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ÚVODNÍ SLOVO 

 
 

Vážení spoluobčané, 

tak jako v každém roce se odehrají věci dobré i horší, nebylo tomu jinak ani v roce 2022. Tento 

uplynulý rok přinesl jak situace šokující, tak ale i neutrální a radostné. V každém roce je ale 

možné vypíchnout právě ty věci, na které vzpomínáme pozitivně a s úsměvem na rtech.  

Přestože spoustu věcí jako jedinci nedokážeme změnit, hodně z nich pak jako společnost 

(nejen) občanů Martínkova ovlivnit dokážeme. I přestože se občas může zdát, že jsme názorově 

rozděleni, jako občané naší obce spolu zažíváme hodně společných zážitků. Přinášíme Vám 

malé ohlédnutí formou zpravodaje za uplynulý rok 2022. Projděte si všechny ty aktivity, které 

se u nás v obci odehrály či jsou s životem naší obce úzce spjaty. 

Do nového roku pak si přejme, abychom i nadále zažívali co nejvíce těch 

pozitivních věcí a změn k lepšímu v naší obci. 

Jitka Vyplašilová 
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OBECNÍ ÚŘAD 

Činnost obecního úřadu v roce 2022 

Stává se již jakousi tradicí, že každý uplynulý rok se nese ve znamení různých událostí, 

které si ve spojitosti s ním vybavíme. Nejinak je tomu i v tom letošním. Dny, kdy se kolem nás 

téměř denně nesly jak zprávy z válkou sužované Ukrajiny, tak i týkající se neustálého 

zdražování pohonných hmot, energií a dalších věcí… Z tohoto zjednodušeného výčtu se může 

zdát, že pozitivních věcí se kolem nás neděje mnoho. Opak je ale pravdou. Důkazem toho je 

dění v naší malé obci, kde se i přes různá úskalí povedlo provést kus práce. Také kulturní 

a společenský život v obci dále kvetl, jak už bývá zvykem. Pojďme si tedy společně 

připomenout a zavzpomínat, co všechno se u nás za uplynulý rok událo. A nebylo toho úplně 

málo. 

 Hned v úvodu roku se v naší obci konala již tradičně tříkrálová sbírka, pořádaná 

Charitou ČR. Letos výjimečně proběhla v nezvyklé formě, a to pomocí statické kasičky, která 

byla umístěna v kostele a v prodejně smíšeného zboží. Výtěžek z letošní sbírky činil 10 590 Kč. 

Zde je vidět že jste byli opravdu štědří. Dále se v tomto zimním období naši občané účastnili 

tradičního sokolského výšlapu na Mařenku, který je zmíněn v článku o Sokolu. V březnu byly 

pořízeny nové letecké snímky obce. Část z nich si můžete prohlédnout níže. 

V dubnu započala jedna z plánovaných 

investičních akcí, která byla spolufinancována 

Ministerstvem pro místní rozvoj. Jedná 

se o rekonstrukci místní komunikace 

v části, která sahá od Mácových ke 

kostelu. Dubnová část započala 

odstraněním starých obrubníků 

a osazením nových. Došlo také 

k předláždění chodníků, které na 

obruby navazují a byla zřízena nová 

plocha pro kontejnery před Venhodovými. Před 

Velikonocemi byl dokončen asfaltový kryt vozovky. 

Z rozpočtu obce bylo také vybudováno nové parkoviště 

před hospodou. Celkové náklady na opravy místní 

komunikace byly vyčísleny na 3 309 500 Kč. Z této 

částky obdržela obec dotaci ve výši 2 630 000 Kč (80 % 

z celkových nákladů), podíl obce byl 679 500 Kč. 
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Jako obec jsme pyšní na naše děti a mládež. Během velikonočních svátků probíhaly 

tradiční obchůzky obcí – „hrkání“. Na tom by nebylo nic až tak zvláštního. Tedy až na jeden 

malý detail. Finanční odměnu, kterou si děti vykoledovaly, se rozhodly věnovat dětskému 

oddělení nemocnice v Třebíči. Tato částka ve výši 8 220 Kč byla předána a vysloužila si 

zasloužené poděkování od zástupkyně nemocnice. My za obec také tleskáme! 

 

Po úspěšných 

předešlých letech, 

zejména v roce 2015, 

jsme se opět rozhodli 

přihlásit naši obec do 

soutěže Vesnice roku. 

Hodnotící komise nás 

navštívila 17. května. 

Jako prezentace obce byla připravena procházka obcí za doprovodu občanů a také našich 

krojovaných. Prohlídka obsahovala všechna důležitá místa včetně kostela, obecního úřadu, 

hřbitova, areálu na Výhoně, hasičské zbrojnice, sokolovny a také rodného domu Václava 

Kosmáka. Za tento počin jsme si při vyhlášení výsledků soutěže vysloužili ocenění „Zlatá 

cihla“, které se uděluje v kategorii „Obnova či rekonstrukce staveb venkovské zástavby“. Obec 

za ně obdržela také finanční odměnu. 

V červnu, konkrétně tedy v neděli 19. června jsme zavzpomínali při pietním aktu na 

bývalého řídícího učitele Josefa Štefana, který byl za svojí odbojovou činnost 18. června 1942 

popraven nacisty. V letošním roce totiž uplynulo 80 let od jeho mučednické smrti. Program 

celého pietního aktu byl velice obsáhlý. Celá vzpomínková akce byla zahájena vystoupením 

pozvaných hostů, po jejímž skončení byly uloženy před pamětní deskou na obecním úřadě 

památeční věnce. Květinou byla obdarována dcera Josefa Štefana, p. Věra Čumplová, která se 
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akce účastnila se svojí rodinou. Následoval koncert vojenské hudby DIXIE z Olomouce, která 

důstojně zahájila hudební část celého aktu. Po jejich vystoupení jsme si mohli poslechnout 

orchestr (J)elita Band při základní umělecké škole v Moravských Budějovicích. Hudební 

vystoupení tak ukončila část programu, umístěného na návsi. Další a zároveň závěrečnou částí 

bylo promítání filmu režiséra Olivera Maliny Morgensterna „Bojovníci v odboji a ilegalitě – 

vzpomínky partyzánky“, ve kterém je zmíněn i osud Josefa Štefana. Film byl doprovázen 

komentářem autora snímku a poté také doplněn plk. gšt. v záloze Martinem Svobodou. Tímto 

byl završen vydařený vzpomínkový den na Josefa Štefana. 

 

V sobotu 25. června se na Výhoně 

uskutečnilo přátelské fotbalové utkání 

svobodní vs. ženatí. Utkání bylo vypjaté 

a vyrovnané až do samotného závěru. 

Nakonec těsným výsledkem zvítězili ženatí. 

Během celého odpoledne se sešlo hodně 

diváků, kterým se kromě dobré fotbalové 

podívané dostalo také drobného občerstvení 

a něčeho dobrého k pití. Doufejme tedy, že 

se i nadále bude dařit realizovat takováto 

utkání. 
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Co se týče areálu na Výhoně, tak zde se v letošním roce podařila provést realizace oprav 

objektu, kdy byla vyměněna okna, dveře a provedeny drobné stavební práce. Rekonstrukce byla 

financována z POV s celkovými náklady 262 000 Kč. Dotace z POV činila 98 000 Kč, 

spolupodíl obce byl 164 000 Kč. V areálu bychom chtěli dále umístit nové modulární buňky se 

sociálním zařízením a také sklad ke hřišti. Vše bude záviset na vypsání vhodného dotačního 

titulu, na které čekáme. 

Srpen v obci tradičně probíhal 

v duchu tradičních krojovaných hodů, 

které se letos nesly ve znamení 40 let od 

jejich založení. Tuto skutečnost jsme si 

připomněli jako vždy výstavou, jejíž 

vernisáž probíhala tradičně v pátek. 

Ozvláštněním tentokrát byl křest nové 

knihy Pavly Šálkové, která se zaobírá 

tématem krojované tradice v naší obci. 

Knihu jste si mohli pořídit v průběhu 

celých hodů. V sobotu večer předal 

starosta hodové právo krojované chase, a tak po zbytek víkendu 

vládli obci krojovaní. Jako vždy se jednalo o velmi vydařenou akci. 

Aby toho nebylo v srpnu málo, hned týden po hodech jsme 

uskutečnili na návsi koncert jihočeské folkrockové kapely 

Epydemye. Vstupné na tuto akci bylo dobrovolné a výtěžek 

z koncertu byl věnován naší občance, Katce Houserové, která bojuje 

s těžkou nemocí. Celé nedělní odpoledne jsme tak mohli strávit 

s příjemnou hudbou v krásném prostředí našeho parku. I nadále se 

budeme snažit připravovat pro naše občany obdobné akce. 

