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    Ohlédnutí za rokem 2017 
 
 

 
     Až neskutečně – může mnohým z nás připadat, jak ten čas letí. Vždyť to není tak 
dávno, kdy jsme drželi v rukou zpravodaj naší obce za rok 2016, a nyní otevíráme nové 
vydání – tentokráte samozřejmě za rok letošní. Na následujících stránkách Vám chceme 
připomenout akce, které se v Martínkově letos udály či na které členové našich spolků 
zavítali, a ohlédnout se za rokem, který v kronice naší obce znovu zanechal výraznou 
stopu. A na závěr Vás pak seznámit s výsledky ankety, kterou mezi občany po čtyřech 
letech opět uspořádal obecní úřad. Tak klidné čtení.       
                                                           Za OÚ Martínkov Josef Pléha
         

 
Vánoční svátky v naší obci    

    

24. 12. 2017 – Békání – tradiční průvod obcí za zvuků trubky (19:00 hod)  
24. 12. 2017 – Půlnoční mše svatá (20:00 hod)  

25. 12. 2017 – Mše svatá – Boží hod vánoční 
(9:30 hod)  

25. 12. 2017 – Vánoční koncert v podání 
pěveckého sboru Jordán (16:00 
hod v kostele Navštívení Panny 
Marie)  

25. 12. 2017 – Štěpánská zábava (20:00 hod) 

26. 12. 2017 – Mše svatá – svátek sv. Štěpána    
(9:30 hod) 

29. 12. 2017 – Vánoční turnaj ve stolním tenise 
pouze pro občany Martínkova, 
rodáky a chalupáře (od 9:00 hod 
dívky a chlapci, od 11:00 hod 
dospělí) 

31. 12. 2017 – Mše svatá (9:30) 
31. 12. 2017 – Silvestrovský výstup na nejvyšší 

bod katastru obce (13:00 hod) 
31. 12. 2017 – Silvestrovská veselice v sokolovně 

(20:00 hod) 
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31. 12. 2017 – Silvestrovské posezení v místním pohostinství  
    1. 1. 2018 – Mše svatá – slavnost Matky Boží, Panny Marie (9:30 hod) 
      2.1.2018 – Vánoční turnaj v badmintonu pro děti do 15. let (9:00 hod v sokolovně) 
    6. 1. 2018 – Pěší výstup na Mařenku (9:00 hod od sokolovny) 
    7. 1. 2018 – Mše svatá – Slavnost Zjevení Páně (9:30 hod) 
 
 
 

Usnesení zastupitelstva obce v roce 2017 
 
10. ledna 2017 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova Vysočiny na 
rekonstrukci zbývajících vnitřních prostor OÚ a kanalizaci 

- bere na vědomí informace o předání IS v lokalitě „Na Výhoně“  
- bere na vědomí informaci o možnosti podat žádost o dotaci na vytvoření místa 

odpočinku 
- schvaluje pořízení nové multifunkční tiskárny 

 

 7. února 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- schvaluje rozpočet obce Martínkov na rok 2017 
- bere na vědomí informaci zamýšleném prodeji pozemků 
- schvaluje zveřejnění záměru prodat pozemky – dle zápisu 
- pověřuje starostu obce zajištěním znaleckého posudku ceny pozemků 
- schvaluje podání žádosti o dotaci na SZIF na vytvoření místa pasivního odpočinku 
- schvaluje výsledek inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2016 
- bere na vědomí informace o připravovaném integrovaném systému dopravy 

 
14. března 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018–2027 
- schvaluje směrnice č.: 1–6/2017 
- schvaluje výběr zhotovitele stavebních prací na budově OÚ – Roman Pléha, 

zednictví a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
- schvaluje příspěvek na nové varhany v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
- bere na vědomí RO č.1/2017 
- bere na vědomí informace o instalaci nové jímky vodu u hřiště 
- bere na vědomí informace Policie ČR o bezpečnostní situaci v roce 2016 
- schvaluje provedení jarní údržby fotbalového hřiště 
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- schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nového dopravního programu pro 
zásahovou jednotku obce včetně závazku spolufinancování 

- schvaluje zadání tvorby nových internetových stránek obce 

 

 11. dubna 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- schvaluje prodej pozemků dle znaleckého posudku č. Lesům České republiky, s.p. 
- schvaluje podání žádosti na Úřad práce o dva pracovníky na VPP 
- schvaluje pronájem nově vybudovaného plynovodu 
- bere na vědomí postup prací na nových internetových stránkách obce 
- schvaluje uspořádání pietního aktu k 75. výročí zavraždění Josefa Štefana na den 

24. 6. 2017 
- schvaluje úpravu zeleně v parku na návsi 
- schvaluje poskytnutí daru diakonii ČCE 

 

16. května 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2016 
- schvaluje závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad  
- schvaluje účetní závěrku za rok 2016, sestavenou k 31.12.2016 výrokem schváleno. 
- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2017 a 3/2017 
- schvaluje poskytnutí příspěvku Tělocvičné jednotě Sokol Martínkov z rozpočtu 

obce ve výši 65.000,- Kč 
- bere na vědomí informace o možné koupi domu č.p. 76 a schůzku spojenou s 

prohlídkou 
- schvaluje vydání publikace o Josefu Štefanovi, program pietního aktu a seznam 

pozvaných hostů 

 

13. června 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- pověřuje starostu a místostarostu obce jednáním s majiteli nemovitosti č. 76 

ohledně možné koupě nemovitosti do vlastnictví obce Martínkov a výsledek 
jednání předložili na příští zasedání zastupitelstva obce 

- bere na vědomí informace o přípravě pietního aktu dne 24.6.2017 
- schvaluje vyčlenění prostor pro uspořádání pietního aktu před budovou obecního 

úřadu 
- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2017 
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- schvaluje poskytnutí příspěvku na činnost SDH Martínkov na rok 2017 z rozpočtu 
obce ve výši 50.000,- Kč 

- schvaluje přesun a zrestaurování kříže za hřbitovem včetně terénních úprav a 
ozelenění  

- schvaluje podání žádosti o dotaci na provoz prodejny v obci ve výši 50.000,- Kč 

 
11. července 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- schvaluje koupi domu č. 76 v k.ú. Martínkov do majetku obce a pověřuje starostu 

obce jednáním s realitní kanceláří ohledně smlouvy o koupi nemovitosti 
- bere na vědomí informace o přípravě 35. Martínkovských krojovaných hodů 
- schvaluje pořízení fotoknih jako dárku hostům vernisáže výstavy 
- schvaluje finanční příspěvek Charitě Třebíč ve výši 1.800,- Kč 
- bere na vědomí úpravu rozpočtu č. 4/2017 
- schvaluje výzvu k doložení vlastnictví křížů v katastru obce a záměr převzetí křížů 

do vlastnictví obce v případě, že vlastnictví nebude doloženo 
- schvaluje pořízení slavnostní státní vlajky 
- schvaluje provedení oprav místních komunikací 
- bere na vědomí zprávu kontrolního výboru č. 1/2017 

 

V srpnu se veřejné zasedání zastupitelstva obce nekonalo 
 

 
8. září 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- schvaluje Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na nemovitost č. 76 v k.ú. Martínkov 

do majetku obce a pověřuje starostu obce jejím podpisem 
- schvaluje aktualizaci webových stránek obce 
- schvaluje vyplacení odměny autorům webových stránek 
- bere na vědomí upořádání setkání občanů 
- bere na vědomí rozpočtová opatření č. 5/2017 a 6/2017 
- bere na vědomí žádost o koupi části pozemku p.č. 292/5 v k.ú. Martínkov 
- schvaluje uspořádání oslavy vzniku Československa 
- schvaluje uspořádání ankety mezi občany 
- schvaluje nákup stromků a zadání výsadby v obecním lese 

 
17. října 2017 

- bere na vědomí plnění usnesení 
- schvaluje příspěvek Nadačnímu fondu svatovítské varhany ve výši 15.000,- Kč 
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- schvaluje rozdělení pozemku p.č.292/5 v k.ú. Martínkov za podmínky, že žadatel o 
koupi části tohoto pozemku uhradí náklady spojené s rozdělením 

- schvaluje výši nájmu za hrobová místa na místním hřbitově na roky 2017–2027 
- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017  
- schvaluje veřejnou projekci vánoční pohádky 
- schvaluje pořízení kancelářských skříní do výstavní místnosti 
- schvaluje zadání projektové dokumentace na dětské hřiště v horní části obce 
- bere na vědomí informace ze zasedání Moravskobudějovického mikroregionu. 

V listopadu se veřejné zasedání zastupitelstva obce nekonalo 
Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce se uskutečnilo v pátek 15. 12. 2017. Zápis 
z tohoto zasedání včetně usnesení naleznete na úřední desce obce Martínkov a 
internetových stránkách obce.  
  
 

Činnost Obecního úřadu v roce 2017 
 

Opět po roce přichází doba ohlédnutí za činností obecního úřadu a prací 
zastupitelstva obce. Z výše uvedených usnesení ze schůzí je zřejmé, že zastupitelstvo 
během roku řešilo nejen agendu naprosto běžnou a nutnou pro fungování úřadu a obce, 
ale i body zcela mimořádné a zásadní. Tím nejzásadnějším a nejdéle diskutovaným bylo 
rozhodnutí o koupi rodného 
domu kněze a spisovatele P. 
Václava Kosmáka do majetku 
obce. Na schůzích zastupitelstva 
se o koupi diskutovalo čtvrt 
roku, možnost vyjádřit se dostali 
i občané během prohlídky 
uvedené nemovitosti v červnu. 
Zastupitelstvo pak v červenci 
poměrem 5:1 (jeden člen se 
zasedání nezúčastnil) koupi 
schválilo. A to ze dvou důvodů: 
za prvé, že součástí domu je 
velká stodola a obec nemá 
prostory pro uskladnění 
materiálu, nářadí a dalšího 
obecního majetku. Nemovitost 
v centru obce a v samém 
sousedství budovy OÚ je jistě 
vhodnější, než koupě například 
části bývalého areálu JZD. A za 
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druhé proto, že v bývalé obytné části domu by bylo možno vybudovat muzeum 
s expozicemi nejen o Václavu Kosmákovi, ale i celé historii Martínkova. Druhou možností 
by byla rekonstrukce na byt, je ovšem nutno brát v potaz ty skutečnosti, že v domě není 
sociální zařízení ani topení. Případné vytvoření bytové jednotky by si tedy vyžádalo velké 
množství finančních prostředků navíc. Je zcela logické, že s tímto rozhodnutím 
zastupitelstva nesouhlasí zdaleka všichni občané. V anketě OÚ z podzimu letošního roku 
bylo toto rozhodnutí 16x ohodnocenou tou nejhorší známkou, tedy pětkou. Naopak 
jedničku zastupitelům dalo 33 respondentů, více hlasujících občanů tedy hodnotí koupi 
domu kladně.  

