepy)

ZOM schvaluje odkup části pozemku parc. č. 367 k. ú. Martinice u Holešova o celkové výměře cca
11 00 m2 za cenu 1 8,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s odkupem pozemku hradí Obec
Martinice

ZOM schvaluje navýšení rozpočtu MŠ o 70tis. Kč na provoz do konce roku 201 5
- rozpočtové opatření č. 5/201 5
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VZPOMÍNÁNÍP.pana Pravoslava Dočkala

Přišel podmračený listopadový den a já uskutečnil dlouho plánovanou návštěvu u pana Dočkala,
našeho nejstaršího občana. Zazvonil jsem u domu, a ač neohlášen, přivítal mě vitální pán, kterého
jsem vyrušil z prací na zahradě. Posadil i jsme se a s panem Pravoslavem a jeho vyprávěním se
rázem přesunuli v čase o dobrých osmdesát let nazpět.
Pan Dočkal pochází z vesničky Vícov na Prostějovsku, kde se narodil v roce 1 923. V mládí se vyučil
krejčím u plumlovského krejčovského mistra a v jeho dílně i po vyučení zůstal. Ši l zimní kabáty a nic
nenasvědčovalo tomu, že jej v nejbl ižší době čekají zásadní životní změny.
Po vypuknutí války se nacistické Německo potýkalo s obrovským nedostatkem pracovních sil . Z
příkazu nacistického vedení došlo k postupné deportaci mladých Čechů na nucené práce do
Německa a Německem obsazených území. Deportace byla od roku 1 942 prováděna na základě
přikazovacích výměrů vydávaných německy řízenými úřady. Neuposlechnutí bylo trestáno vysokými
pokutami a vězením. Celkem bylo takto násilně přemístěno do různých míst Evropy více než 600
tisíc mladých českých lidí. A tak na Mikuláše roku 1 943 na dvaceti letého pana Dočkala čekalo nemilé
překvapení v podobě pozvánky na prostějovský úřad práce. Tam mu oznámil i jeho nasazení na
velitelství německé policie někde za Berlínem. Samotní úředníci byl i z důvodu místa určení tak
vystrašení, že na den odjezdu pro jistotu připravil i na vlakové nádraží dokonce záložníka.
Do Biesenthalu, do tábora „Paula“, 25km severovýchodně Berlína, dorazil přesně týden po obdržení
„maršbefélu“, spolu s dalšími sedmi Čechy. Byli to tři ševci, dva krejčí a dva stolaři z různých částí
Protektorátu. Německá organizovanost se trochu zadrhla, protože několik prvních dnů je posílal i na
různé pomocné práce s odůvodněním, že dosud není přichystaná jej ich dílna. Také na obědy
zpočátku chodil i dokonce do důstojnické jídelny. Jakmile se ovšem jej ich oděv stával stále
špinavějším, byl i vykázáni mezi mužstvo. Dny plynuly a každodenním chlebem pana Dočkala se
stalo čištění, zašívání a žehlení policejních uniforem. Byl to j iž rok od odjezdu z domova a o návratu
domů nikde ani zmínka. Jediným jej ich zpestřením byl občasný nedělní výlet do Berlína, když dostal i
propustku a mohli se svézt policejním autem k nejbl ižší stanici podzemní dráhy.
Přišly další Vánoce a s tím obavy, co bude dál. Změna přišla až 1 6. dubna ráno (ve 4:00 byl zahájen
hlavní útok Rudé armády při berlínské operaci), kdy je vzbudil i s tím, že se všichni okamžitě evakuují
na velitelství do Oranienburgu (kde stál mj. i obávaný koncentrační tábor Sachsenhausen). Město
bylo ale před polednem srovnáno spojeneckým náletem se zemí. Spěšně jim tak byl vydán cestovní
příkaz domů, ať se hlásí na úřadě práce v Prostějově. Pokračovali tedy vlakem na Bernau (1 0km
severně Berlína). Lokomotivu však zasáhl sovětský stíhač. Šl i tedy pěšky. Z Bernau se dostal i
vlakem do Berlína. Tam však čekali až do 1 9. dubna na spoj do Prahy. Doprava byla stále více
paralyzována a za poukázky na jídlo se nedalo j iž téměř nic koupit. Padlo tedy rozhodnutí pokračovat
na Nauen a dále na Werder na řece Havel (západně Berlína). Tam šli pěšky po kolejích až narazil i na
hotel „Moka Efti“, předělaný na ubytovnu. Spousty l idí různých národností byly tehdy v pohybu,
všichni se snažil i dostat z obklíčených měst a hledali možnosti cesty domů. Docházelo j iž i k
rabováníP Za poukázky dostal i najíst nedobrou rozvařenou kedlubnu i s l isty a stále hledali
možnosti, jak dál. Okolní kraj ina byla velmi bažinatá, ukazatele u cest byly záměrně zničeny a tak
došli až někam k opuštěné fabrice, kde přespali . Ve Werderu se k nim připoji lo i osamělé české
děvče.
Jak šl i dál a dál kraj inou, zj isti l i , že už je po válce. Nacházeli zcela opuštěné vesnice s vyhloubenými
zákopy. Živi l i se bramborami, které tu a tam ve sklepích nacházeli . Různě po krajině leželi na zemi
mrtví vojáci, koně a zničená technika. Pohozená munice byla všude. Měli strach, aby vozíčkem, který
za sebou táhl i , nenajel i na minu. V jednu chvíl i byl i j iž na konci svých sil . Dorazil i ke stodole a tam,
vyčerpaní, usnul i .
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VZPOMÍNÁNÍ