V září bylo hlavním tématem nejen u nás, ale i v celé zemi, konání voleb do 

zastupitelstev obcí. Tyto volby pro naši obec znamenaly výraznou obměnu v dosavadním 

vedení obce. Novým starostou se stal Josef Svoboda a nahradil tak ve funkci Josefa Pléhu. 

Stejně tak došlo ke změně na postu místostarosty. Zdeňka Řepu nahradil David Pokorný. Na 

tomto místě je nutné zmínit, že všem bývalým členům zastupitelstva patří velký dík za jejich 

odvedenou práci v uplynulém volebním období 2018 – 2022. Věřím, že se novému vedení obce 

podaří dobře navázat na své předchůdce. Více o výsledcích voleb se dozvíte v samostatném 

článku. 

Podzimní měsíce byly plné akcí, které lze u nás nazvat již tradičními. Státní svátek 

28. října jsme si společně s hasiči připomněli lampionovým průvodem k pomníku padlých, 
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u kterého byly slavnostně uloženy věnce. V sobotu 12. listopadu se v sokolovně uskutečnilo 

setkání občanů a přátel obce. Ve spolupráci s SDH Martínkov se podařilo připravit posezení 

s hudbou pro všechny generace. K tanci a poslechu zahrála skupina Kalíšci. Po delší odmlce 

způsobené covidem, jsme se tak mohli všichni společně sejít a pobavit se bez jakýchkoliv 

omezení. A bylo to znát především na hojné účasti všech přítomných. Na konci listopadu jsme 

zahájili dobu adventní žehnáním adventního věnce před obecním úřadem. Věnec požehnal pan 

farář R. D. Mgr. Lubomír Řihák, správce naší farnosti. Úvodní slovo obstaral starosta, koledu 

nám zazpívaly děti ze sboru Jordán. Po požehnání věnce měly děti možnost napsat či nakreslit 

své dopisy Ježíškovi a dospělí mohli mezitím nasát předvánoční atmosféru pár doušky 

vánočního punče. 

 

Letošní rok se kromě kulturních a investičních akcí také nesl ve znamení zvyšování 

povědomí o naší obci a rozšíření znalostí jak už místních, tak také samozřejmě i lidí, kteří se 

rozhodnou naši obec navštívit. Prvním místem, kde se o nás můžete dozvědět více, je, jak jste 

si již mnozí určitě všimli, nenápadný černý stojan s tabulkou. Ten byl pořízen v rámci projektu 

„Heraldická místa“. Zde se pomocí naskenování QR kódu na tabulce můžete dozvědět 

informace, týkající se znaku a vlajky obce. Dále byla také digitalizována obecní kronika, jejímž 

dochovaným částem byla vytvořena digitální kopie. Díky ní bude usnadněno hledání informací 

v ní. V listopadu byla realizována naučná stezka obcí, během které byly po celé obci rozmístěny 

informační panely týkající se vždy místa, v jehož blízkosti jsou umístěny. Naučná stezka byla 

pořízena z dotace Kraje Vysočina. Celkové náklady činily 262 000 Kč. Z této částky obdržela 

obec dotaci ve výši 98 000 Kč, podíl obce byl 164 000 Kč. Všechny panely si můžete 

prohlédnout, kdykoliv vyrazíte na procházku po návsi a díky nim si jí můžete zpříjemnit 

a trochu se i něco dozvědět. Věříme, že výše uvedené kroky povedou ke zvýraznění obrazu 

obce. 

Rok 2022 uplynul jako voda, a tak nám nezbývá, než myslet do budoucna – na 

nadcházející rok 2023. S tímto vědomím vstupujeme do nového období, ve kterém je v plánu 

mnoho dalšího, s cílem dále rozvíjet naši obec. Proto věříme, že se nám všem (i s vaší pomocí) 

podaří uskutečnit všechny obvyklé akce, jak jsme zvyklí z předešlých let. Také doufáme, že se 

do budoucna podaří realizovat investiční akce, jejichž příprava byla již započata. Z nich je nutné 

zmínit například realizaci asfaltové komunikace mezi novými rodinnými domy na Výhoně, dále 

pak budeme vyhlížet nové možnosti pro financování oprav požární nádrže pod kostelem, na 

které jsme letos úspěšně obdrželi stavební povolení. Také jsme rádi že se postupně daří obnova 

obecního lesa, kde probíhá jeho výsadba po kůrovci. Plánů na další roky je opravdu mnoho. 

Proto se těšíme, co nám další dny, či roky přinesou. Věřme, že jen to dobré. 

Za obecní úřad Jaroslav Veselský  
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Obec pro naše děti 

Obecní úřad Martínkov se 

každoročně snaží vylepšovat život v obci 

jeho mladším obyvatelům – dětem a 

mládeži. V roce 2022 se sice kvůli 

zhoršené covidové situaci opět 

neuskutečnil tradiční dětský karneval, ale 

obec investovala do dětí jinak. Začátkem 

března se žáci ze ZŠ Domamil, včetně 

našich dvou mladých občanů a paní 

učitelky, zúčastnili natáčení vědomostní 

soutěže Už tam budem? v Ostravě. 

Vzhledem k vysokému zastoupení 

martínkovských účastníků zajistila obec a 

SDH Martínkov odvoz a dovoz žáků 

z vlakového nádraží v Třebíči novým 

hasičským autem. I když žáci nezvítězili, dovezli si cenné zkušenosti a zážitek z výpravy do 

filmového světa. Vzápětí se škola Domamil obci odvděčila a v rámci akce Čistá Vysočina a 

okolí, ve kterém žiji nabídla obci pomoc s jarním úklidem. Skupinka v počtu devíti žáků se 

vrhla na čištění travnatých ploch od mechu před obecním úřadem a velkým úklidem hřiště u 

kostela.  Vysbírali také spadané větve po parčíku a v závěru prošli celou ves a posbírali 

odpadky. Za odměnu si pak opekli špekáčky. 

25. dubna 

proběhla na obecním 

úřadě velká oslava. 

Slavnostně jsme do naší 

obce přivítali pět nových 

občánků – 3 dívky 

(Julinku Marešovou, 

Elenku Němcovou 

a Aničku Martenkovou) 

a k nim do party také 

2 chlapce (Šimonka 

Pokorného a Filípka 

Béma). A zase byl důvod 

pokračovat v aktivitách 

pro nejmenší. 

Celé jaro až k samotnému létu bylo ve znamení 

oprav a novinek na dětských hřištích. Nejprve se 

doplnily nové hračky u kostela, kde je k užívání dětem 

připraveno velké pískoviště. Následně se obec pustila 

do rekonstrukce kolotoče a houpačky na hřišti u 

kostela, opravila je, doplnila a znovu natřela. Hřiště tak 

neuvěřitelně prokouklo a je opět vhodné k trávení 

volného času našich dětí. Hned poté obecní úřad 
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doplnil box a spoustu hraček také na horní dětské hřiště na Výhoně, aby i zde si děti měly čím 

nabírat kamínky na stavění svých zámků. 

Jeden z největších počinů pro děti, do 

kterých se obec v letošním roce pustila, je 

výroba a umístění dětského dřevěného 

domečku na hřiště ke kostelu. Domeček byl 

instalován ve spodní části pod vrbu, je 

dostatečně veliký pro všechny naše děti. 

Zároveň obec do domečku pořídila dřevěnou 

dětskou kuchyňku a pracovní ponk 

s vybavením. To celé ještě doplnila o stůl a 

barevné židličky. Domeček byl slavnostně 

otevřen 10. července Melounovou slavností, 

kde domeček získaly k užívání děti a zároveň si 

mohly pochutnat nejen na klasickém vodním melounu, ale i na různých speciálních – honey, 

cataloupe, canaria aj. Speciály pak ocenili i rodiče dětí, kterých se sešlo velké množství. 