V této chvíli se musím vrátit k závěru zprávy o činnosti OÚ Martínkov, kterou jsem 
psal do zpravodaje za minulý rok. A sice, že na zasedání zastupitelstva obce, které je ze 
zákona veřejné, chodí jen velmi málo občanů, nebo někdy nepřijde nikdo. V den 
prohlídky domu přišlo 12 z Vás vyjádřit podporu tomuto návrhu, nikdo na uvedené schůzi 
nevyjádřil nesouhlas. Na zasedání v červenci, kdy došlo k samotnému hlasování o koupi 
domu, pak nepřišel nikdo. A v průběhu jednání o této záležitosti jsem obdržel pouze z úst 
jednoho z občanů kritiku záměru nemovitost koupit, tento občan ovšem neměl ani 
správné informace o ceně domu a argumentoval částkou téměř dvojnásobnou oproti 
skutečné kupní ceně. Takže se bohužel znovu ukazuje, že občané Martínkova v době 
konání schůze zastupitelstva nevyjadřují svůj zájem o dění v obci a rozhodování 
zastupitelstva přímou účastí na zasedání, ale raději sedí doma. A poté někteří dodatečně 
kritizují „jak to ti zastupitelé pro pána krále zase rozhodli…“. Obec do svého majetku 
pravidelně investuje. Ať tím, že opravuje a rekonstruuje budovy, které vlastní, nebo 
majetek pořizuje, což je tento případ. Výsledky zmiňované ankety jsou v závěrečné části 
tohoto zpravodaje. Vyplývá z nich, že občany Martínkova nejvíce trápí stav místních 
komunikací a zápach z vepřína, rozdílné názory jsou na stav parku na návsi, kdy někdo by 
kácel, jiný sázel a tak dále. Podrobnosti jsou, jak již bylo uvedeno, v závěru zpravodaje. 
Další velkou akcí, kterou připravoval obecní úřad, byla červnová vzpomínka na Josefa 

Štefana. O ní se dočtete v samostatném článku. Mimo ni se zastupitelstvo podílelo na 
přípravě říjnového setkání občanů, lampionového průvodu, zahájení adventu 
požehnáním věnce nebo kulturním programu během druhé adventní neděle, kdy se 
v obci během dvou dnů vystřídalo divadlo i kino. Uspořádali jsme besedu o básníku 
Václavu Hraběti a do života v Martínkově jsme přivítali nové občánky, tři malé chlapce. 
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Došlo k rekonstrukci posledních vnitřních prostor budovy OÚ a úpravám dvora. Před 
hasičárnou byl nově vydlážděn vjezd a před několika dny začaly i práce na výměně 
elektroinstalace v této budově. Lesy České republiky odkoupily od obce část lesních cest a 
byla zahájena výsadba nových stromků v obecním lese. Na něj je bohužel po vichřicích 
z posledních let a napadení lýkožroutem neradostný pohled, proto byla zahájena 
postupná obnova lesního porostu. Na vybudování nových varhan v katedrále sv. Víta, 
Václava a Vojtěcha v Praze přispěl Martínkov částkou 15.000,- Kč z rozpočtu obce, dalších 
7.000,- Kč bylo na tento účel vybráno mezi farníky. Zcela zásadní změny se v letošním 
roce dočkaly internetové stránky obce, které získaly novou grafickou podobu a nové 
členění zpráv a informací.  

                          

 

V této souvislosti prosíme o trpělivost ohledně doplnění starších zpráv a článků a 
celkového doladění chodu těchto stránek. Stále nacházíme různé drobné chyby a 
nedostatky, které jsou průběžně odstraňovány. Věřím, že zanedlouho bude vše 
napraveno a doplněno a stránky www.martinkov.cz se stanou hlavním zdrojem informací 
z naší obce směrem k Vám, občanům, ale i všem ostatním, kteří se o naši obec a život v ní 
zajímají. Co se týká dotací získaných v tomto roce, tak úspěšnost byla 50 %. Dvě žádosti 
byly schváleny, dvě zamítnuty. V příštím roce se díky podpoře Ministerstva vnitra ve výši 
450.000,- Kč dočká zásahová jednotka naší obce nového dopravního automobilu a k této 
částce by mělo přibýt ještě 300.000,- z Kraje Vysočina. Z programu rozvoje venkova 
Státního zemědělského a intervenčního fondu máme přidělenu dotaci 147.999,- Kč na 
vybudování místa odpočinku u rybníčku vedle pomníku padlých, kde vyroste zastřešené 
posezení. Neúspěšná byla naše žádost o dotaci na provoz venkovské prodejny, která byla 
vyřazena z administrativních důvodů. A neuspěli jsme ani s již vloni avízovanou žádostí o 
dotaci na opravy křížů v obci a jejím bezprostředním okolí. Ta byla ze strany Ministerstva 
pro místní rozvoj vyřazena z důvodu, že není dostatečně doloženo vlastnictví křížů obcí. 

http://www.martinkov.cz/
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V této souvislosti se obracíme na vlastníky křížů, aby na základě rozhodnutí zastupitelstva 
doložili vlastnictví do 15. ledna 2018. Po tomto datu budou kříže, u nichž nebude 
vlastnictví nikým jasně prokázáno, převedeny do majetku obce a bude tak moci být 
vypracována nová žádost o dotaci. Přesto byly práce na jednom kříži zahájeny a do konce 
roku by měl být zrestaurován a osazen na nově posunuté místo. Jde o kříž za hřbitovem, 
kde již byly vysazeny dvě lípy a na jaře k němu přibude i lavička na posezení.  A jistě jste si 

všimli, že v letošním 
roce byla zahájena 
stavba dalších dvou 
nových rodinných 
domů v lokalitě „Na 
Výhoně“ a jeden 
domek byl 
zkolaudován a 
obydlen. Martínkov 
byl letos vidět a 
slyšet i jinde. A to 
především díky 
vystoupení členů 
krojovaných 
souborů v Praze 

v sídle Ministerstva pro místní rozvoj (opět uvedeno v samostatném článku) a mnoha 
dalších vystoupeních nejen těchto souborů. Dále se družstvo dětí z Martínkova opět 
zúčastnilo mikroregionálního dětského dne Obec našim dětem. Martínkovský pan 
starosta v letošním roce, jako předseda krajské komise soutěže Vesnice roku spolu 
s ostatními členy vybral jako krajského vítěze obec Heřmanov, malou vesničku nedaleko 
Velké Bíteše a Tišnova. O tom, že měl spolu s ostatními komisaři šťastnou ruku při volbě, 
svědčí fakt, že Heřmanov se stal i celkovým vítězem a držitelem titulu Vesnice roku 2017!  

A co chystáme na rok 2018? Předběžný plán činnosti zastupitelstva byl předložen na 
prosincové schůzi, tedy po uzávěrce tohoto zpravodaje. V návrhu bylo provedení asfaltu 
na komunikaci u nových rodinných domů, které bylo letos odloženo z důvodu nutných 
změn stavebního povolení. Dále například dokončení fasády budovy OÚ ze strany dvora a 
zahrady a provedení nové střechy na stodole. Příští rok je rokem výročí Václava Kosmáka, 
od jehož narození uplyne 175 a smrti 120 let. Při této příležitosti bychom rádi uspořádali 
zájezd po stopách tohoto našeho nejvýznamnějšího rodáka, diskutovat jistě budeme i o 
v anketě vyjádřených zájmech o organizaci výletů na památky či za kulturou. 
K poznámkám a připomínkám vyplývajících z ankety se zastupitelstvo obce jistě vrátí 
v lednu či únoru příštího roku. Budeme tedy rádi, když na tyto schůze dorazí občané v co 
největším počtu, aby mohli své argumenty k jednotlivým bodům vyjádřit osobně, a ne 
poté pouze kritizovat: „No Ti to zas rozhodli….“ 

Josef Pléha, místostarosta obce 
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Pietní vzpomínka na Josefa Štefana 

    V letošním roce uplynulo 75 let od mučednické smrti bývalého řídícího učitele na 
martínkovské škole Josefa Štefana. Kdo to byl Josef Štefan a proč zemřel ve věku pouhých 
33 let? Narodil se v Prostějově 11.2.1909. Po absolvování gymnázia pokračoval ve studiu 
na Učitelském ústavu v Opavě a po jeho dokončení bylo Slezko jeho prvním působištěm. 
Konkrétně obec Dolní Žukov, malá vesnička na česko-polském pomezí s většinou 
polského obyvatelstva. Později přestoupil do Bystřice nad Olší a přidružené osady Paseky. 
Zde pobýval až do doby, kdy bylo v září 1938 v Mnichově velmocemi rozhodnuto, že 
Československo musí přenechat pohraniční oblasti Německu. Štefan byl nuceně 
vystěhován a na počátku roku 1939 jmenován učitelem a později řídícím právě na naší 
škole. Po okupaci republiky a vyhlášení protektorátu Čechy a Morava se přidal na stranu 
ilegální organizace Obrana národa, ve které pomáhal v odboji proti fašismu. Po 
prozrazení této činnosti byl 11. března 1942 zatčen a odvezen do Kounicových kolejí do 
Brna. Zde byl 18. června téhož roku popraven. Výročí jeho smrti inspirovalo starostu obce 
k návrhu na uspořádání pietního aktu na připomenutí si života a statečnosti tohoto 
hrdinného učitele. Ve spolupráci s armádou proběhl tento akt v sobotu 24. června 
letošního roku. Přivítáním hostů jej zahájil starosta obce krátce po půl druhé odpoledne.   
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      Nejvzácnějším a nejmilejším hostem na akci byla Štefanova dcera paní Věra 
Čumplová, která žije v Jihlavě. Přední český vojenský historik plk. Eduard Stehlík 
vyzdvihnul skutečnost, že po okupaci martínkovský učitel nestál bokem odbojového dění, 
ale naopak se se svými přáteli aktivně zapojil. Po jeho projevu proletěl nad 
martínkovskou školou a návsí bojový vrtulník z vojenské základny v Náměšti nad Oslavou. 
Za Sokol poté promluvil starosta místní jednoty Josef Pléha, jménem autorů knihy „Josef 
Štefan, příběh statečného českého učitele“ oslovil přítomné plk. Martin Svoboda. Knihu 
poté spolu s autory pokřtila Věra Čumplová, která v závěru poděkovala všem, kdo se na 
vzpomínce na jejího otce podíleli. K pamětní desce byly položeny věnce a kytice, 
s promluvou a modlitbou vystoupil i duchovní správce naší farnosti P. Pavel Rostislav 
Novotný. Po skončení oficiální části vzpomínkové akce následoval koncert vojenské 
hudby Swing Dixi členů Vojenské hudby Armády České republiky z Olomouce a později i 
vystoupení dechové hudby Horanka. Z akce byl pořízen videozáznam, který si můžete 
zakoupit na OÚ za 100,- Kč. Je k dispozici i zmiňovaná kniha o Josefu Štefanovi, jeden kus 
za 50,- korun.  