Ráno jim děvče povídá, že mělo sen, že bude dnes už domaP A
skutečně se zdálo, že se na nich štěstí usmálo. Když po noci vyšl i
na cestu, po čtvrthodině vedle nich zastavilo prázdné nákladní
auto s ruskými vojáky. Neváhali ani minutu a nechali se svézt do
jej ich cílové stanice. Tou byla vojenská polní pekárna v Cottbusu
(Chotěbuzi). To už bylo do Československa co by kamenem
dohodil . Vojáci je poslal i odpočinout si do stanu a pohosti l i
krajícem chleba a špekem. Pak jim navrhl i , jestl i nechtějí jet
nákladním autem dál na jih. Plni očekávání s návrhem souhlasi l i ,
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táborový průkaz

posadil i se na korbu na hromadu mouky a vyrazil i . Po dlouhé cestě uviděl i najednou nádraží a nápis
„Mladá Boleslav“. Dívka, pocházející ze Středních Čech, byla tedy již skutečně domaP
Na nádraží stála dýmající lokomotiva. Když sesedli , ubíhal i se zeptat výpravčího, co je to za vlak. Prý
že do Olomouce. Ani se nestačil i pořádně rozloučit a už pan Dočkal uháněl k vojenské ostraze
nádraží vyřídit si lístek. Neměl totiž u sebe nic, než doklady. Když vysvětl i l situaci, dostal
přepravenku a už seděl ve vlaku. Za několik hodin byl na olomouckém nádraží. Štěstí se opět
usmálo a na vedlejší kolej i stál vlak do Lutína. Odtud už se chtěl vydat na cestu pěšky. Byl ale
varován, že se po okolí právě potulují ozbrojené zbytky ustupujících jednotek a že se tam střílí. Tak
raději ještě chvíl i čekal. 20.května, po více jak měsíční strastiplné cestě, vstoupil do rodného Vícova.
První potkal svého kamaráda, obecního četníka. Měl obrovskou žízeň, neodmítl tedy doušek melty z
jeho konvičky a pak hned pokračoval domů. V 1 0:00 vstoupil do rodného domuP
Všechny ročníky mladých mužů, kteří neměli splněnu z důvodu války brannou povinnost, nastoupily
na vojnu hned na sklonku roku 1 945. Nejinak tomu bylo i u pana Dočkala. Jako branec nastoupil do
Holešova a tady se i při návratu z divadelního představení v Rackové seznámil se svou budoucí
manželkou, slečnou Navráti lovou z Martinic. Vojnu sice zkráti l i na rok a půl, ale hned po únoru 1 948
s potřebou posílení ozbrojených sil byl povolán náborem znovu a v podstatě bez možnosti volby se
stal vojákem z povolání. Pracoval jako náčelník zásobování pohonnými hmotami a v hodnosti
nadpraporčíka střídal vojenské posádky v okolí. Ke své krejčovské profesi se už nevráti lP
Zbývá jen dodat, že zdaleka ne všichni Češi nasazení na nucené práce v Německu se vráti l i do své
vlasti v pořádku. Asi 5 tisíc j ich zahynulo důsledku bombardování, nemocí a nacistických represí.
Okolo 3 tisíc se vráti lo domů s trvalou invaliditou, nebo sníženou pracovní schopností. Další
desetitisíce trpěly na následky nucených prací celý život.
Panu Dočkalovi děkuji za poutavé povídání a přeji do dalších let hodně zdraví.