Jako útěchu před 

nastávajícím školním rokem 

pořádala obec 26. 8. pro 

martínkovské děti bez rozdílu 

věku výlet do světa atrakcí 

Vrunoff park ve Vranově nad 

Dyjí. Účast byla obrovská, 

nakonec jsme jeli vlastním 

autobusem. Zúčastnilo se 39 

dětí od necelého roku až do 15 

let. Přidalo se několik rodičů a 

babiček. Vyšlo nám skvělé 

počasí, takže jsme si to mohli užít naplno. Většina z řad rodičů se vyslovila se zájmem 

o opakování i v příštím roce. Koncem léta pak podpořila obec také odměny pro děti na Loučení 

s prázdninami pořádané SDH Martínkov. 
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V říjnu při oslavách výročí vzniku samostatné 

republiky vyšly martínkovské děti s lampiony a dodaly tak 

oslavám slavnostní charakter, byly pak pro ně připraveny 

odměny. V očekávání tajemných vánoc přichystala obec pro 

občany na první neděli adventní setkání s punčem, poslechem 

koled z úst nejmenších členů sboru Jordán. Děti si pak na 

obecním úřadě mohly napsat či nakreslit dopis pro Ježíška. 

Čekala je pak sladká tečka v podobě bonbonů. 

Obecní úřad také velmi oceňuje činnost spolků pro nejmenší a mladší obyvatele vesnice. 

Jmenovitě jen pár aktivit: Čistá Vysočina – Pálení čarodějnic spojené s aktivitami pro děti – 

Rozloučení s prázdninami spolu s dětským dnem pořádanými SDH Martínkov + jejich činnost 

pro mladé hasiče; výjezdní vystoupení a trénink souboru Martínek a Džbáneček; organizace 

Noci sokoloven, Mikulášské nadílky a pestrých sportovních aktivit a her v podání Sokola 

Martínkov; výchova mladé generace zpěváků pěveckého souboru Jordán a jejich vystoupení, 

dále i podpora z řad věřících v obci – tradiční hrkání, průvod při Božím těle, účast na různých 

poutích aj. 

 

V novém roce 2023 nás jistě čeká další množství aktivit pro děti a mládež. Jako první 

to určitě bude Dětský karneval 12. února. A co dál? Budete určitě včas informováni. 

Za obecní úřad Jitka Vyplašilová 
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Komunální volby 

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se konaly v celé České republice komunální volby do 

obecních zastupitelstev. Nejinak tomu bylo i v naší obci – Martínkově. Do obecního 

zastupitelstva kandidovalo celkem 11 nezávislých kandidátů. 

Byli to Pavel Blažek, Bc. Tomáš Klušák, Ladislav Martenek, Josef Pléha, David 

Pokorný, Mgr. Zdeněk Řepa, Josef Svoboda, Luboš Venhoda, Ing. Jaroslav Veselský, 

Mgr. Jitka Vyplašilová a Jolana Vyplašilová.  

Do seznamu voličů bylo zapsáno celkem 196 občanů. Svého práva volit využilo 160 

z nich, což představovalo volební účast 81,68 %. 

Občané rozhodli, že v obecním zastupitelstvu budou v tomto volebním období pracovat: 

David Pokorný (131 hlasů), Mgr. Zdeněk Řepa (127 hlasů), Mgr.  Jitka Vyplašilová (117 hlasů), 

Pavel Blažek (111 hlasů), Ladislav Martenek (111 hlasů), Josef Svoboda (110 hlasů) 

a Ing. Jaroslav Veselský (105 hlasů). 

19. října 2022 proběhla ustavující schůze nového zastupitelstva, na které byl zvolen 

novým starostou obce Martínkov Josef Svoboda a místostarostou David Pokorný. 

Za volební komisi Blanka Veselská, zapisovatelka. 

Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2022 

18. 1. 2022 

▪ Usnesení č. 1/31/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/31/2022– ZO schvaluje podání žádosti z POV na rekonstrukci areálu na 

výhoně. 

▪ Usnesení č. 3/31/2022 – ZO schvaluje podání žádosti z programu Bavíme se na 

Vysočině 2022 na celoroční kulturní akce (koncerty) v obci. 

▪ Usnesení č. 4/31/2022 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii 

ČCE - středisko v Myslibořicích ve výši 10.000Kč. 

▪ Usnesení č. 5/31/2022 – ZO schvaluje nákup obecního stanu o rozměrech 5 x 10 metrů. 

15. 3. 2022 

▪ Usnesení č. 1/32/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/32/2022 – ZO schvaluje vyrovnaný rozpočet obce na rok 2022. 

▪ Usnesení č. 3/32/2022 – ZO schvaluje výsledek inventarizace obce. 

▪ Usnesení č. 4/32/2022 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč, 

příspěvkové organizaci, a to ve výši 10.000Kč. 

▪ Usnesení č. 5/32/2022 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru nadaci Člověk v tísni 

ve výši 20.000 Kč jako humanitární pomoc obyvatelstvu Ukrajiny. 
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▪ Usnesení č. 6/32/2022 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 15.000 Kč 

martínkovské občance K. H. na náklady spojené s dopravou na léčbu nemoci. 

▪ Usnesení č. 7/32/2022 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 

režisérovi O. M. M. na dokumentární film o odboji za 2. světové války. 

▪ Usnesení č. 8/32/2022 – ZO schvaluje Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na úseku 

přestupků. 

▪ Usnesení č. 9/32/2022 – ZO schvaluje pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce 

Martínkov. 

▪ Usnesení č. 10/32/2022 – ZO schvaluje vyzvat manžele B. doporučeným dopisem 

k prodeji stavebního pozemku Obci Martínkov na základě nedodržení smluvních 

podmínek. 

12. 4. 2022 

▪ Usnesení č. 1/33/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/33/2022 – ZO schvaluje zadání realizace výměny oken a dveří v areálu 

na výhoně firmě QELLAN s.r.o. 

▪ Usnesení č. 3/33/2022 – ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 2531/57 Ladislavu 

Martenkovi za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené se zaměřením pozemku, uzavřením 

kupní smlouvy a zápisem v katastru nemovitostí hradí kupující. 

▪ Usnesení č. 4/33/2022 – ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2531/3 Mariánu 

Vyplašilovi a Jitce Vyplašilové za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené se zaměřením 

pozemku, uzavřením kupní smlouvy a zápisem v katastru nemovitostí hradí kupující. 

Předpokládaná výměra pozemku = 90 m2, přesná výměra bude známa po zaměření části 

pozemku a vypracování geometrického plánu. 

▪ Záměr prodeje pozemku a části pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Martínkov 

dne 22. 3. 2022. 

▪ Usnesení č. 5/33/2022 – ZO schvaluje uspořádání vzpomínkové akce k uctění památky 

řídícího učitele Josefa Štefana, který byl 18. 6. 1942 popraven nacisty za svou 

odbojovou činnost. 

▪ Usnesení č. 6/33/2022 – ZO schvaluje poskytnutí dotace T. J. Sokol Martínkov ve výši 

73.000 Kč. (členové T. J. Sokol Martínkov – Josef Pléha, Zdeněk Řepa, David Pokorný, 

Jaroslav Veselský). 

▪ Usnesení č. 7/33/2022 – ZO schvaluje podání žádostí z Dotačních programů Kraje 

Vysočina, a to z programu Venkovské služby 2022. 

▪ Usnesení č. 8/33/2022 – ZO schvaluje bez výhrad závěrečný účet obce za rok 2021. 

▪ Usnesení č. 9/33/2022 – ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2021. 

▪ Usnesení č. 10/33/2022 – ZO schvaluje nákup obecní kamery. 
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▪ Usnesení č. 11/33/2022 – ZO schvaluje vytvoření smlouvy o pronájmu obecního 

pozemku za 10 Kč/m2 s výpovědní lhůtou 3 měsíce. 

▪ Usnesení č. 12/33/2022 – ZO schvaluje oslovení vlastníků pozemků, na kterých se dle 

územního plánu plánuje výstavba rodinných domů, s nabídkou na odkoupení jejich 

pozemku, nebo výměnu za obecní pozemek v poměru 1:2. 

10. 5. 2022 

▪ Usnesení č. 1/34/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/34/2022 – ZO schvaluje uzavření smlouvy na pověřence GDPR se SMS 

ČR. 

▪ Usnesení č. 3/34/2022 – ZO schvaluje stanovení počtu zastupitelů ve volebním období 

2022-2026 na sedm. 

14. 6. 2022 

▪ Usnesení č. 1/35/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/35/2022 – ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2021 sestavenou 

k 31. 12. 2021. 

▪ Usnesení č. 3/35/2022 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru provozovatelce 

místního obchodu v souladu s Darovací smlouvou o poskytnutí dotace z Fondu 

Vysočiny, program Venkovské služby 2022, FV02828.0057. 

▪ Usnesení č. 4/35/2022 - ZO schvaluje oslovení výrobců informačních panelů, které 

budou umístěny na trase plánované naučné stezky.  