                                          Josef Pléha, místostarosta obce 
 

Martínkov se prezentoval v sídle Ministerstva pro místní rozvoj 

     Zdálo by se, že dva roky od vítězství naší obce v krajském kole soutěže Vesnice roku 
v Kraji Vysočina, nás už s touto soutěží nebude kromě vítězného titulu z roku 2015 a 
předsednictví krajské komisi starostou Martínkova Josefem Svobodou nic spojovat. A hle, 
v březnu přišla pozvánka z Ministerstva pro místní rozvoj na vystoupení martínkovských 
krojovaných souborů na historicky prvním dni otevřených dveří této instituce. Jak řekli 
sami členové souborů, takové pozvání se neodmítá, a proto v sobotu 22. dubna časně 
ráno vyrazil z Martínkova plně obsazený autobus tanečníků všech věkových kategorií, kdy 
ty nejmenší doprovázeli i jejich rodiče. Cíl cesty: Staroměstské náměstí v Praze, budova 
MMR. V rámci doprovodného programu během dne otevřených dveří se zde 
prezentovaly vítězné obce z let 2014, 
2015 a 2016 včetně celkových vítězů – 
Kateřinic, Krásné a Kašavy. V úvodu 
přivítala všechny přítomné ministryně 
Karla Šlechtová, sdělila pár základních 
informací o budově a činnosti 
ministerstva. S naší skupinou se nejen 
vyfotografovala, ale poměrně dlouho 
diskutovala o problémech malých obcí, 
folklóru a aktivitách v Martínkově. Poté 
již začala vystoupení jednotlivých 
souborů. Martínkovští vystupovali jako 
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třetí v pořadí. Nejprve se představili naši nejmenší ze souboru Martínek. Během jejich 
vystoupení paní ministryně roztleskala všechny ostatní v sále a na závěr všem malým 
tanečníkům osobně poděkovala. Po nich následovalo pásmo Džbánku, znovu Martínek, 
Džbánek a to celé ještě jednou. 

 

     Naši krojáci předvedli bezchybný výkon, za nějž si zasloužili dlouhotrvající bouřlivý 
potlesk po každé části vystoupení. Během dne jsme si mohli prohlédnout i samotné 
prostory ministerstva při mimořádné prohlídce, kterou nám zařídila ředitelka kanceláře 
ministerstva Veronika Varoši. S Karlou Šlechtovou jsme v průběhu odpoledne hovořili 
ještě několikrát, pozdravila nás i náměstkyně Simeona Zikmundová a vedení výpravy si 
také dalo kávu, kterou jim připravila tehdejší náměstkyně a v těchto dnech nově 
jmenovaná ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Úžasným zážitkem pro všechny 
přítomné bylo závěrečné vystoupení souboru „Zvonky dobré zprávy“ z Vesnice roku 2014, 
Kateřinic. Hrát různé melodie a písně jen na zvonky a zvony různých velikostí jsme naživo 
slyšeli poprvé, a za sebe řeknu, že je to nezapomenutelný zážitek. Toto unikátní a v naší 
republice jediné hudební těleso dokáže na zvonky zahrát státní hymnu, křesťanské písně 
ale i třeba Radeckého marš. Opravdu neskutečné! Nutno ale vyzdvihnout všechna 
vystoupení, během nichž členové souborů ukázali, v čem jsou jejich obce unikátní, a proč 
se tedy mohou pyšnit zlatými stuhami ze soutěže Vesnice roku. Na zpáteční cestu jsme se 
vydávali s pocitem, že všichni přítomní udělali pro představení obce Martínkov maximum. 
A to nejen tanečníci, ale i ukázky ručních prací paní Jindřišky Bémové, které všichni 
návštěvníci mohli zhlédnout na souběžně probíhající výstavě. Možná i vládní rozepře 
následujících týdnů neumožnily Karle Šlechtové splnit svůj slib a přijet na návštěvu do 
Martínkova. No, co se dá dělat. Každopádně i během loučení poněkolikáté pochválila 
naše soubory a ocenila kvalitu jejich vystoupení. A takové hodnocení vždy potěší.   

                                                                                                        Josef Pléha, místostarosta obce 
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                        Rok 2017 u hasičů 

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, milý spoluobčané. Dovolte 
mi, abych Vás opět po roce seznámil s činnosti dobrovolných hasičů v 
naší obci. Letošní rok jsme zahájili výroční valnou hromadou, která se 

konala 14. ledna od 16.hodin v sokolovně. Členové sboru na ní zhodnotily činnost v roce 
2016 a schválili plán práce na rok 2017. O týden později uspořádal náš sbor tradiční 
hasičský ples, na kterém nám k tanci a poslechu hrála skupina „FAMILY“. Každé pondělí v 
týdnu se schází naší mladí hasiči pod vedením Jolany Vyplašilové v sokolovně, kde hrají 
hry zaměřené na hasičskou tématiku. V březnu zažádal obecní úřad opět o dotaci na nový 
dopravní automobil pro zásahovou jednotku obce. V říjnu tato dotace byla schválena. 
30.dubna jsme se sešli v areálu na „Výhoně“ při tradičním pálení čarodějnic. V neděli 21. 
května se naše družstvo mladých hasičů (starší kategorie) a družstvo mužů nad 35let 
zúčastnilo okrskové soutěže, která se konala tentokráte v Oponešicích. Mužům se 
nepodařil potvrdit hattrick z minulých let a časem 26:42 s skončily na 3. místě. V sobotu 
3.června vyrazili nejmenší hasiči na pohádkovou cestu v Pálovicích u Jemnice. 4.června se 
členové sboru zúčastnily slavnosti „Božího těla“ ve stejnokrojích. 10.června uspořádal náš 
sbor již 3.ročník soutěže v požárním útoku mladých hasičů „O pohár starosty obce“. Této 
soutěže se zúčastnilo v kategorii mladší žáci 5 družstev. Prvenství si odvezli mladí hasiči z 
Domamile. V kategorii starší žáci se zúčastnilo 6 družstev a prvenství si odvezli mladí 
hasiči z Knínic. Téhož dne večer jsme uspořádali tradiční noční soutěž dospělých „O pohár 
starosty sboru“. V kategorii žen byla přítomna 2 družstva, a to místní hasičky a hasičky z 

Domamile. Pořadí v této kategorii: 1. místo Domamil (34.30 s), 2. místo Martínkov (40.80 
s). V kategorii mužů bylo přítomno 6 družstev. Pořadí: 1. Třebelovice (17.10s), 2. Kojatice 
(17.78 s), 3. Lhotice (18.01s), 4. Štěpkov (21.04), 5. Martínkov (24.94), 6. Blatnice 
(nesplněno). 8. července vyjelo družstvo mužů do nedaleké Litohoře, kde se soutěžilo se 
stroji PS8. Z této soutěže jsme si odvezli pěkné 5. místo. Dále se družstvo mužů zúčastnilo 
pohárových soutěží ve Vránině a Častohosticích se střídavými úspěchy. Smutné na tom je 
to, že se v naší obci, ve které je 112 hasičů, nenajde 7 mladých mužů nebo žen, které by 
vytvořili stabilní družstva. Z nadační fondu „AGROFERT“ se nám podařilo získat částku 
20000 korun, ze které bylo financováno vybavení pro požární sport a činnost mladých 
hasičů. 26. srpna jsme pořádali v areálu na „Výhoně“ rozloučení s prázdninami a večerní 
country zábavu. Ve dnech 2. a 3. záři odjeli mladí hasiči na soustředění do rekreačního 
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střediska „Březová“ 7. října jsme se podíleli na pořádání již tradičního setkání občanů 
Martínkova v sokolovně. V předvečer státního svátku Vzniku Československa se několik 
našich členů zúčastnilo lampionového průvodu jako praporečníci. A nyní mi dovolte se 
zmínit o akcích, které nás čekají v příštím roce. 13. ledna výroční valná hromada,            
20. ledna hasičský ples, 30. dubna pálení čarodějnic, 19. nebo 26. května okrsková soutěž 
na „Výhoně“, 9.června oslavy 130. výročí založení sboru, 1.září loučení s prázdninami.      
V měsíci říjnu setkání občanů Martínkova. Závěrem bych rád poděkoval obecnímu úřadu 
za vřelou spolupráci a za poskytnuté finanční prostředky a rád popřál jménem 
dobrovolných hasičů všem občanům naší obce, krásné Vánoce a mnoho úspěchů v roce 
2018.     

                                                                           Luboš Venhoda – jednatel SDH Martínkov 

 

 

   Tělocvičná jednota Sokol Martínkov v roce 2017 

Končící rok byl pro všechny Sokoly rokem, ve kterém uplynulo 155 
let od založení této organizace, ale i rokem závěrečných příprav 
na oslavy stého výročí vzniku Československa a s tím spojeným 

uspořádáním XVI. Všesokolského sletu. Částečně se do těchto příprav zapojil i Sokol 
Martínkova, ale pojďme uplynulý rok hodnotit pěkně popořádku. Na novoročním výstupu 
na Mařenku, nejvyšší vrchol oblasti, nemohla ani letos chybět naše skupina. Někteří 
účastníci využili nabídku jednoty a druhý den odpoledne vyrazili relaxovat do aquaparku 
v Třebíči. Mezi sportovními a soutěžními akcemi letos opět některé dříve tradiční chyběly, 
například nohejbalový turnaj nebo atletický přebor. A zejména z důvodu nedostatku 
pořadatelů se uskutečnil (podle slov náčelníka) poslední ročník Martínkovského duatlonu. 
Což je škoda, protože tento závod každoročně do Martínkova přitahuje množství 
účastníků, kteří si jeho průběh i technické a 
organizační zajištění moc chválí. Ten letošní, 
v pořadí dvanáctý, proběhl v sobotu 20. května 
2017. Na start se postavilo celkem 35 závodníků 
v několika kategoriích, mezi nimiž nechyběly ani 
štafety. A tak jsme na trati mohli historicky 
poprvé vidět třeba aktivního správce naší 
sokolovny Aleše Pokorného, který se ještě 
pochlubil tím, že jako jediný ze všech závodníků 
byl na tréninkovém soustředění v zahraničí ☺.  
Patrně někde běžel z parkoviště pro kamiony do 
Kauflandu pro rohlíky ☺ ☺ ☺. I letos během 
závodu převládalo spíše chladnější počasí, což 
pravděpodobně vyhovovalo závodníkům, méně 
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však divákům. Zvláště těm, kteří po skončení závodu nepospíchali pryč a zůstali 
v Martínkově u doprovodného programu – venkovní taneční zábavy. A jak duatlon dopadl 
výsledkově? Mezi ženami jako již tradičně zvítězila Petra Veselá, na druhém místě 
skončila Lenka Bučková a třetí doběhla Petra Svobodová, závodnice z naší Tělocvičné 
jednoty. Čtvrtá skončila rovněž místní sokolka Eliška Rodová a podle časoměřiče a 
ředitele závodu Zdeňka Řepy to mezi těmito dvěma bylo opravdu těsné. Prý doslova „o 
prsa“. Mezi staršími muži doběhl na třetím místě Jiří Vídeňský, druhý skončil Karel Špaček 
a z vítězství se radoval Jaroslav Holub. V kategorii muži 36–50 let bylo pořadí následující: 
1) Jaroslav Tuna 2) Martin Buček a 3) Radek Zelený. V kategorii štafet, čítající celkem 11 
týmů, zvítězila dvojice František Boudný a Petr Doležal. Ti se stali i celkovými vítězi 
letošního Martínkovského duatlonu. Druzí skončili Kryštof a Štěpán Blažkovi a třetí příčku 
obsadil Bedřich Čermák s Františkem Řídkým. Aleš Pokorný ve dvojici se Zdeňkem Mácou 
se propadli až na deváté místo z jedenácti, takže Aleš zas tak moc natrénováno z toho 
zahraničí asi neměl…. Další akcí byl již 4. ročník Sokolského poháru ve Freestyle fotbalu, 

        

který se uskutečnil o prvním červencovém víkendu. Potvrdilo se, že každým rokem na 
tuto akci přijíždí více a více soutěžících. A samozřejmostí jsou i zahraniční porotci, letos 
šlo o dva maďarské hráče. V kategorii začátečníků do 15. let zvítězila Simona Molíková, 
druhé místo obsadil Erik Bílek a třetí Filip Lojda. Nejsledovanější kategorie registrovaných 
hráčů Freestyle fotbalistů, která i letos přilákala například účastníky z Brna, Plzně a 
samozřejmě tradičně i ze sousedního Slovenska. Lucii Kevické z Bratislavy chyběl ve sbírce 
z Martínkova pohár za třetí místo, tak si jej odvezla letos. Druhý skončil Dušan Kuchařík a 
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na příčku nejvyšší se probojoval vloni stříbrný Adam Křížek. Tomu se v listopadu podařilo 
z trůnu mistra České republiky sesadit našeho Petra Karáska. Více o Petrovi se dočtete na 
dalších stránkách zpravodaje. A v červenci nás čekala ještě jedna již tradiční akce – 
Štafetový maraton Pocta Emilu Zátopkovi. Po loňském pátém ročníku, kdy jsme překonali 
rekordy jak v počtu účastníků, tak v celkovém součtu naběhaných a nachozených 
kilometrů, jsem já osobně žádné další posouvání rekordů nečekal. A přesto se stalo! Do 
akce se letos zapojilo 133 maratónců, což je o 27 méně, jak v minulém ročníku. Nejvíce 
naběhal Marek Řepa a to 55 kol, tedy téměř 28,5 kilometru. A jaké je tedy číslo nového 
rekordu v celkově zdolané vzdálenosti? 716,045 km!!! Meta se tedy opět posunula a 
v následujícím ročníku budeme stát před novou výzvou. 