Břetislav Sedlář

POZVÁNKA

V sobotu 28. 11 . 201 5 před první adventní nedělí pořádá Obecní úřad Martinice od 8:00

SETKÁNÍ U VÁNOČNÍHO STROMKU
Program:
- ukázka řemesla - domácí zabíjačka

(polévka ve 1 2 hod, ovárek, tlačenka. . . )
- trhy- frgály, trdelníky, vánoční věnce, perníky

- křesťanský obchůdek naděje
- v základní škole vánoční jarmark

- rozsvícení vánočního stromu v 1 6:30
- vystoupení dětí ZŠ, MŠ a Jabloňka

Občerstvení zajištěno
zdroj: internet



OÚ INFORMUJE

VÝZVA
Obecní úřad Martinice hledá kronikáře - kronikářku obce Martinice.

Bl ižší Informace u starosty obce.

NABÍDKA
Obecní úřad Martinice nabizí na stránkách Občasníku prostor pro Vaši reklamu.
Ceník: - reklama na celou stranu formát A5 500kč,

- reklama na polovinu stránky formát A6 300kč
- reklama na čtvrt stránky formát A7 200Kč.
- podnikatelé se sídlem na území obce: A5 400Kč, A6 200Kč, A7 1 00Kč.
- vložení vlastního letáčku do Občasníku: 400kč.

FOTOGALERIE
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CVIČENÍ SDH

POHÁDKOVÝ LES

VODĚNÍ MEDVĚDA

DRAKIÁDA

RENOVACE HŘBITOVA

KULTURNÍ PÁSMO DĚTÍ NA SETKÁNÍ DŮCHODCŮ
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ZZEEMMŘŘEELLÍÍ SSPPOOLLUUOOBBČČAANNÉÉ::

20. 6. 201 5 Ludmila Urbičová ve věku 82 let
07. 7. 201 5 Roswita Krejčí ve věku 86 let
1 9. 1 0. 201 5 Marie Soukupová ve věku 83 let

Červenec: Jarmila Jurčíková 88 let
Pavel Marek 60 let
Jitka Kolářová 60 let

Srpen: Miroslav Doležel 70 let
Miroslav Odstrči lík 60 let

Září: Jaroslav Novák 90 let
Josef Mikulka 86 let
Věra Zlámalová 85 let
Josef Matula 83 let
Věra Utěkalová 82 let
Stanislava Gořalíková 70 let

Říjen: Emil ie Kratochvílová 87 let
Zdeňka Svačinová 82 let
Jaroslav Doležel 80 let
Václav Kováč 60 let

Listopad: Marie Kováčová 84 let

Prosinec: Vlasta Miklíková 88 let
Pavel Prokeš 70 let
Miroslav Navráti l 60 let

JJUUBBII LLAANNTTII VV OOBBCCII ::

Všem jubilantům přejeme do další let pevné zdraví.

Pozůstalým rodinám vyslovujeme upřímnou soustrast.