▪ Usnesení č. 5/35/2022 - ZO schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

s provozovatelkou pohostinství, který upravuje formu a splatnost vyúčtování spotřeby 

energií. 

▪ Usnesení č. 6/35/2022 - ZO schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

s provozovatelkou prodejny smíšeného zboží, který upravuje formu a splatnost 

vyúčtování spotřeby energií. 

▪ Usnesení č. 7/35/2022 - ZO schvaluje nutné opravy místních komunikací v intravilánu 

obce. 

▪ Usnesení č. 8/35/2022 - ZO schvaluje směrnici pro nakládání s osobními údaji 

a schvaluje sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona 106/1999. 

▪ Usnesení č.9/35/2022 - ZO schvaluje zadat vypracování projektové dokumentace 

na sociální zařízení v areálu na výhoně. 
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9. 8. 2022 

▪ Usnesení č. 1/36/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/36/2022 – ZO schvaluje zveřejnění záměru darování 56 m2 silničních 

pozemků parc. č. 233/27, parc. č. 2540/2 a parc. č. 2619/2 dle geometrického plánu 

č. 310-266/2022. Pozemky se nachází pod komunikacemi III. třídy. 

▪ Usnesení č. 3/36/2022 – ZO schvaluje realizaci informačních panelů naučné stezky 

firmou Studio NASVAHU. 

▪ Usnesení č. 4/36/2022 - ZO schvaluje uspořádání zájezdu do Lidic pro občany 

Martínkova v sobotu 17. 9. 2022. Cena zájezdu je stanovena na 250 Kč pro děti a 300 Kč 

pro dospělé. V ceně je zahrnuta doprava a oběd. 

▪ Usnesení č. 5/36/2022 – ZO schvaluje poskytnutí dotace MS Jakubov se sídlem 

v Martínkově ve výši 20 000 Kč dle žádosti. 

▪ Usnesení č. 6/36/2022 – ZO schvaluje určení prostoru pro umístění prostředků lidové 

zábavy na místní komunikaci v prostoru mezi obecním úřadem a č.p. 18. 

13. 9. 2022 

▪ Usnesení č. 1/37/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/37/2022 – ZO schvaluje darování pozemků par. č. 233/27 – ostatní plocha, 

silnice o výměře 26 m2 (z pozemku par. č. 233/3), pozemek par. č. 2540/2 – ostatní 

plocha, silnice o výměře 21 m2 (z pozemku par. č. 2540) a pozemek par. č. 2619/2 – 

ostatní plocha, silnice o výměře 9 m2 (z pozemku par. č. 2619). v k.ú. Martínkov dle 

geometrického plánu č. 310-266/2022 vypracovaném Ing. Radkem Klinerem Kraji 

Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. Celková výměra uvedených pozemků je 56 m2. 

Záměr prodeje pozemku a části pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Martínkov 

dne 17. 8. 2022. 

▪ Usnesení č. 3/37/2022 – ZO schvaluje Smlouvu o svozu domovních odpadů s panem 

Martinem Ferklem, Rokytnice nad Rokytnou č. 20, 675 25 p. Rokytnice nad Rokytnou, 

IĆ: 68660278 v období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2027. 

19. 10. 2022 

▪ Usnesení – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení - ZO schvaluje, aby ve volebním období 202 – 2026 byl volen jeden 

místostarosta. 

▪ Usnesení – ZO schvaluje, že starosta i místostarosta obce boudou ve volebním období 

2022 – 2026 pracovat jako neuvolnění. 

▪ Usnesení – ZO schvaluje veřejnou volbu starosty a místostarosty obce. 

▪ Usnesení – ZO zvolilo starostou obce Josefa Svobodu. 

▪ Usnesení – ZO zvolilo místostarostou obce Davida Pokorného. 
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▪ Usnesení – ZO schvaluje volbu členů kontrolního a finančního výboru. 

▪ Usnesení – ZO zvolilo předsedou kontrolního výboru Ladislava Martenka. 

▪ Usnesení – ZO zvolilo předsedou finančního výboru Zdeňka Řepu.  

▪ Usnesení – ZO schvaluje starostovi měsíční finanční odměnu ve výši 20.620 Kč 

a místostarostovi měsíční finanční odměnu ve výši 13.920 Kč od 19. 10. 2022. 

▪ Usnesení – ZO schvaluje, že členové zastupitelstva obce a předsedové kontrolního 

a finančního výboru nebudou finančně odměňováni.  

▪ Usnesení –  ZO schvaluje zástupcem ve spolcích, svazcích a sdruženích, kterých je 

obec Martínkov členem, starostu obce. 

3. 11. 2022 

▪ Usnesení č. 1/1/2022 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

▪ Usnesení č. 2/1/2022 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 

(pohostinství) s paní Adélou Šplíchalovou. Pronájem započne po podpisu smlouvy dne 

4. 11. 2022.  

▪ Usnesení č. 3/1/2022 – ZO schvaluje rozhodnutí o prominutí nájmu provozovatelce 

pohostinství od 1. 11.2022 do 30. 4. 2023. 

▪ Usnesení č. 4/1/2022 – ZO schvaluje poskytnutí dotace SDH Martínkov ve výši 

40.000 Kč. (členové SDH: Ing. Jaroslav Veselský, Pavel Blažek, David Pokorný, Josef 

Svoboda, Mgr. Jitka Vyplašilová) 
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Prezentace obce na webu a sociálních sítích 

V dnešním digitalizovaném světě je téměř nezbytností být 

vidět na internetu a sdílet obsah s lidmi. My na obci jsme to zjistili 

už před nějakou dobou, kdy byla založena facebooková skupina 

Martínkov – vesnice Kraje Vysočina roku 2015. Nicméně doba 

pokročila a rozvoj v sociálních sítích nám umožňuje sdílet obsah se 

širším okruhem uživatelů. Vznikl tedy i nový profil na Instagramu. 

Pro mnohé není třeba tuto síť představovat. Zajisté jsou mezi vámi 

lidé, kteří tomuto trendu moc neholdují a Instagram neznají. Proto 

níže naleznete popis z wikipedie. Náš profil nese jednoduše název 

Obec Martínkov. Pokud máte zájem, stačí si nás najít v aplikaci či 

na webu a dát „sledovat“. V případě, že tuto síť nevyužíváte, 

nezoufejte. Z obsahu Vám již brzy nic neunikne, jelikož bychom 

chtěli propojit profil i s facebookovou stránkou. 

Věříme že i tato novinka Vám přijde vhod a bude 

příjemným zpestřením při chvílích strávených u telefonu, tabletu nebo počítače. Tímto bych 

chtěl poděkovat Vítu Bláhovi, který nás zásobuje kvalitními fotografiemi z většiny akcí a mimo 

jiné nám pomáhá vytvářet obsah na webu a sociálních sítích. 

Za obec Martínkov Jaroslav Veselský 
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ČINNOST SPOLKŮ V ROCE 
2022 

Rok 2022 u hasičů 

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností dobrovolných hasičů v naší obci. 

Ke dni 18. 12. 2022 má náš sbor celkem 114 členů, z toho 82 mužů a 32 žen 

včetně mladých hasičů. Tento rok nás opustili 3 členové, a to Bohuslav 

Sláma, Emil Bém a Jolana Vyplašilová. Čest jejich památce. 
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Začátek roku byl poznamenán coronavirem, takže se nemohla konat valná hromada, ani 

hasičský ples. 11. dubna se konala akce „Čistá Vysočina“. Naši členové (hlavně ti nejmladší), 

se sešli u autobusové zastávky, aby si rozdělili úseky na silnici směr k Domamili a od zastávek 

na silnici I/38 až k Hašpanu. Odpadu opět bylo několik desítek pytlů. Činnost byla prakticky 

zahájena až 30. dubna, kdy jsme uspořádali v areálu na Výhoně tradiční pálení čarodějnic. 

Členky sboru připravily pro děti hry a po setmění byla zapálena hranice klestí. Jelikož se 

konečně mohlo sejít dohromady více lidí, účast byla nadprůměrná. V dubnu se též začali 

scházet mladí hasiči, aby se připravili na okrskovou soutěž, která se letos konala 28. 5. 

v Jakubově. Náš sbor reprezentovalo družstvo mužů 35+ a družstvo starších žáků. Muži 35+ 

obsadili 2. místo a žáci 5.místo. Viz tabulka: 
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3. září uspořádal náš sbor již tradiční ukončení prázdnin. Tato akce se opět povedla díky 

nadšení našich členů, hlavně žen pod vedením Mgr. Jitky Vyplašilové a Mgr. Lenky Dufkové, 

které připravily pro děti zajímavé hry. Díky kamarádům z SDH Moravské Budějovice bylo 

odpoledne zakončeno tradičním nastříkáním pěny na hřiště. Od 18 hodin zahrála k tanci 

a poslechu skupina „Dobrá pára“. 12. listopadu se náš sbor podílel spolu s obecním úřadem na 

organizaci setkání občanů Martínkova. 