  

17. listopadu jsme spolu s občany Jakubova opět podnikli společný pochod a téhož dne se 
družstvo mladých fotbalistů Sokola Martínkov zúčastnilo fotbalového turnaje starších 
přípravek „O pohár přeborníka ČOS Blížkovice“. Domů si dovezli pohár za druhé místo a 
Milan Urbánek byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. O týden později se naši hoši 
zapojili do župního přeboru v plavání, kde sice nepodávali výkony jako Michael Fred 
Phelpsale, není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. A to jsme po několikaleté přestávce 
splnili. Sportovní všestrannost je jen jednou ze složek České obce sokolské, tou druhou je 
vzdělavatelský odbor. Pod ním působí naše krojované soubory a pěvecký sbor, s jejichž 
činností se můžete seznámit v dalších článcích. Rád bych ovšem zmínil skutečnost, že na 
pietní akt za bratra Sokola Josefa Štefana přijel do Martínkova s župním praporem i 
vzdělavatel Pavel Brada s čestnou sokolskou stráží. Jak jsem uvedl v úvodu, naše jednota 
se podílela i na zahájení sletového roku, a to konkrétně účastní na sletové štafetě 
v sobotu 23. září 2017 v Moravských Budějovicích. Vlastní štafetu z Martínkova do 
Budějovic přivezl Bohuslav Řepa, jak jinak než na kole. „XVI. Všesokolskému sletu 
přejeme, ať se vydaří, ať je skvělou přehlídkou sokolské činnosti a ať jeho průběh přispěje 
k důstojným oslavám sto let vzniku republiky“, tak znělo poselství naší jednoty směrem 
do Prahy, do Tyršova domu. V rámci programu pak s ukázkou Freestyle fotbalu vystoupil 
Petr Karásek, kterého doprovodila Lucia Kevická. Byť nikdo z členů naší jednoty neprojevil 
zájem o nácvik některých ze sletových skladeb, přeci jen se Sokol Martínkov na XVI. 
Všesokolském sletu v roce 2018 prezentovat s velkou pravděpodobností bude. Z Prahy 
přišla nabídka na vystoupení krojovaných souborů během sletového týdne na začátku 
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července. Jedná se o pódiová vystoupení na Václavském a Staroměstském náměstí a 
v Tyršově domě, kde se představují umělecké soubory a skupiny všestrannosti ukázkami 
pro veřejnost. A máme i nabídku na doprovodné vystoupení v rámci župního sletu 
v Třebíči. Poslední informace o naší činnosti v letošním roce se týkají financí. Naše 
jednota dlouhodobě hospodaří s kladným výsledkem, a to zejména díky podpoře obce 
Martínkov a příspěvků z dotací prostřednictvím župy. Za to patří zmíněným velký dík. 
Ačkoliv zejména ty dotace ze státního rozpočtu přidělované prostřednictvím župy nám 
letos trochu zamotaly hlavu. Po jarní aféře na Ministerstvu školství, mládeže a 
tělovýchovy bylo vyplácení dotací pozastaveno. Pak se zúčastněné strany dlouho 
dohadovaly, jak a komu dotace přidělit, a než byla jasná pravidla, byl podzim. A dotace 
bylo nutno vyúčtovat ve zrychleném režimu. To se nám nakonec podařilo, takže 
z přidělené částky jsme nepřišli ani o jednu jedinou korunu. Na pořádání letošních 35. 
Martínkovských krojovaných hodů jsme uspěli v rámci grantového programu Fondu 
Vysočiny a obdrželi částku 14.900,- Kč. Kde jsme bohužel úspěšní nebyli, je naše žádost o 
dotaci na rekonstrukci hřiště za sokolovnou. Asi všichni vnímáte jeho neutěšený stav. 
Zejména kvůli časově i finančně náročné údržbě bylo rozhodnuto o podání žádosti na 
kompletní rekonstrukci včetně položení moderního umělého povrchu. Místostarosta 
jednoty Ing. Jaroslav Veselský vypracoval projekt, k němuž byly připojeny další 
požadované materiály a doklady. Dle sdělení úředníků z MŠMT byla naše žádost 
v pořádku, ale nedosáhla dostatečného počtu bodů. Po zmiňované aféře ohledně 
ovlivňování dotací byl celý dotační titul zrušen a v srpnu vyhlášen znovu. Opět jsme tedy 
podali žádost a dnes již z informací programu, ve kterém se žádosti vyplňují, známe 
výsledek. Bohužel opět negativní, dotace nám nebude přidělena. Současná pravidla při 
splnění všech požadovaných podmínek sestavují hodnocení jednotlivých projektů podle 
počtu přidělených bodů. Například se hodnotí četnost využití sportoviště, kolik klubů či 
oddílů jej využívá, kolik mají členů a tak dále. A v tomto systému jsou samozřejmě na 
vyšším stupni hodnocení žádosti z větších obcí a měst, kde hřiště denně využívají třeba 
stovky sportovců. Malé obce a sportovní organizace jsou tímto logicky posunuty do 
nižších bodovacích kritérií.  A to ovlivnit neumíme. Každopádně budeme dále sledovat 
možnosti financování rekonstrukce tohoto hřiště a při vypsání dalších dotačních titulů 
opět podáme žádost. Milí přátelé, sestry a bratři. Závěrem mi dovolte poděkovat Vám 
všem za činnost, kterou ve prospěch naší jednoty vykonáváte. Ať již pořadatelskou 
činností během akcí či jejich příprav, nebo účastí jako diváci. Jsem potěšen, že je stále 
zájem o akce, které pořádáme. Ať již o soutěžní, nebo kulturní. Věřím, že se i 
v následujícím roce budeme na těchto akcích potkávat, a tak Vám do roku 2018, roku 
významného pro Sokol, roku významného pro republiku, přeji jen to dobré. Jak říkal první 
prezident naší republiky T.G.Masaryk: „Bez Sokola by nebylo legií, bez legií by nebylo 
republiky“. Takže příští rok máme všichni co slavit a my, Sokolové, dokonce dvojnásob. 

                           

                                                        Josef Pléha – starosta Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov 
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FK Podhorácko 2015 v roce 2017 
 
 

Sezona 2016/2017 měla být potvrzením, že naše myšlenka sjednocení obcí v rámci 

fotbalu je správná. Spolupráce fungovala na výbornou především v mládežnických 

oddílech. Podařilo se nám v Podhorácku nejen udržet děti z Jakubova, ale i přilákat další 

fotbalisty z této obce. Nadále v této věkové kategorii spolupracujeme i s Domamilí.  

 

Jak tedy skončila sezona 2016/2017? Byl v červnu důvod k oslavám?  

Rozhodně byl. Muži zakončili sezonu na velmi slušném 5. místě (tabulka 1), starší žáci 

taktéž na 5. místě (tabulka 2) 

tabulka 1 

MUŽI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Opatov 22 13 6 3 54:27 45 

2. Myslibořice 22 12 6 4 66:37 42 

3. Litohoř 22 11 4 7 63:43 37 

4. Jakubov 22 10 7 5 49:34 37 

5. Podhorácko 22 11 2 9 48:40 35 

6. Šebkovice "B" 22 9 6 7 35:33 33 

7. Přibyslavice "B" 22 10 2 10 61:55 32 

8. Radotice 22 8 6 8 45:38 30 

9. Kouty "B" 22 8 1 13 42:62 25 

10. Nové Syrovice "B" 22 5 4 13 43:69 19 

11. Slavice 22 5 3 14 27:71 18 

12. Domamil 22 5 3 14 28:52 18 

 

Nejlepší střelci 2016/2017: 

Jaroslav Veselský – 15 gólů, Stanislav Lojda – 10 gólů, Radek Šplíchal – 5 gólů, Martin 

Táborský – 5 gólů 

 

tabulka 2 

STARŠÍ ŽÁCI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Třebelovice 14 13 1 0 140:20 40 
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2. Rokytnice 14 11 2 1 117:21 35 

3. Jaroměřice 14 8 0 6 99:37 24 

4. Výčapy 14 7 2 5 68:45 23 

5. Podhorácko/Domamil 14 5 2 7 38:64 17 

6. Jemnicko 14 5 0 9 80:55 15 

7. Šebkovice 14 3 1 10 54:84 10 

8. Blatnice 14 0 0 14 2:272 0 

 

Nejlepší střelci 2016/2017: 

David Řepa – 9 gólů, Roman Ledecký – 8 gólů, Josef Bláha – 6 gólů 

 
 

U starší a mladší přípravky děti hrají pro zábavu. Jejich výsledky se do tabulky 

nezapisují, přesto můžeme konstatovat, že obě přípravky reprezentovali skvěle. Starší 

přípravka ve 32 zápasech 18 krát zvítězila (tabulka 3). Také mladší přípravka zakončila 

sezonu s aktivní bilancí (tabulka 4).  

 

tabulka 3 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

Tým Zápasy + 0 - Body 

FK Podhorácko 2015 32 18 2 12 56 

 

Nejlepší střelci: 

Lubor Micka – 24 gólů, Jakub Čech – 21 gólů, David Řepa – 21 gólů 

 

tabulka 4 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

Tým Zápasy + 0 - Body 

FK Podhorácko 2015 24 11 3 10 36 

 

Nejlepší střelci: 

Milan Urbánek – 21 gólů, Filip Lojda – 8 gólů, František Němec – 7 gólů 

 

Sezonu 2017/2018 jsme rozehráli bez mladší přípravky. Děti této věkové kategorie máme 

a účastní se tréninků. Bohužel se nám nepodařilo najít trenéra, který by se s mladší 

přípravkou účastnil zápasů. I tak jsou dva trenéři na čtyři týmy dost velká zátěž. 
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FK Podhorácko 

tedy reprezentují 

muži, nově mladší 

dorost, starší žáci a 

starší přípravka. 