          Nyní mi dovolte několik slov o zásahové jednotce obce. Díky schválené finanční podpoře 

z obecního úřadu byly pro zásahovou jednotku zakoupeny další čtyři zásahové komplety 

(kalhoty, kabát, boty, přilba, rukavice).  Dále byly zakoupeny nové zásahové proudnice. Velitel 

a zástupce velitele jednotky se zúčastnili pravidelného školení.  

           

Co nás čeká v roce 2023? 21. ledna se uskuteční pravidelný hasičský ples, v dubnu opět akce 

Čistá Vysočina a pálení čarodějnic. V květnu by se měla uskutečnit okrsková soutěž, 

pravděpodobně v Budkově. Jestli náš sbor uspořádá nějakou pohárovou soutěž bude 

rozhodnuto v jarních měsících. Termín konání valné hromady sboru bude zveřejněn co 

nejdříve. 

          Závěrem bych chtěl poděkovat členům sboru za pomoc při organizování akcí sboru, dále 

poděkovat bývalému starostovi Josefu Pléhovi a členům obecního zastupitelstva za schválení 

dotace pro náš sbor. Dovolte mi, abych Vám jménem sboru popřál šťastný nový rok a mnoho 

úspěchů v roce 2023. 

Za SDH Martínkov Luboš Venhoda 
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Myslivecký spolek Jakubov a jeho činnost v roce 2022 

Na konci roku 2022 má Myslivecký spolek Jakubov 

17 členů, z toho 6 členů je z Martínkova, z Jakubova je 5 

členů, z Litohoře jsou v MS 3 členové, z Domamile 1 člen, 

z Mor. Budějovic 2 členové. Naše MS se zabývá všemi 

mysliveckými činnostmi jako je péče o zvěř, kynologie, 

zvelebování krajiny atd. 

V letošním roce nás opustil: 

- Jan Nevoral, st. z Vranína – ČEST JEHO PAMÁTCE! 

Výbor Mysliveckého spolku Jakubov zůstal beze změn v tomto složení: 

Předseda: pan Milan Řepa 

Místopředseda: pan Leoš Nevoral 

Jednatel: Bc. Karel Horký 

Fin. hospodář: Ing. Miroslav Kabelka 

Myslivecký hospodář: pan Radek Svoboda 

Předseda revizní komise: pan Václav Číhal 

Myslivecký spolek Jakubov má i nadále pronajatou společenstevní honitbu od 

Honebního společenstva Jakubov, jejímž starostou je pan Jan Forman z Jakubova. V letošním 

roce 15. 10. 2022 proběhla valná hromada Honebního společenstva, na které byl zvolen nový 

honební výbor, který opět pronajal od 1. 4. 2023 do 31. 3. 2033 honitbu našemu mysliveckému 

spolku. 

Myslivecký spolek byl díky svým členům v roce 2022 velmi aktivní, což dokládají 

provedené činnosti. 

Činnosti Mysliveckého spolku Jakubov za rok 2022 

▪ Přikrmování zvěře v zimních měsících. 

▪ Výstavby mysliveckých zařízení – byly postaveny nové posedy, krmelce a provedena 

řada oprav stávajících zařízení. 

▪ Příprava dotačních programů z MZe, MŽP a od OÚ Martínkov a Jakubov. 

▪ Konání zvěřinových hodů v Martínkově a Jakubově. 

▪ Průběrný odlov se řídí plánem chovu a lovu, který každý rok sestavuje myslivecký 

hospodář. 
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Leden – Myslivecký pohřeb pana Jana Nevorala, st. v Domamili. 

Únor – Intenzivní přikrmování zvěře. 

Březen – Výroční členská schůze v Martínkově a sčítání zvěře. 

Duben – Čištění a opravy krmných zařízení – každý člen má svěřený úsek krmných zařízení 

a o ně pečuje. Společné střelby na střelnici v Jemnici. 

Květen – Opravy mysliveckých zařízení a výstavba nových. Začátek odlovu srnců. 

Červen – Zvěřinové hody v Jakubově. 

Červenec – Srpen – V červenci proběhly zvěřinové hody také v Martínkově. Výstavby 

mysliveckých zařízení. Příprava na Valnou hromadu HS Jakubov. 

Září – říjen – příprava na přikrmování zvěře a začátek přikrmování. Valná hromada HS 

Jakubov s volbou nového honebního výboru HS. 

Listopad – 1. hon v Jakubově s Poslední lečí v Kulturním domě. 

Prosinec – 2. hon ve Vraníně a zakončení lovecké sezóny v Martínkově. Příprava na 

nadcházející Myslivecký ples, který se bude konat 14. 1. 2023 v Martínkově, hudba Star Band. 

 

 

MYSLIVOSTI ZDAR, vše dobré a především pevné zdraví v nadcházejícím 

novém roce 2023! 

Za Myslivecký spolek Jakubov zpracoval Bc. Karel Horký – jednatel spolku. 
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Tělocvičná jednota Sokol Martínkov v roce 2022 

V letošním roce se aktivity členů Sokola Martínkov po dvou 

covidových letech mohly alespoň částečně vrátit do předešlého normálu. 

Sice některá omezení platná především v zimních a jarních měsících stále 

neumožňovala uspořádat všechny pravidelné akce, jako například zimní 

turnaje v badmintonu a stolním tenise, některé další se ovšem uspořádat 

podařilo. 

Hned první lednovou sobotu se skupina téměř 60 občanů po roční pauze opět vydala na 

tradiční výstup na Mařenku, který pořádá náčelnictvo naší župy ve spolupráci se Sokolem 

Třebíč. Po odkladech v roce 2020 a 2021 proběhl v květnu 12. ročník Martínkovského koštu 

pálenek, kdy se hodnotily vzorky vybrané před dvěma léty. Pozdější termín uspořádání koštu 

ovšem měl za následek podstatně nižší účast pěstitelů a všech ostatních zájemců, proto se 

v příštím roce plánujeme vrátit k jarnímu termínu, konkrétně počítáme s uspořádáním koštu 

v sobotu 18. března 2023. Uvidíme, zda budeme opakovat i velikonoční zábavu, která se letos 

po letech opět uskutečnila a přilákala poměrně slušný počet lidí.  Další akcí bylo naše připojení 

k noci sokoloven v červnu a 

červencový 11. ročník štafetového 

maratonu „Pocta Emilu Zátopkovi“. 

Letošní ročník přinesl rekord v počtu 

účastníků = na trať kolem návsi se 

vydalo celkem 221 „maratonců“ 

všech věkových kategorií. Společně 

pak zdolali vzdálenost 1 186 km a 515 

m, což je po rekordním roce 2020 

druhý nejlepší výsledek. 17.listopadu 

se pak uskutečnil další ročník 

pochodu na setkání s občany 

Jakubova, a i na konec letošního roku 

je naplánováno několik akcí. 

Ve čtvrtek 29. prosince to bude turnaj ve stolním tenisu, následující den pak turnaj 

v badmintonu a poslední den roku se opět vydáme na silvestrovský výšlap na nejvyšší bod 

katastru obce. Nejen sokolská veřejnost si letos připomněla 160 výročí založení organizace a při 

této příležitosti se v Třebíči uskutečnila Sokolská akademie župy plk. Švece. Na ní vystoupili i 

členové našeho krojovaného souboru Džbáneček. Další župní akcí s naší účastí byl závod 

v přespolním běhu v Dalešicích, na kterém David Řepa zvítězil v kategorii dorostenců. Další 

z našich řad byli pak během roku vidět na závodech či přeborech v různých koutech naší 



                                                                                                           Martínkovský zpravodaj 
23 

republiky. Za zmínku stojí i pietní akt uspořádaný v Martínkově na připomenutí památky 

bývalého řídícího učitele a jednatele Sokola v obci Josefa Štefana, během kterého byl před 

budovu OÚ osazen sokolský kámen zmizelých. Za nejvýznamnější akci roku lze jistě právem 

považovat 40. Martínkovské krojované hody, jejichž hlavním pořadatelem je Sokol Martínkov 

a pod něj spadající kulturní soubory. I letošní hody se uskutečnily venku na návsi a bohatý 

program všech tří dnů jistě bohatě uspokojil množství návštěvníků, kteří o srpnovém víkendu 

do Martínkova zavítali. 

 

Na sokolské zahradě se nám letos podařilo 

vybudovat hřiště na pétanque, které bude sloužit 

všem zájemcům o tento vskutku fyzicky nenáročný 

sport, či spíše hru. Ještě nás čeká vybudování 

nějakého přístřešku pro hráče, aby se mohli schovat 

před deštěm nebo naopak žhnoucím sluncem. 

V příštím roce uplyne 100 let od vybudování naší 

sokolovny. Její stavba byla i vzhledem k dnešním 

technologiím a mechanizaci velmi rychlá, v březnu 

roku 1923 byly práce zahájeny vykopáním základů a již po půl roce se na sále tančilo o pouťové 

zábavě (šlo o původní půdorys sokolovny bez přístavby realizované v 80. letech minulého 

století). 

Naši činnost bychom nemohli provozovat bez dostatku finančních prostředků, kde se 

nám i letos dařilo získávat dotace a granty z různých zdrojů. Kromě příspěvku na činnost 

z rozpočtu obce šlo především o částku 40 500 Kč, kterou Fond Vysočiny podpořil pořádání 

40. Martínkovských krojovaných hodů. Z Národní sportovní agentury jsme obdrželi dotaci 

z programu Můj klub, konkrétně částku 37 080 Kč, díky níž si můžeme dovolit pronájmy 

zimního stadionu na bruslení nebo tělocvičny v Jaroměřicích na podzimní sportování. Další 
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prostředky z této dotace půjdou na dovybavení sokolovny sportovním náčiním a nářadím. 

Stejně jako vloni je ovšem ve zpoždění rozhodování o dotaci na provoz a údržbu sokolovny, na 

kterou přispívá rovněž sportovní agentura. Ještě v den psaní tohoto příspěvku (18. 12. 2022) 

nemáme žádné zprávy o tom, zda dotaci obdržíme a v jaké výši. Přitom podle podmínek výzvy 

jde o dotaci na rok 2022, do posledního prosince je tak nutno prostředky investovat a splnit i 

řadu dalších podmínek. V loňském roce se nám to na poslední chvíli podařilo, snad se vše zadaří 

i letos. Posledním mimořádně získaným příspěvkem bylo pět tisíc korun na podporu kulturních 

těles od Vzdělavatelského odboru České obce sokolské.  

Závěrem chci poděkovat všem členům za činnost, příznivcům za podporu a mnoha 

dalším za účast na akcích, které naše jednota pořádá. Ať se jedná o turnaje, košt pálenek nebo 

hody, snažíme se tyto akce vždy nachystat tak, aby jejich návštěvníkům, pokud možno nic 

nechybělo a abychom jejich pořádáním ukazovali aktivní život v naší jednotě i obci. Mým 

přáním je, aby se nám to dařilo i v roce 2023. Přeji Vám krásný a úspěšný celý příští rok.  

Josef Pléha, starosta Sokola Martínkov 

Činnost martínkovských folklorních souborů 

Do nového roku 2022 jsme vykročili svižným krokem, jenž nás doprovázel i po celý 

rok. Nenechali jsme se ničím zastavit a užili jsme si každou akci naplno. 

Po zimní pauze jsme se rozhodli procvičit nejen tělo, ale i lidového ducha. Takže úkol 

zněl jasně, kdo by zvládl oživit a rozhýbat naše tanečníky? Odpověď je naprosto jasná, p. Dřevo 

s jeho děvčaty. Proto jsme v půlce března uspořádali třídenní soustředění a přizvali jsme 

jihlavský dětský soubor Dřeváček. 

P. Dřevo také velmi ochotně pomohl k nastínění nového pásma souborům Martínek a 

Vysloužilá garda. Tancem to nekončí, hráli jsme hry a také zpívali písně za doprovodu živé 

hudby, která doprovází Dřeváček. Nácvik probíhal od pátečního odpoledne až do neděle v naší 

sokolovně.  Naučili jsme se správnému držení těla, nebo že polka má více druhů.  
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Víte, co patří k 

Džbánku? V Okříškách ano! 

Slavnosti vína a folkloru jsou 

něco pro nás.  První letošní 

vystoupení proběhlo 9. dubna 

v tamním kulturním domě.  

Vztahy mezi soubory 

jsou více než přátelské. Také o 

tom svědčí samotní členové, 

Radim Urbánek, Renata a Pavel 

Seidlovi, kteří jezdí na taneční 

zkoušky jak k nám, tak také do 

Okřešánku. 

Soubor Džbánek pro první vstup zvolil vystoupení 

s názvem „Nad Tasovem“. Mezi programem domácích ukázala své 

pásmo i mladá generace tanečníků, pod názvem „Cestička 

blódivá“. Džbáneček nám představil zvedačky, podhoráckou 

polku, valčík a mazurkový krok. Pro druhý vstup Džbánek 

představil pásmo „Hvězdičky“.  

Večerní zábavu nám Okřešánek zpříjemnil lahodným 

vínem a občerstvením. Pro nás však byla hlavním lákadlem 

cimbálová muzika Rathan, kterou doprovázel Petr Hudeček na 

housle. Sálem zaznívaly námi známe písně. Všichni jsme si to 

velmi užili a protančili jsme nejeden pár bot. 

Smích, zpěv, alkohol, kroj 

a především tradice. To vše jsme mohli 

najít na Velikonoční pondělí 

v Martínkově. K oživení 

doprovází krojovanou chasu dechová 

muzika Martínkovanka. Krojáci si však 

uvědomují, že děvčata z Martínkova 

nejsou jediná, která nechceme nechat 

uvadnout. Proto navštívili i dívky v okolí, 

především v Domamili a v Moravských 

Budějovicích. 
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Za zmínku stojí také návštěva Svatojiřských krojovaných hodů v Čebíně, jenž proběhly 

čtvrtou dubnovou sobotu.  Mnoho nás nejelo, proto jsme vystupování nechali na místní chasu. 

Přispěli jsme však svým zpěvem a dobrou náladou. 

Teď už nás všichni poznají, stal se zázrak a po 5 letech snahy máme nová souborová 

trička. Monika Nahodilová pro nás vytvořila nové logo.  Můžeme se tedy pochlubit bílými 

a modrými bavlněnými tričky s naším džbánkovským názvem. Od května se s nimi 

reprezentujeme na událostech či soustředěních, nebo když odložíme kroj. 

Letošním druhým vystoupením, jenž 

proběhlo 18. června je Jízda králů nebo také 

Vožení krála. Po 7 letech jsme opět dojeli za 

přáteli do Ketkovic.  Připojili jsme se do 

krojovaného průvodu, který vedl obcí v čele 

s ketkovskými Královničkami. Po domácí chase 

dostala prostor na pódiu Vysloužilá garda pro 

premiéru svého nového pásma „Jak to celé 

začalo“.  Program pokračoval v režii dětského 

souboru Podhoráček. Na něj navazovala 
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Moravská beseda, kde se společně ukázaly soubory Džbáneček, Džbánek a Vysloužilá garda.  

Po výstupu ketkovských žen zatančil Džbánek hned se dvěma pásmy pod názvy „Naše žínky“ 

a „Nad Tasovem“. Poslední vstup zatančil soubor Džbáneček s pásmem „Cestička blódivá“. Již 

pod vedením Adély Lojdové. 

Přijali jsme také pozvání opata 

Mariana Rudolfa Kosíka na 3. červenec na 

primiční mši svatou P. Štěpána Jiřího 

Nováka. Opat Kosík nás přivítal vlídným 

slovem u rodného domu primicianta 

Štěpána Jiřího Nováka.  Několik vět 

věnoval nejen krojovaným a družičkám, ale 

také přihlížejícím poutníkům. Po mši nás 

novokněz P. Štěpán Jiří Novák pozval na 

nádvoří novoříšského kláštera, na pohoštění 

a příjemnou hudbu. Pro zájemce byla také 

nabídnuta možnost prohlídky kláštera.  