Příští sezonu 

chceme přihlásit 

do soutěže ještě 

mladší žáky a 

mladší přípravku. 

Proto budeme 

velmi rádi, pokud se najde ochotný tatínek (může být i maminka), který by byl ochoten 

věnovat svůj volný čas dětem. 

 

Jak si vedla jednotlivá družstva Podhorácka v podzimní části?   

Muži nerozehráli sezonu dobře. Někteří hráči ukončili kariéru, tým stále provází množství 

zranění. Pouze 3 vítězství jsou v současné situaci maximem, na které mohli muži 

pomýšlet (tabulka 5). 

 

tabulka 5 

MUŽI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1.  FŠ Třebíč 11 10 1 0 46:9 31 

2.  Okříšky "B" 11 8 1 2 38:25 25 

3.  Myslibořice 11 6 1 4 30:23 19 

4.  Jakubov 11 6 1 4 29:26 19 

5.  Radotice 11 5 2 4 27:21 17 

6.  Kouty "B" 11 5 1 5 29:27 16 

7.  Přibyslavice "B" 11 3 4 4 29:32 13 

8.  Šebkovice "B" 11 4 0 7 18:18 12 

9.  Litohoř 11 3 3 5 23:27 12 

10.  Podhorácko 11 3 1 7 17:36 10 

11.  Nové Syrovice "B" 11 3 0 8 14:50 9 

12.  Čáslavice-Sádek 11 2 1 8 21:27 7 

 

           Nejlepším střelcem podzimu byl Stanislav Lojda s 8 góly.  
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Novým týmem, který hraje pohárově, je mladší dorost. Chceme tím podržet hráče 

v kontaktu s Podhoráckem. Věříme, že nezapomenou, že se jim u nás hrálo dobře a že se 

třeba za pár let vrátí do týmu mužů. Výsledky jsou v tomto směru až druhořadé. 

(tabulka 6). 

 

tabulka 6 

MLADŠÍ DOROST 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1.  Třebelovice 3 2 1 0 18:4 7 

2.  Třebětice 4 1 1 2 15:12 4 

3.  Podhorácko 3 1 0 2 6:23 3 

 

 

Starší žáci nám dělají opravdu radost. Jejich výsledky jsou velmi dobré, vždyť mnozí z nich 

věkem spadají do mladších žáků (tabulka 7). 

tabulka 7 

STARŠÍ ŽÁCI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1.  Jemnicko 11 10 0 1 73:16 30 

2.  Třebelovice 11 9 0 2 93:15 27 

3.  Okříšky/Stařeč "B" 11 6 2 3 51:23 20 

4.  Podhorácko/Domamil 11 4 3 4 45:31 15 

5.  Šebkovice  11 4 1 6 39:47 13 

6.  Rokytnice 11 4 0 7 39:47 12 

7.  Želetava 11 2 4 5 30:41 10 

8.  Blatnice 11 0 0 11 1:151 0 

 
Nejlepší střelci: 

David Řepa – 12 gólů, Roman Ledecký – 12 gólů, Filip Soukup – 6 gólů, Marek Řepa – 4 

góly 

 
 
Starší přípravka je na tom ještě lépe – přezimuje na skvělém 2. místě (tabulka 8). 
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tabulka 8 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

Tým Zápasy + 0 - Body 

Podhorácko/Domamil 16 12 2 2 38 

 

Nejlepší střelci: 

Adam Soukup – 29 gólů, Matěj Číhal – 22 gólů, Jakub Čech – 19 gólů, Štěpán Špinka – 17 

gólů 

 

Rád bych Vám poděkoval za přízeň. Těšíme se na brzké shledání na fotbalovém hřišti. 

Za všechny fotbalisty Vám přeji pohodový a úspěchy naplněný rok 2018. 

 

                                                                                              Zdeněk Řepa, předseda oddílu 

                

 

Rok 2017 Petra Karáska 
 

Letošní rok 2017 jsem navštívil okolo 50 akcí po celé České republice a opět se podíval i 
do zahraničí. Ať už se jednalo o natáčení, focení, vystoupení, nebo o soutěž. Byl to opět 
opravdu náročný rok, což v přepočtu dokazuje i měsíční průměr cca 5 akcí za měsíc 
(občas 2 akce za jediný den). Opravdu si moc vážím důvěry všech organizátorů daných 
akcí, že ve mně věřili a zvolili právě mě za jednoho ze svých účinkujících, nebo hostů. 
Navštívil jsem opravdu mnoho druhů akcí, mezi které patřily tradičně maturitní plesy, 
firemní večírky, charitativní akce, dny obcí a měst, narozeninové oslavy, reklamní 
natáčení, focení sportovních produktů, doprovodné programy fotbalových turnajů, 
fotbalových kempů, nebo zakončení sezony, svatby a mnoho dalších. Čím déle se 
Freestyle fotbalu věnuji, tím více jsem nadšený, že jsem si vybral právě tento sport. Díky 
němu jsem mohl poznat tolik skvělých lidí, skvělých osobností a mohl tak sbírat i mnoho 
cenných zkušeností, jak se stát nejen lepším sportovcem, ale také člověkem. Moc rád 
bych vám představil pár z těchto akcí, které považuji za ty nejzvučnější a nejdůležitější.  
21.1.2017 – Ples FC Slovan Liberec 
25.2.2017 – Home Credit Aréna Liberec 
20.5.2017 – Organizování Freestyle turnaje na Sokol Brno 1 
21.5.2017 – Natáčení pro dětskou televizi Disney Channel 
13.6.2017 – Natáčení reklamní upoutávky pro ME v malé kopané, které se uskutečnilo 
v Brně v červnu tohoto roku 
16.6.2017 – Natáčení a rozhovor pro iSport.cz 
1.7.2017 – Sokolský pohár ve Freestyle fotbalu v Martínkově 
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5.7.2017 – Vystoupení s Lucií Kevickou pro Pastorační centrum DS AČR Luleč u Vyškova 
12.8.2017 – Street Cup Studénka 
20.8. – 26.8.2017 – Mistrovství světa ve Freestyle fotbale Super Ball 2017 – aktivní učast 
v jednotlivcích a v soutěži dvojic s Lucií Kevickou, spolukomentování přímého přenosu na 
O2 TV Sport 
16.9.2017 – Soutěž Freestyle Football Masters 2017 – Vídeň (8 pozvaných evropských 
hráčů) 

23.9.2017 – Vystoupení na Sletové štafetě v Moravských Budějovicích 
26.10.2017 – Fotbalový kemp Horní Heršpice 
11.11.2017 – Mistrovství ČR ve Freestyle fotbale v Brně, sportovní festival Life – 2. místo 
11.11.2017 – Grand Prix of Brno – evropský podnik prestižní soutěže v gymnastice 
15.12.2017 – Vystoupení na firemním večírku společnosti Livesport.eu – světová jednička 
v online sportovních výsledcích 
 

 
 
Jak jste si mohli ve výčtu akcí všimnout, letos se mi nepodařilo ke šnůře 6 titulů mistra ČR 
v řadě přidat další titul. I přes to, že se mi podařilo opět dostat do finále, tak se mi ten 
poslední malinký krůček nepovedl a já obsadil 2. místo. Ve finálovém souboji mě porazil 
vítěz letošního sokolského poháru Adam Křížek, který si vítězství velice zasloužil. Kdo 
Adama viděl v Martínkově, sám si dokáže jeho momentální formu představit. Každá 
vítězná vlna ale jednou končí a je třeba danou věc brát s nadhledem. Tak či onak, já určitě 
neskládám zbraně a příští rok se budu snažit urvat titul zpět do svých rukou. Tento rok byl 
pro mě rokem zlomovým, což zapříčinila jedna nesmírně důležitá věc. Věc mnohem a 
mnohem důležitější, než jsou tituly získané v mé Freestyle fotbalové kariéře. V příštím 
roce se totiž stanu otcem! Nesmírně se na danou událost těším a pevně doufám a budu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADde%C5%88


 23 

se ze všech svých sil snažit, abych svému dítěti mohl dát to, co mě do této doby dávali 
moji rodiče s celou mou rodinou, mí skuteční přátelé a podporovatelé z řad TJ Sokol 
Martínkov, obce Martínkov, mých partnerů, spolupracovníků a dalších nesmírně 
důležitých lidí v mém životě. Protože právě RODINA a její blaho je ta nejdůležitější věc na 
celém světě. Tímto bych chtěl z celého srdce Vám všem, co čtete tento můj příspěvek, 
popřát Veselé Vánoce 2017, prožijte se svými nejbližšími v pohodě a radosti tyto 
nejkrásnější dny v roce a do Nového roku 2018 Vám přeji hlavně zdraví, štěstí a mnoho 
splněných přání. 
 
            Petr Karásek 
 
 

 
Rok 2017 z pohledu krojovaných tanečních souborů 

Džbánek a Martínek  

 
Ze starého roku nám pomalu ubíhají poslední dny a tím nastává chvíle, kdy je dobré 

ohlédnout se a trošku zavzpomínat, co uplynulý čas přinesl. Jako každý rok, tak i v tom 
letošním jsme se zúčastnili spousty kulturních či společenských akcí, na kterých jsme se 
snažili svými vystoupeními či pouhou přítomností zpříjemnit všem přihlížejícím společné 
chvíle. Pojďme se tedy ohlédnout, co všechno se v souboru událo. Lednové a únorové 
dny pro nás pravidelně znamenají plesovou sezónu. Letos jsme nejprve vystoupili 
v Třebíči na plese Střední školy zdravotní, kde jsme zatančili společně s maturující členkou 
souboru Luckou Polickou. O čtrnáct dní později jsme zavítali na ples hasičů z Horek, kde 
jsme zatančili již po několikáté. Na obou plesech jsme se předvedli se dvěma pásmy 
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z našeho repertoáru. V průběhu ledna a února jsme také zvládli ve spolupráci se zpěváky 
z Jordánu nacvičit a nahrát ve studiu nové písně pro naše pásma. Tímto bychom chtěli 
poděkovat za jejich pomoc a ochotu. Duben se nesl ve znamení jedné tradiční akce 
(Krojované hody v Čebíně) a druhé pro nás výjimečné – Den otevřených dveří na 
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR v Praze. O této akci je zajisté zmínka také v tomto 
zpravodaji, který právě držíte v rukou, tudíž se ji pokusím krátce přiblížit z pohledu 
našeho souboru. Když jsme se o možnosti tohoto vystoupení dozvěděli, neváhali jsme 
příliš dlouho a rozhodli se, že touto příležitostí nepohrdneme. Samotnému dni 
otevřených dveří předcházely z naší strany dlouhé týdny příprav a nácviků, které se ve 
výsledku zhodnotily. Cesta autobusem do Prahy se nesla ve velmi příjemné náladě, 
kterou jsme si nenechali zkazit ani při vystoupení z autobusu, kdy nám bylo sděleno, že ve 
veřejných prostorách města je přísný zákaz popíjení alkoholu. V té chvíli se pro nás na 
nějakou chvilku staly placatky se slivovicí takříkajíc bezcennými. Zajímavou zkušeností pro 
nás byla cesta od autobusu k ministerstvu, kdy nás během cesty zastavovaly davy turistů, 
jejichž mobilním telefonům se ani na chvíli nezastavily spouště fotoaparátů. Jsem si 
docela jist, že fotografie našich tanečnic budou zdobit nejednu stěnu japonských, 
respektive čínských domovů.   