Folklorní tanec tak, jak ho známe, bereme jako 

nedílnou součást Martínkova. Ale ne vždy tomu tak 

bylo. Před 40 roky vznikl nápad v hlavách mladých lidí, 

kteří byli plní odhodlání a důvtipu, vytvořit něco, co u 

nás ztratilo svojí tradici již dávno. Pouť je a byla 

součástí každé vesnice, ale krojované hody byly pro 

naše okolí něco nového. Proto zrealizovat onu 

myšlenku bylo velmi náročné. Zvyk, jenž naše malebná 

vesnička dodržuje už 4 dekády, proměnil částečně svůj 

vzhled, ale myšlenku, se kterou se zrodila nikoliv. Výroční 40. Martínkovské krojované hody 

nám jsou důkazem, že lidová tradice spojuje lidi napříč generacemi a dokáže společně vytvořit 

něco neobyčejného. Od 12. do 14. srpna jsme byli svědky, jak počet místních tanečníků přesáhl 

100 krojovaných. Na místě je tedy poděkovat všem rodičům a prarodičům, kteří nás podporují 
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a vychovávají k pochopení krásy hodového tance. 

Pavla Šálková za pomoci pamětníků a přátel 

Martínkova zaznamenala vznik krojovaných hodů 

a působení chasy v průběhu let do své knihy. Křest 

proběhl na páteční vernisáži. Při sobotním 

předávání hodového práva obdrželi pomyslné žezlo 

nad vesnicí Radim Urbánek a Kateřina Pléhová, 

které jsme mohli po čas jejich funkce vidět, jak 

rozdávají úsměv a víno na potkání. V nedělní 

odpoledne hlavní stárci vyzvali soubor Martínek, 

Džbáneček, Džbánek, Bosonožky, Mladou gardu a Vysloužilou gardu, tzv. zakladatele, na 

parket. Vystoupení všech šesti domácích souborů vykreslilo pomyslný průřez všemi ročníky. 

Podpořit nás přijeli přátelé z Čebína. Pozvání na pódium přijali také naši kamarádi z Okřešánku 

a soubor Bajdyš z Třebíče. Veškerou snahu a píli, kterou vkládáme do folkloru jste mohli vidět 

právě v těchto třech dnech.  

27. srpna byl soubor Džbáneček pozván do 

Komárovic na 75. výročí vyhlášení nezávislosti Indie, 

jehož nedílnou součástí byl Vincent Lesný, rodák 

z Komárovic. Vystoupení sledovala i početná delegace 

v čele s velvyslancem Indie v České republice 

Hemantem Harishchandrou Kotalwarem a přestavila se 

i indická tanečnice Neha Seshadrinath. Zatančili jsme 

pásma „Holka rozmilá, Cestička Blódivá a Moravskou 

Besedu“. Odměnou nám byla ochutnávka indických 

pokrmů. 

Tradiční “propršené“ Bítešské hody, které proběhly 10. září, jak se mnozí z vás mohli 

dovtípit, byly vskutku k pobavení. Na déšť ve Velké Bíteši máme štěstí, proto jsme vyrazili 

připraveni na každou situaci. Přes početnou posádku, která čítá dva plné autobusy tanečníků ze 

souboru Martínek, Džbáneček, Džbánek a Vysloužilé gardy ukončil déšť program chvíli po 

jeho začátku. Posledními vystupujícími byl náš dětský soubor Martínek. Ve snaze navázat na 

program bohužel zradila pořadatele i technika. Proto pokračování oficiálního programu nebylo 

možné. To se však nelíbilo Vysloužilé gardě, která ihned našla alternativu a vystoupili na pódiu 
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chvíli po spadnutí poslední kapky. Za zvuků 

harmoniky a doprovodu zpěváků z Džbánku 

a Džbánečku zatančili své pásmo a přidali několik 

písní. Publikum, které bylo rozeběhnuté po okolí se 

opět vrátilo a někteří si s námi i zazpívali.  Přidaly se 

i ostatní taneční soubory, které byly schovány 

v městském domě. Po projití trhu a atrakcí, jsme se 

setkali večer u cimbálové muziky, kterou jsme do 

ranních hodin nenechali odpočinout. 

Na VIII. Národní přehlídku sokolských folklorních souborů jsme vyrazili 24. září do 

Slatiňan.  Zde jsme mohli vidět stovky krojovaných tanečníků či zpěváků. Zázemí jsme měli 

v místní ZŠ a na dobrý oběd jsme navštívili školní jídelnu.  Pódiové zkoušky jsme nestihli, 

proto jsme si svá pásma vyzkoušeli před školou 

v improvizovaných podmínkách. To se však nevyhnulo 

maléru a roztrhané kalhoty jsou na světě. Společnými 

silami se podařilo kalhoty zašít a hurá na parket. 

Vystoupení si připravila Vysloužilá garda, Džbánek 

a Džbáneček. Ke konci odpoledního programu 

nás čekalo překvapení 

v podobě dortu, kdy 

domácí soubor ze Slatiňan 

slavil 20 let působnosti. 

Jako upomínku jsme si 

odnesli pamětní list. Na 

večer jsme se přesunuli do 

tamního kulturního domu, 

kde jsme si mohli 

poslechnout připravené 

bloky, kdy nám postupně 

k poslechu hrály živé 

muziky ostatních souborů.  

22. října Džbáneček společně se souborem Dřeváček představili své společné pásmo ku 

příležitosti 160 let sokola. Na akademii sokolské župy plukovníka Švece v Třebíči. Abychom 

vystoupili společně, měli jsme s Dřeváčkem dvě soustředění. První proběhlo na začátku 

prázdnin ve Štokách a druhé týden před vystoupením v naší martínkovské sokolovně. Samotný 

program byl členěn na dva bloky. My jsme vystupovali v půlce prvního bloku pod názvem 

folklor v kostce, kde jsme společnou choreografií předvedli soudržnost mezi folklorními 

soubory. 
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5. listopadu zástupci Martínkova jeli do Přibyslavic za přáteli z Okřešánku, oslavit 20 let 

jejich činnosti. Úvodního slova se ujala vedoucí Ilona Jirovská, která je provázela celým 

večerem. Po přípitku byl programem sám Okřešánek, který měl přichystané působivé 

vystoupení. Celou událostí byla přítomna hudba a zpěv. 

Jako již každoročně jsme uspořádali 

ukončení taneční sezóny. Přípravy vypukly už 

v pátek, kde byla potřeba nachystat cibule 

a maso na guláš. A zároveň jsme pomáhali 

vedoucím z Martínku na jejich ukončení pro 

děti. V sobotu 19. listopadu se v sokolovně 

celé odpoledne běhalo a chystalo. Chlapci 

sekali a donášeli polínka do kamen, zatímco 

Violka Řepová stála u plotny a vařila hovězí 

guláš. Díky novým přírůstkům do naší taneční 

rodiny, jsme se nevešli ani do přísálí! Proto 

jsme se rozhodli k částečnému přesunu na 

velký sál. K občerstvení jsme měli možnost ochutnat nejen hovězí guláš, ale také 

vegetariánskou verzi. K posezení se tanečnice domluvily a podle chuti si donesly jednohubky 

nebo cukroví.  Celý večer byl doprovázen zpěvem, hudbou a skvělou náladou. 

Adéla Lojdová, vedoucí souboru Džbáneček 
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Folklorní soubor Martínek v roce 2022 

Naše letošní taneční sezóna začala v březnu soustředěním s panem Dřevem a muzikou 

z jihlavského folklórního souboru Dřeváček. Během jednoho víkendového dopoledne jsme 

se v naší martínkovské sokolovně učili taneční kroky k písničce Čížečku, čížečku. Užili jsme 

si ale i spoustu švandy, pan Dřevo pro nás vymyslel veselé pohybové hry, např. štafetu se 

smetákem. 

Písničku a choreografii ze soustředění jsme využili v letošním hodovém pásmu 

v Martínkově, které jsme pojmenovali „Čížečkovy jídlohrátky“. V našem vystoupení jsme 

pekli vdolky, míchali a ochutnávali těsto na placky, ale hlavně jsme si sami vypěstovali mák na 

buchty právě s ptáčkem čížečkem. 
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V září jsme se s Čížečkem vydali i na výlet – na hody do Velké Bíteše. Počasí nám příliš 

nepřálo, ale my jsme krásně a statečně zatančili i v dešti a naše paní vedoucí, Vlasta Lojdová, 

na nás byla pyšná. 
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S tímto tanečním rokem jsme se v listopadu společně rozloučili při posezení 

u výborného pohoštění. Užili jsme si zábavné hry, moc nás bavila židličkovaná. 

 

Teta Vlasta nám promítla prezentaci s fotkami 

z našich vystoupení a rozloučili jsme se s pěti tanečníky, 

kteří přechází do Džbánečku.  

I když venku sněží, my se již pilně připravujeme na 

nadcházející taneční sezónu. Nechte se překvapit, co pro 

vás vymyslíme. 