 

 
 
      Po těchto „pěti minutách slávy“ nás čekaly další davy lidí. Nejdříve v šatně, kdy jsme 
se převlékali společně se spoustou dalších vystupujících a dále pak při samotném 
vystoupení. Náš program trval cca půl hodiny, střídala se v něm jak naše pásma, tak i 
našich nejmladších. Zvláště jejich vystoupení se setkalo s velikým ohlasem a nezůstalo 
bez povšimnutí paní ministryně pro místní rozvoj, která si s dětmi po odtančení přišla 
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popovídat a ochotně se s námi se všemi nechala zvěčnit na fotografii. Po nás nadále 
pokračovala vystoupení dalších účinkujících, během kterých jsme stihli komentovanou 
prohlídku historické budovy, ve které sídlí MMR. Poté jsme měli volnou zábavu, a tudíž i 
prostor zajít do nějakého místního podniku na jídlo a nějaké to pití. Zavítali jsme do 
útulné hospůdky s názvem „U Pivrnce“, známého kreslíře vtipů a bývalého závodníka na 
sáňkách, Petra Urbana. Po dobrém jídle již nastal čas odjezdu domů. Všichni jsme plni 
zážitků dorazili zpět ve večerních hodinách. Polovina dubna znamenala tradiční 
velikonoční obchůzku. 
Čtrnáct dní nato jsme 
vyrazili na krojované 
hody do Čebína, kam 
jezdíme pravidelně 
několik let a je to pro 
nás jedna z mála 
dvoudenních akcí. 
V sobotu jsme 
absolvovali s místní 
chasou obchůzku 
obce, po které 
následovala série 
tanečních vystoupení čebínské mládeže, školáků a také to naše. Během průvodu jsme 
také zavítali do rodiny stárka, jehož rodiče, jak jsme zjistili, mají spoustu vzpomínek, 
spjatých s Martínkovem. Večer jsme zavítali do kulturního domu, kde probíhala zábava až 
do časných ranních hodin. Jako každý rok byla tato akce jednou z nejvydařenějších. 
V květnu jsme se představili v Moravských Budějovicích na Zahradní slavnosti v Domě Sv. 
Antonína. Akce konaná v areálu domova důchodců se těšila hojné účasti hostů ze 
širokého okolí. Zde jsme vystoupili s několika našimi pásmy. Vše jsme tančili na 
prostorově méně výrazném pódiu, přesto doufáme, že naše snažení i přes drobné chybky 
přihlížející ocenili. Během odpoledne stráveného v zahradách domova jsme měli možnost 
ochutnat různé dobroty připravené organizátory, zúčastnit se nachystaných aktivit a také 
se projet na povozu s koňmi. Pro všechny to bylo příjemně strávené sobotní odpoledne.  
 
      Při vzpomínce na bývalého řídícího učitele martínkovské školy Josefa Štefana členové 
souboru taktéž nezaháleli. Všichni pomáhali jak při přípravách akce, tak i během celého 
odpoledne. Obecnímu úřadu jsme vypomohli s obsluhou lidí u výčepu a udírny s cigárou. 
Samozřejmě jsme se večer nezapomněli pobavit a zatančit si s dechovkou, hrající na 
parketě. Během letních víkendů jsme také doprovodili několik bývalých i současných 
členů souboru při vstupu do jejich manželského života. Špalírem, písní a také tradičním 
uvězněním ženicha do „klády“. Všem přejeme krásný a spokojený život! A také doufáme 
ve spoustu nových tanečníků a tanečnic do našeho souboru! Pro nás nejdůležitější akcí 
byly jako vždy krojované hody, letos již 35. Přípravy probíhaly dlouhé týdny dopředu. Vše 
od vína až po chystání sokolovny a návsi proběhlo v dostatečném předstihu, tudíž jsme 
měli více času na předhodové zkoušky tance a poté také zpěvu v hodovém sklípku.   
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       Hodový víkend nezačal ničím jiným než páteční vernisáží výstavy na obecním úřadě. 
Následně proběhlo tradiční stavění máje, letos bohužel „netradičním“ způsobem. Večer 
následovalo hudební vystoupení cimbálové muziky Rathan. Vzhledem k nepřízni počasí 
musela být tato akce přesunuta do sokolovny. Doufejme, že se v příštím roce počasí 
umoudří a vrátíme se s cimbálovkou zpět na náves. Páteční veselí probíhalo do časných 
ranních hodin. Sobotní ráno proto bylo pro některé z nás o něco krušnější, jelikož se 
v Lesonicích odehrálo fotbalové utkání. Opět se ukázalo, že i s větším množstvím alkoholu 
v krvi se dají vyhrávat zápasy. Po tomto utkání zbylo jen pár chvil na vyléčení ran a 
drobnému odpočinku. Hned po koncertu sboru Jordán jsme vyrazili na náves k vyzývání 
stárek. Hned v prvním domě vyzval hlavní stárek Petr Svoboda svoji stárkovou, Lucku 
Polickou. Dále jsme šli ještě tři zastávky a za doprovodu muziky všichni dorazili až na 
parket na návsi, kde jsme si 
naposledy zazpívali, zatančili a 
mohli jsme vyrazit na večeři. 
Večerní zábavu zahájil starosta 
obce a předal chase hodové právo. 
Poté následovalo naše 
předtančení, ve kterém jsme se 
představili s novým pásmem. 
Zábava probíhala v plném proudu 
dlouho do noci. V neděli ráno se 
sešlo pár přeživších ze sobotní 
zábavy na slavnostní Mši svaté. Po 
kostele hned vyrážel od sokolovny 
průvod obcí, ve kterém se k nám 
jako vždy přidal soubor z Okříšek. V průběhu průvodu se k nám také přidali kamarádi 
z čebínského souboru. V povznesené náladě se průvod přesouval od jednoho domu 
k druhému s cílem závěrečného vystoupení na návsi. Zde proběhl program, ve kterém se 
představily všechny domácí i přespolní soubory. Nelze také nezmínit vystoupení „staré 
gardy“, která se speciálně na naše hody sešla, aby se představila se svým novým pásmem. 
Na závěr proběhlo tradiční poděkování všem vedoucím souborů, díky kterým mohl 
program úspěšně proběhnout. Večerní zábava byla jako každý rok pod taktovkou 
cimbálové muziky Majerán. Tímto pro mnohé letošní hody skončily. Pro nás ale 
samozřejmě ne, jelikož je třeba ještě vše uklidit. Zde jsme opět dostáli svému jménu a 
udělali si z pondělního úklidu řádnou rozlučku s právě skončenými hody. Jako vždy se 
jednalo o velmi vydařenou, leč náročnou akci, o čemž také svědčí příběhy, které se 
během celých hodů udály. Těšíme se s Vámi opět příští rok, tentokráte u 36. Krojovaných 
hodů.  
 
      Jednu věc z letošních hodů nelze opomenout, a to stavění máje s pomocí 
mechanizace. Spousta lidí byla rozhořčena a tento způsob stavění brala jako ničení 
tradice. Vězte, že i my jsme dělali vše pro to, abychom mohli stavět klasickým způsobem. 
Našemu rozhodnutí předcházela několikahodinová debata, po které nakonec zvítězil 
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zdravý rozum a fakt, že riziko újmy na zdraví, případně škody na majetku byla vzhledem 
k předpovědi počasí příliš vysoká. V dané situaci také nenapomohla velmi nízká účast 
přihlížejících, kdy bychom máj stavěli v cca 10 lidech, což je zoufale nízký počet. Věřím, že 
výše uvedeným důvodům rozumíte a dovoluji si za celý soubor Džbánek slíbit, že v tradici 
ručního stavění budeme nadále pokračovat stejně jako v letech minulých a s Vaší aktivní 
účastí, tuto tradici nadále rozvíjet. V září jsme se zúčastnili ještě jedné, pro nás velmi 
zajímavé kulturní akce.  
 

 
 
      Tou byl XIX. ročník třebíčského Bramborobraní, pořádaný v rámci Třebíčského 
kulturního léta. Našemu vystoupení předcházely poctivé přípravy. Kromě Džbánku byl na 
akci pozván také soubor našich nejmenších tanečníků – Martínek.  Ten se představil hned 
v dopoledním bloku pásem na pódiu na Karlově náměstí. Děti zatančily po boku 
Křenováčku v Křenovic, Okřešánku z Okříšek, Bajdyšku z Třebíče, Kvítku z Telče a také 
Rouchováčku z Rouchovan. V této konkurenci se naši nejmladší rozhodně neztratili. Nás 
čekal program odpolední, ve kterém jsme vystoupili společně ze souborem Podjavořičan 
z Telče, Bajdyšem z Třebíče, Šafránem z Brna a Křenovákem z Křenovic. Tyto, troufnu si 
říci, profesionální soubory nastavily pomyslnou laťku velmi vysoko. I my jsme se s našimi 
pásmy neztratili a i přes drobné chybky jsme vystoupení zvládli. Bohužel vzhledem 
k panujícímu špatnému počasí musel být program zkrácen, což se dotklo také jednoho 
našeho pásma, které nakonec nebylo odtančeno. Nicméně ani tento fakt nám nezkazil 
náladu a z Třebíče jsme odjížděli s pocitem nově nabytých zkušeností z velké akce. Jako 
každá organizace, respektive spolek i my na konci taneční „sezóny“ potřebujeme řádně 
ukončit rok, proto jsme letos spojili kácení máje s menším posezením. Sešli jsme se 
v druhém říjnovém týdnu v přísálí sokolovny. Samotnému posezení předcházely přípravy 
v podobě vaření guláše, který byl jako vždy velmi povedený. Když bylo jídlo nachystáno, 
vyrazili jsme na náves kácet máj. Ta se před motorovou pilou sklonila velmi rychle, tudíž 
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jsme po jejím odvezení mohli 
zahájit posezení slavnostním 
panákem slivovice. Celé 
odpoledne se neslo ve veselém 
duchu a také účast byla hojná. 
Jsme rádi, že nás přišli navštívit 
jak současní, tak i bývalí tanečníci. 
Zpívalo se a popíjelo až do 
časných ranních hodin. V prosinci 
jsme se tradičně ujali Mikulášské 
nadílky a šli trošičku postrašit 
místní děti. Mikuláše doprovázel 
anděl společně se třemi čerty. 
Obešlo se celkem šestnáct domů 
s malými dětmi a někde dokonce 
Mikuláš navštívil i ty o trošku 
starší. Věříme, že jsme dopomohli 
větší poslušnosti vašich ratolestí 
(snad alespoň na jeden den) a 

budeme se těšit na příští rok. Závěrem bych za naše soubory rád poděkoval všem, kteří 
nás jezdili podporovat na vystoupení, či se jiným způsobem podíleli na našem fungování. 
Zároveň poděkování za letošní úspěšný rok patří všem malým i velkým tanečníkům a 
jejich rodinám, kteří rádi obětují svůj čas lidovému tanci, a za všechny doufám, že se 
budeme i nadále scházet v hojném počtu. Všem také přeji šťastné a veselé Vánoce a 
úspěšný Nový rok. 