 

Vaše děti z Martínku 
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Bosonožky v roce 2022 

Taneční sezóna Bosonožek v tomto roce začala již na jaře. Všechny jsme se sešly 

a začaly se učit s velkým časovým předstihem nové taneční pásmo na 40. Martínkovské 

krojované hody. 

Díky obrovskému nadšení nás všech se nám podařilo nacvičit a zatančit taneční pásmo 

s názvem Kolem dokola. Jak už název napovídá, v pásmu byly využity taneční prvky tradičních 

horáckých kol. 

 

Děkujeme za hudební doprovod Bosonožkám, především Luboši Venhodovi za hru na 

harmoniku. Také děkujeme pěveckému sboru Jordán za pomoc při zpívání. Dále také 

krojovanému souboru Džbánek za veškerou spolupráci. 

Za Bosonožky Eliška Marešová 
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Činnost pěveckého sboru Jordán v roce 2022 

V letošním roce se pěvecký sbor Jordán výrazněji představil celkem třikrát. 

V našich vystoupeních nemůže v žádném případě chybět pouťový koncert. Letos jsme 

opět po dvou letech mohli vystupovat v našem malebném kostelíčku, za což jsme moc rádi. 

Předchozí dva roky jsme vyzkoušeli, jaké to je zpívat ve volném prostranství při nazvučení 

aparaturou. Přestože některým z našich posluchačů se více zamlouvalo naše vystoupení venku, 

zjistili jsme, že naše „přednosti“ vynikají spíše v interiéru, kdy můžeme využít přirozené 

akustiky kostela, která hraje v náš prospěch. 

Letošní pouťový koncert byl výjimečný přítomností vzácného hosta, jímž byl známý 

český houslista a violista Bohuslav Matoušek. Na vystoupení Bohuslava Matouška jsem slyšela 

samé pozitivní ohlasy. A to i od posluchačů, kteří, jak sami přiznali, slyšeli vážnou hudbu 

poprvé naživo a v podání Bohuslava Matouška to v nich zanechalo nezapomenutelný zážitek.  

Po pouťovém koncertě jsme měli pouze krátké hudební prázdniny a už v říjnu jsme 

začali nacvičovat na vánoční koncert, který – ač to zní neuvěřitelně, byl letos v pořadí již 25. 

Pokud se ohlédnu zpět, vidím, jak jsme se za těch 25 let postupně vyvíjeli, zdokonalovali 

a rozrůstali. Mnohdy jsme překvapovali sami sebe. Vyvíjeli jsme se po stránce hlasové - velkým 

obohacením pro náš sbor byly   mužské hlasy, kterých postupem času přibývalo, za což jsme 

moc rádi. Vyvíjeli jsme se ale také po stránce nástrojové. Kromě kláves jsme si už zvykli na 

kytary, flétny ale také housle, slyšeli jsme trubku, saxofon i ukulele. Mimo typických perkusí 

jsme za 25 let vyzkoušeli zvuk bonga, drhla, cabasy, dešťové hole, ale také valchy nebo 

traverzy. 
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Letošní vánoční koncert byl premiérou pro mladé nadějné začínající muzikanty, kteří 

omladili a oživili naše řady. A svoji premiéru zvládli na výbornou. Těším se, jak se naše 

spolupráce bude vyvíjet dál. 

Velký dík patří Elišce a Katce, které obětují svůj čas a energii malým muzikantům 

a dokonale je nakazí svým nadšením pro hudbu. 

Milí pěvečtí kolegové, děkuji Vám za spolupráci, ochotu a čas, který jste věnovali 

a určitě ještě věnujete našemu sboru. 

Přeji vám všem v novém roce pevné zdraví a vše dobré. 

Petra Řepová 

Pěvecký sbor Jordán – děti 

Letošní rok byl pro nás příznivější více 

než ten loňský. Na jaře jsme započaly naše 

zkoušky na plánovaný srpnový pouťový koncert 

v rámci jubilejních 40. krojovaných hodů.  

Letošní pouťový koncert proběhl po dvou letech 

opět v našem kostelíku. S Boží pomocí jsme vás 

s dětmi tedy mohli potěšit při sobotním odpoledni 

a doplnit tak hodový program. 

Začátkem října jsme začali nacvičovat na 

vánoční koncert. Také jsme přivítali do našich řad 

další nové malé zpěváčky, za které jsme rádi. Doufáme, že jim nadšení vydrží do dalších 

vystoupení. 

Třetí neděli adventní jsme s dětmi také 

vystupovali v Častohosticích v místním kostele na 

adventním koncertě – ani zima nás neodradila. 

Tento rok jsme se všichni dočkali vánočního 

koncertu v Martínkově, který byl opět v kostele. 

Tento 25. Vánoční koncert byl pro nás generační 

premiérou. Dětský i dospělý sbor se generačně 

obměnil a pro některé muzikanty a zpěváky byl 25. 

Vánoční koncert premiéra. 

Děkujeme našim kytaristům Markovi a Milanovi, kteří děti při koncertech doprovází. 

Přejeme Vám do nového roku hodně úspěchů, spokojenosti, a hlavně pevné zdraví. 

Děkujeme za Vaši přízeň, velice si toho vážíme. 

Kateřina Martenková a Eliška Marešová, vedoucí dětí sboru Jordán 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 

Životní jubilea letos oslavili 

60. narozeniny 

Pavel Míča 

Stanislava Lojdová 

65. narozeniny 

Milan Beránek 

Božena Karásková 

Zdeňka Karásková 

70. narozeniny 

Josef Pléha 

Miroslav Pelán 

75. narozeniny 

František Pléha 

80. narozeniny 

Jan Marek 

Josef Svoboda 

81. narozeniny 

Marie Poláchová 

Jindřiška Bémová 

 

82. narozeniny 

Vladimír Mertl 

Jan Tržil 

83. narozeniny 

Blažena Mácová 

Marie Janíčková 

Pavel Valíček 

84. narozeniny 

Marie Urbánková 

85. narozeniny 

Jaroslava Neubauerová 

Helena Zodlová 

90. narozeniny 

Marie Venhodová 

91. narozeniny 

Ladislav Venhoda 

94. narozeniny 

Josef Outrata

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví! 
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Evidence obyvatel od 1. 1. 2022 do 1. 1. 2023 

Počet obyvatel k 1. 1. 2023: 243 

Narození:   0 

Úmrtí:    5 

Přihlášeni:   9 

Odhlášeni:   6

Plesová sezóna 2023 v naší obci 

14. 1. 2023 Myslivecký ples 

▪ Hraje kapela Star Band 

▪ Tombola, tradiční občerstvení 

21. 1. 2023 Hasičský ples 

▪ Hraje kapela Phoenix 

▪ Tombola, tradiční občerstvení 

4. 2. 2023 I. Sokolský ples 

▪ Hraje kapela Stonožka 

▪ Tombola, tradiční občerstvení 

▪ Taneční vystoupení – TJ Sokol Bedřichov, Rock and Roll Club Elvis Jihlava
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ZÁVĚREČNÉ SLOVO 

Vážení a milí spoluobčané, 

jak sami vidíte, i v letošním roce se u nás v obci dělo mnohé, a troufnu si říci že veskrze vše 

pozitivního charakteru. Připomněli jsme si naše významné občany, uskutečnili akce méně 

či více tradiční, nezapomněli jsme na pomoc našim bližním a také jsme neopomněli pokračovat 

v rozvoji naší obce. Spolky dále rozvíjejí svoji činnost, což je zřejmé z jejich působení v tomto 

roce. Ano, stihlo se toho letos opravdu mnoho a věřím že se nám v tomto nastoleném trendu 

podaří vytrvat a naše obec bude nadále růst a vzkvétat. Doufám, že se nám i nadále bude dařit 

udržovat spolupráci mezi obcí a jednotlivými spolky a naše součinnost bude jen a jen vzkvétat.  

Tímto chci poděkovat všem přispěvatelům do letošního zpravodaje. Hlavně díky nim se 

podařilo dát dohromady tento souhrn uplynulého roku i přesto, že nedostali tolik času, jak bývá 

obvyklé. Vězte, že v příštím roce se Vám do rukou dostane Zpravodaj v čase obvyklém, tedy 

před Vánoci. Věřím, že se Vám letošní vydání líbilo a budu se těšit na příští rok. 

Všem čtenářům a občanům Martínkova bych chtěl za obecní úřad popřát úspěšný 

nový rok, hodně spokojenosti, štěstí a hlavně zdraví! Také si přeji abychom se všichni 

k sobě navzájem chovali tak, aby se nám v Martínkově dobře žilo. Tak tedy: Vítej, roku 

2023! 

Jaroslav Veselský 

 



 