 
                                                                                      Za soubor Džbánek Jaroslav Veselský ml 

 
 

 

  JORDÁN - pěvecký sbor z Martínkova v roce 2017 

Naše hudební sezona byla zahájena 26. SETKÁNÍM PĚVĚCKÝCH SBORŮ V KRAHULČÍ. 
V neděli 9. dubna jsme se stali součástí znamenitého hudebního programu. Účinkovalo 
šest pěveckých sborů z velkých měst, jako jsou Třebíč, Telč (dva sbory), Dačice, Jihlava a 
mezi těmito zkušenými hudebníky vystoupil i sbor Jordán z Martínkova. O to víc nás 
potěšil zájem a pochvala od těch znalých. Poslední dubnovou sobotu jsme byli pozváni na 
setkání občanů do Častohostic. Tentokrát s námi dospělými vystoupily i děti, které 
závěrem s povděkem přijaly sladkou odměnu. Druhá květnová neděle patří všem ženám a 
maminkám. Již tradičně vyjíždíme s malým hudebním dárkem do domova důchodců 
v Moravských Budějovicích a Myslibořicích. Velice rádi jsme vytvořili hudební kulisu při 
tak významné události jako je svatební obřad našich dlouholetých zpěvaček. V červenci to     
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byla svatba Katky Pokorné a Ladislava Martenka a v září si své ano řekli Štěpánka Rodová 
a Mirek Klouda. Jsme rádi, že jim jejich tolerantní manželé umožnili ve sboru pokračovat, 
za což jim patří dík ☺ Nejvíce času věnujeme přípravám pouťového koncertu, který byl 
letos již dvanáctý. Jsem ráda, když se čas věnovaný zkoušení odrazí v podařeném 
výsledku. Letos poprvé se na koncertě představila Katka Švecová. Věřím, že její hra na 
housle byla potěšením nejen pro mě.  V nejméně vhodnou chvíli nám přestaly fungovat 
klávesy, takže na pouť jsme měli varhany vypůjčené. Díky vaší vydatné finanční podpoře 
jsme si mohli zakoupit klávesy nové. DĚKUJEME. V adventu jsme se společně s vámi 
setkali dvakrát. Advent byl zahájen 
svěcením věnce a 13. prosince jsme si 
v rámci celostátní akce „Česko zpívá 
koledy“ zazpívali známé koledy, které 
nám připomněly, že Vánoce se již 
blíží. Velkolepé přípravy na 20. 
vánoční koncert se rozběhly hned 
v září.  Nejsou pouze hudebního rázu. 
Co vše jsme si pro Vás připravili, se 
dozvíte na samotném koncertě. Rádi 
se s Vámi setkáme 25. 12. 2017 v 16 
hod. v kostele Navštívení P. Marie. Je 
téměř neuvěřitelné, že naše nadšení 
z roku 1998 přetrvalo až dodnes. 
Děkuji Vám všem, kteří jste byli a jste 
součásti sboru Jordán a přispěli jste 
k šíření dobré nálady.  Poděkování 
patří i Vám, kteří jste našimi 
pravidelnými posluchači a 
podporovateli. Bez Vás by naše 
snažení nemělo smysl. 

 
                                                                                                               

Petra Řepová, vedoucí sboru 
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Anketa obecního úřadu 
 

Po čtyřech letech se obecní úřad rozhodl opět uspořádat anketu mezi občany 
Martínkova. Nešlo nám ani tak o to, abyste oznámkovali naši práci, ale chtěli jsme zjistit, 
jaký názor na život v obci, pořádané akce či uskutečněné opravy veřejných budov máte 
Vy, občané Martínkova. Celkem bylo do schránek rozneseno 215 hlasovacích lístků. Ve 
stanoveném termínu se jich zpět na úřad vrátilo rovných 80, což je pouhých 37 %. Jen tak 
malá část z Vás měla potřebu vyjádřit své názory. Ostatní buď anketu nezaregistrovali, 
termín nestihli, nebo jsou v Martínkově spokojeni natolik, že necítí potřebu přidělovat 
k otázkám nějaké známky. Jelikož jsem měl celou anketu včetně vyhodnocení jako 
místostarosta obce na starosti, předkládám Vám její výsledek. Dopředu sděluji, že 
všechny známky byly přepsány tak, jak jsou na anketních lístcích uvedeny, a já sám jsem 
se jako zpracovatel výsledků ankety nezúčastnil. Takže jaké známky vyšly v průměru u 
jednotlivých okruhů otázek? 
 

1. Myslíte si, že v Martínkově: 
 a) Mají občané vliv (je jim umožněno podílet se) na řízení obce? 2,658 

b) Snaží se OÚ řešit problémy obyvatel? 2,436 

   2. Jak hodnotíte práci OÚ, funkcionářů a zaměstnanců? 
 a) Vstřícnost a ochota 2,090 

b) Úřední hodiny 2,107 

c) Četnost a doba konání veřejného zasedání zastupitelstva 1,945 

d) Práce zastupitelstva obce 2,352 

e) Práce starosty 2,410 

f) Práce místostarosty 1,846 

g) Hospodaření obce 2,222 

h) Práce stálé obecní pracovnice 1,638 

i Práce sezónní obecní pracovnice 1,550 

   3. Jak hodnotíte činnost místních spolků? 
 a) Tělocvičná jednota Sokol  1,823 

b) Krojované soubory 1,718 

c) Pěvecký sbor 1,449 

d) Sbor dobrovolných hasičů 1,835 

e) Uskupení "Poupata" 2,757 

   4. Jste spokojeni s životem v obci obecně? 2,135 
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5. Vaše spokojenost s jednotlivými oblastmi života v obci 
 a) Obchod 2,785 

b) Pohostinství 1,818 

c) Kultura v obci 1,917 

d) Sportovní vyžití 1,911 

e) Společenský život 2,040 

f) Počet akcí v obci 1,455 

g) Podmínky pro seniory 2,096 

h) Podmínky pro děti a mládež 1,853 

ï) Životní prostředí 2,320 

j) Bezpečnost a kriminalita 1,722 

k) Sousedské vztahy 2,597 

   6. Vaše spokojenost se stavem a péčí o: 
 a) Úklid veřejných prostranství a pořádek 1,658 

b) Silnice v obci 2,859 

c) Zeleň v obci 1,981 

d) Třídění a likvidace odpadů 1,662 

e) Stav a vzhled památek (kostel, pomník V. Kosmáka) 1,443 

f) Stav a vzhled obecních budov (budova OÚ, prodejna, čekárna) 1,481 

g) Stav a vzhled ostatních veřejných budov (sokolovna, hasičárna) 1,425 

h) Stav a vzhled návsi a parku 2,038 

i) Místní hřbitov 1,285 

j) Hřiště "Na Výhoně" 1,714 

k) Areál "Na Výhoně" 1,946 

l) Obecní les 2,433 

m) Nové internetové stránky www.martinkov.cz 1,933 

n) Veřejné osvětlení 1,564 

   7. Jak hodnotíte: 
 a) Propagaci obce (internet, články v tisku) 1,936 

b) Spolupráci s ostatními obcemi v mikroregionu 2,180 

c) Výše poplatku za likvidaci odpadů 1,760 

d) Výše poplatku ze psů 1,609 

e) Rozhodnutí zastupitelstva koupit rodný dům V. Kosmáka 2,468 

f) Zvažované vybudování muzea obce v tomto domě 2,527 
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8. 
Jaké je podle Vás hodnocení významných akcí uskutečněných v minulých 
letech? 

a) Účast Martínkova v soutěži Vesnice roku v letech 2012–2015 1,410 

b) Vítězství v krajském kole v roce 2015 1,260 

c) Pořádání dětského dne Obec našim dětem v roce 2015 1,346 

d) Slavnostní předávání cen o hodech v roce 2015 1,605 

e) Návštěva prezidenta Zemana v roce 2016 1,558 

f) Setkání rodáků a přátel obce v roce 2016 1,613 

g) Pietní akt za Josefa Štefana v roce 2017 1,446 

   9. Jaké je Vaše hodnocení investičních akcí za poslední roky? 
 a) Oprava fasády kostela 1,564 

b) Nasvícení fasády kostela 1,186 

c) Oprava fasády obecního úřadu 1,237 

d) Rekonstrukce vnitřních prostor obecního úřadu 1,418 

e) Rekonstrukce hřiště "Na Výhoně" 2,000 

f) Nové veřejné osvětlení a místní rozhlas v obci 1,756 

g) Nové místo pro kontejnery před prodejnou 1,821 

h) Fasáda prodejny a pohostinství 1,418 

ch) Inženýrské sítě a obrubníky u nových stavebních míst 2,411 
 

10. Měla by se v budoucnu obec opět přihlásit do soutěže Vesnice roku? 

11. 

Ano = 35 hlasů                      Ne = 19 hlasů                Je mi to jedno = 22 hlasů 
 
 

Měla by obec pořádat zájezdy a výlety (kulturní akce, památky…) ? 

12. 

Ano = 46 hlasů                      Ne = 5 hlasů                  Je mi to jedno = 21 hlasů 
 
 

Pokud jste názoru, že ano, měla by obec částečně hradit dopravu? 

13. 

Ano = 30 hlasů                      Ne = 11 hlasů                Je mi to jedno = 21 hlasů 
 

Pokud ano, který druh zájezdů by Vás zajímal:     
 

Výlety na památky:    Ano = 24 hlasů      Ne = 7 hlasů    Je mi to jedno = 12 hlasů 
 

Zájezdy do divadel:    Ano = 27 hlasů      Ne = 6 hlasů    Je mi to jedno = 10 hlasů  

 

Zájezdy na muzikály: Ano = 29 hlasů       Ne = 5 hlasů     Je mi to jedno = 9 hlasů 
 

Jiné: zde se objevily názory či přání – na Hobby v Českách Budějovicích, naučná 
centra  
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14. 
V případě pořádání zájezdů, kde by si každý hradil vstupné na akce či do hradů, 
zámků a dalších objektů, kolik byste byli ochotni uhradit za společnou 

 
dopravu autobusem?   

   
           100 - 200,- Kč   = 14 hlasů     200 – 300,- Kč  = 30 hlasů     300 a více Kč = 9 hlasů 

 
 

      Pokud srovnáme výsledky letošní ankety s anketou pořádanou v roce 2013, tak 
v řadě bodů nedošlo k výrazným změnám v bodovém hodnocení. Nejvíce si polepšila 
stálá obecní pracovnice, nutno ovšem připomenout, že na tomto postu došlo před dvěma 
léty ke změně. Jako posun k lepšímu nejvíce hodnotíte změny v místním pohostinství, 
k horšímu pak životní prostředí. Podle poznámek v závěrečném bloku ankety patrně 
především kvůli zápachu z velkovýkrmny vepřů. Ze spolků si nejvíce pohoršila „Poupata“, 
která ovšem poslední dobou již vystupují jen velmi málo. Lepšího hodnocení se dostalo 
novým internetovým stránkám obce, byť někdo z Vás napsal poznámku, že jsou horší, 
jako ty původní. Co mne osobně překvapilo oproti minulému hodnocení je, že horší 
průměrnou známku dostala obecná spokojenost. Minule to bylo 1,96, nyní 2,14. To mne 
po výrazných úspěších Martínkova v soutěži Vesnice roku, větším množství v obci 
pořádaných akcí, oproti minulému období, a po opravách a rekonstrukcích celkově 
lepšímu stavu veřejných budov a prostranství opravdu překvapilo. Samozřejmě 
k hodnocení mohly přispět i jiné faktory, než nyní uvedené. Rádi si vyslechneme názory 
na to, co dělat lépe a jinak, aby Vaše spokojenost s životem v Martínkově opět stoupla.     

 

Jinak porovnání známek na některých anketních listech by bylo náročnou prací i pro 
zkušeného sociologa. Jako příklad uvedu jeden lístek, kde je práce zastupitelstva, 
starosty, místostarosty i stálé obecní pracovnice hodnocena velmi negativně. Akce v obci, 
stav veřejných budov, výše poplatků, rozhodnutí koupi Kosmákův rodný dům, úspěchy ve 
Vesnici roku, významné akce z minulých let i investiční akce jsou naopak hodnoceny 
jedničkou. Zjednodušeně a s trochou nadsázky bychom tedy mohli konstatovat, že práce 
vedení obce i obecní pracovnice stojí za ho….houby, výsledky této práce jsou ovšem 
skvělé ☺ Protože o zeleň a veřejná prostranství se stará především pracovnice a zajištění 
oprav obecních budov či rozhodnutí například o uspořádání letošní vzpomínky na Josefa 
Štefana či pozvání prezidenta republiky k návštěvě Martínkova, bylo rozhodnutím 
zastupitelů a vedení obce. Právě Miloš Zeman, respektive jeho návštěva v Martínkově, 
obdržel několik čtyřek i pětek. Přisuzuji to tomu, že známky obdržel od těch, co jej jako 
hlavu státu „moc nemusí“. Jinak za kvalitní přípravu jeho návštěvy i vlastní přijetí a její 
průběh jsme obdrželi pochvalné dopisy jak z kanceláře prezidenta republiky, tak i od 
Jiřího Běhounka, hejtmana našeho kraje. Ještě horší průměrnou známku obdrželo 
uspořádání setkání rodáků a přátel v loňském roce. Pokud jste byli s jeho průběhem 
nespokojeni, uvítáme Vaše náměty na to, co na organizaci dalšího setkání v roce 2021 
zlepšit. Naopak na několika dalších anketních lístcích byly téměř samé jedničky a dvojky. 
Za ně samozřejmě děkujeme.  
 



 34 

 
 
        Na poslední straně anketního lístku mohl každý z respondentů napsat své názory, 
náměty či vzkazy. Já se přiznám, že mne překvapilo, jak malá část z Vás tuto možnost 
využila. To je většina z Vás spokojena natolik, že nemá potřebu něco vyjadřovat? Přesto 
se některé názory objevily a pár z nich zde uvádíme: 
 
SILNICE V OBCI – jejich stav trápí více občanů, na druhou stranu obecní komunikace 
v Martínkově nejsou úplně nejhorší v porovnání s mnoha jinými obcemi. A to i díky 
pravidelným opravám. Obecní úřad bude podávat žádost o dotaci, ovšem vzhledem 
k výsledkům dotačního titulu v minulých letech je šance poměrně malá, uspěje jen málo 
žadatelů.  
   
ŚAPATNÉ AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ – s tím bohužel obec nic dělat nemůže, v současné době 
ovšem Kraj Vysočina připravuje novou koncepci dopravy. Tak uvidíme. 
 
INTERIÉR KOSTELA – primárně záležitost vlastníka, tedy farnosti, ovšem rádi budeme 
nápomocni snaze získat prostředky na rekonstrukci. 
 
NESTAČÍ KONTEJNERY NA BIOODPAD – informace nám mohla být sdělena v průběhu roku 
a problém již mohl být vyřešen. 
 
MÍSTO VÝSTAVKY KONTEJNERŮ PŘED PRODEJNOU UDĚLAT PARKOVACÍ MÍSTA -  při 
výběru nového místa na kontejnery na tříděný odpad bylo vybráno právě místo před 
prodejnou, aby občané nemuseli nosit vytříděný odpad dozadu za budovu.  
 
SMRAD Z VEPŘÍNA – ano, to naši obec trápí. Ale zná někdo řešení? Snad jen 
velkovýkrmnu zbourat, a to obec neumí zařídit.  
 
HERNÍ PRVKY PRO DĚTI U HŘIŠTĚ NA VÝHONĚ – v této chvíli se zpracovává projekt a 
v lednu budeme žádat o dotace. 
 
 
Námětů a připomínek jsou přesto desítky a jistě si jistě zaslouží hlubší analýzu. Tu se 
pokusím zpracovat a v období vánočních prázdnin pak bude zveřejněna na internetových 
stránkách obce. Případně si ji zájemci budou moci vyzvednout v tištěné podobě 
v kanceláři OÚ. Zastupitelstvo obce poté na svém lednovém nebo únorovém zasedání 
rozhodne, kterými připomínkami se bude zabývat a jak je řešit k větší spokojenosti 
občanů.  
 
                                                                                                        Josef Pléha, místostarosta obce 
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Provozní doba pohostinství během svátků a vánočních prázdnin 
 
neděle 24.12.2017 – Štědrý den…………………..………….11:00 – 15:00   a  19:00 – 24:00 hod 
pondělí 25.12.2017 – Boží hod vánoční………………………………………..……..11:00 – 22:00 hod 
úterý 26. 12.2017 – sv. Štěpán………………………………………………………….…11:00 – 22:00 hod 
středa 27.12.2017 – sobota 30.12.2017…………………………………………………..….běžný provoz 
neděle 31.12.2017 – Silvestr……………………………………………………………….11:00 – 01:00 hod 
pondělí 1.1.2018 – Nový rok………………………………..……………………………..11:00 – 21:00 hod 
 
Menu – smažený kapr, bramborový salát – si můžete objednat i na Štědrý večer.  
Hezké Vánoce a šťastný nový rok všem přeje kolektiv zaměstnanců pohostinství. 
 
 

Otevírací doba obchodu během svátků a vánočních prázdnin 
 
neděle 24.12.2017 – Štědrý den……………………………………………………………..………….zavřeno 
pondělí 25.12.2017 – Boží hod vánoční…………………………………………………..…..……..zavřeno 
úterý 26. 12.2017 – sv. Štěpán………………………………………………………….………………..zavřeno 
středa 27.12.2017 – sobota 30.12.2017…………………………………………………..….běžný provoz 
neděle 31.12.2017 – Silvestr……………………………………………………………………………….zavřeno 
pondělí 1.1.2018 – Nový rok……………………………..………………………………………………..zavřeno 
 
Ve dnech 25. a 26. prosince 2017 a 1. ledna 2018 nebude zajištěn rozvoz pečiva.  
Hezké Vánoce a šťastný nový rok všem přejí prodavačky. 
 
 
 
 

Společenská rubrika roku 2017 
 

 

60. narozeniny 
Milan Beránek 
Božena Karásková 
Zdeňka Karásková 
 
65. narozeniny 
Miroslav Pelán 
Josef Pléha č. 129 
 
70. narozeniny 
František Pléha 
 

75. narozeniny 
Jan Marek 
Josef Svoboda č. 5 
Marcela Vodičková 
 
80. narozeniny 
Jaroslava Neubauerová 
Marie Svobodová č. 94 
Helena Zodlová 
 
81. narozeniny 
Milada Herotová 

82. narozeniny 
Markéta Mertlová 
Jiří Svoboda č. 94 
Josef Zodl 
 
83. narozeniny 
Jaroslava Veselská 
 
 
85. narozeniny 
Marie Venhodová 
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86. narozeniny 
Ladislav Venhoda 
Marie Pléhová (č.p. 89) 
 
 

87. narozeniny 
Božena Outratová 
 
89. narozeniny 
Josef Outrata 

91. narozeniny 
Olga Baráková 
 

 
 
 

Všem oslavencům gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
 
 

 
 

      
 

Požehnaný zbytek adventního času a 
klidné, radostné a s milostí Boží prožité 
vánoční svátky přeje a do roku 2018 
hodně zdraví, pohody a Božího 
požehnání v modlitbě vyprošuje  
      
                                                  
 
P. Pavel Rostislav Novotný O. Paem, 
duchovní správce farnosti  
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Bilance roku 2017 
 

 
narození:  3     Počet obyvatel k   1.   1. 2017:      259 
úmrtí:   4     Počet obyvatel k 15. 12. 2017:      253 
svatby:   2      
 
Narození:  Ondřej Vyplašil, Tomáš Pléha, Hubert Svoboda 
Úmrtí: Lubomír Lauer, Marie Pléhová č. 68, Karel Bém, Marie Lauerová 
Svatby: Kateřina Pokorná a Ladislav Martenek, Štěpánka Rodová a Jaromír Klouda 
 
 
 
 

Plesová sezóna: 
 

20. 1. 2018 – hasičský ples 
  3. 2. 2018 – sportovní ples 
 
 

Poděkování 
 
     Milí spoluobčané, vážení přátelé,  
 
    dovolujeme si Vám opět poděkovat za Vaši práci, kterou jste v průběhu roku 
pro obec vykonávali. Mnoho návštěvníků Martínkova vyjadřuje slova chvály a 
uznání za to, jak obec žije, jak je hezky upravená a jaké množství různých akcí se 
u nás pořádá. To je zásluha především těch z Vás, kteří neváháte obětovat svůj 
volný čas, a jste ochotni přiložit ruku ke společnému dílu. Této Vaší ochoty si 
velmi vážíme a moc Vám za ni děkujeme. Zároveň si dovolujeme vyjádřit přání, 
aby tomu tak bylo i v roce 2018. Do něj Vám všem přejeme zdraví, štěstí, klid, 
pohodu a radost každý den. Zároveň děkujeme všem, kteří články a 
fotografiemi přispěli k vydání dnešního zpravodaje.  
 
 
 
 
 

Josef Svoboda, starosta obce                 Josef Pléha, místostarosta obce 
       



 38 

 

 
 
Na OÚ si můžete za 5,- Kč zakoupit nově vydané zimní pohlednice Martínkova.  

 
 

 
 

Návrhy zimních pohlednic obce. 



 39 

 
 
 

 
 

V sobotu 9. června 2018 proběhne v Martínkově oslava 130. let od založení 
Sboru dobrovolných hasičů v naší obci.  
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A co nás čeká v roce 2018? 
 

leden = výstup na Mařenku, hasičský ples 
únor = sportovní ples, dětský karneval 
březen = divadelní představení ochotníků z Čebína, X. Martínkovský košt  

pálenek spojený s posezením u cimbálu 
duben = pálení čarodějnic 
květen = okrsková soutěž hasičů 
červen = oslavy 130. let SDH Martínkov 
červenec = 5. Sokolský pohár ve Freestyle fotbalu, štafetový maraton 
srpen = 36. Martínkovské krojované hody (10. – 12. 8.), rozloučení 

s prázdninami 
září = pravděpodobně termín zájezdu po stopách Václava Kosmáka 
říjen = setkání občanů, oslavy 100 let od vzniku Československa 
listopad = pochod 17. listopadu 
prosinec = žehnání adventního věnce, divadelní představení, vánoční akce 
 
….a mnoho dalších akcí, u kterých dnes ještě nevíme termíny.  
 
 

 
 
 
 

Zdroj fotografií a obrázků: Josef Pléha, archiv místních spolků, Ministerstvo pro 
místní rozvoj, Vendy atelier Moravské Budějovice, internet 

 
Vydal Obecní úřad Martínkov dne 15. 12. 2017 


