
       

ohlédnutí za rokem 2019

Možná se to zdá neuvěřitelné, ale je 

tomu tak - jednička uprostřed 

letopočtu nás opouští. Především nám, 

narozeným v minulém století, bude 

chybět. Tehdy jsme si zvykli vídat ji na 

místě prvním. Na několik let se 

vytratila úplně, aby se v plné síle 

vrátila na místo třetí (2010 - 2019). 

Ta dvojka na začátku nejdřív působila

trochu nepatřičně, ale zvykli jsme si. Asi na 80 let se nyní loučíme s jedničkou

uprostřed. Možná nám bude chybět, možná si toho ani nevšimneme. Jedno vím jistě -

zvykneme si, protože začne něco nového. A každý nový den je přece výjimečně krásný. 

Připomeňme si tedy dny roku 2019.

Zdeněk Řepa, místostarosta obce

Dění o Vánocích a na počátku nového roku

24. 12. 2019  – Békání - tradiční průvod obcí za zvuků trubky (v 19 hodin)

24. 12. 2019  – Mše svatá (ve 20 hodin)

25. 12. 2019 – Mše svatá (v 9:30 hodin)

25. 12. 2019  – Vánoční koncert v podání pěveckého sboru Jordán (v 16 hodin v kostele)

26. 12. 2019  – Mše svatá (v 9:30 hodin)

28. 12. 2019 – Vánoční turnaj ve stolním tenise; v 9 hodin – děti, v 11 hodin - dospělí 

(pro Martínkovské, rodáky, chalupáře a přátele obce)

29. 12. 2019 – Mše svatá (v 9:30 hodin)

31. 12. 2019  – Mše svatá (v 16:30 hodin)

31. 12. 2019   – Silvestrovský výstup na Mokřinu (624 m n.m.), nejvyšší bod katastru obce

(ve 13 hodin od sokolovny)

1. 1. 2020     – Mše svatá (v 9:30 hodin)

2. 1. 2020    – Turnaj v badmintonu;  v 9 hodin - děti, ve 12 hodin - dospělí 

(pro Martínkovské, rodáky, chalupáře a přátele obce)

4. 1. 2020     – Výstup na Mařenku (v 9 hodin od sokolovny)
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2019

22. ledna 2019

 Usnesení č. 1/3/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/3/2019 – ZO schvaluje Strategický plán obce Martínkov. 

 Usnesení č. 3/3/2019 – ZO schvaluje podání žádosti na rekonstrukci obecního domu 

z programu Rekonstrukce a přestavba veřejných budov.

 Usnesení č. 4/3/2019 – ZO schvaluje podání žádosti na renovaci křížů v katastru 

obce z programu Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2019.

 Usnesení č. 5/3/2019 – ZO schvaluje podání žádosti na vybudování veřejného hřiště 

v lokalitě Výhon z programu Podpora budování a obnovy míst aktivního a 

pasivního odpočinku.

 Usnesení č. 6/3/2019 – ZO schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Obcí Martínkov a 

SDH Martínkov.

 Usnesení č. 7/3/2019 – ZO schvaluje zvýšení nájmu v obecním bytě s účinností 

od 1. 2. 2019, a to formou Dodatku ke smlouvě ze dne 28. 12. 2009.

19. února 2019

 Usnesení č. 1/4/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/4/2019 – ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2019.

 Usnesení č. 3/4/2019 – ZO schvaluje výsledek inventarizace obce.

 Usnesení č. 4/4/2019 – ZO schvaluje Vnitroorganizační směrnici č. 1/2019 

o veřejných zakázkách malého rozsahu.

 Usnesení č. 5/4/2019 – ZO schvaluje Vnitroorganizační směrnici č.2/2019 

o nakupování. 

 Usnesení č. 6/4/2019 – ZO schvaluje podání žádosti na MMR na rekonstrukci 

obecní komunikace.

 Usnesení č. 7/4/2019 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Nemocnici Třebíč, 

příspěvkové organizaci, a to ve výši 2500Kč.

 Usnesení č. 8/4/2019 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE -

středisko v Myslibořicích, a to ve výši 3000Kč.

 Usnesení č. 9/4/2019 – ZO schvaluje Dopravně provozní řád jednotky Sboru 

dobrovolných hasičů Martínkov.

19. března 2019

 Usnesení č. 1/5/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 3/5/2019 – ZO volí Davida Pokorného předsedou kontrolního výboru. 

 Usnesení č. 4/5/2019 – ZO schvaluje závěrečný účet obce bez výhrad.
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 Usnesení č. 5/5/2019 – ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 58 000Kč dle žádosti 

ze dne 18. 3. 2019 (členové T. J. Sokol Martínkov – Josef Pléha (zdržel se), Zdeněk 

Řepa, David Pokorný, Jaroslav Veselský).

 Usnesení č. 6/5/2019 – ZO schvaluje výši odměn brigádníkům.

16. dubna 2019

 Usnesení č. 1/6/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/6/2019 – ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2018, sestavenou 

k 31. 12. 2018.

 Usnesení č. 3/6/2019 – ZO schvaluje Smlouvu č. 1030049633/004 o smlouvě budoucí

o zřízení věcného břemene mezi s firmou E.ON Distribuce, a.s.

 Usnesení č. 4/6/2019 – ZO schvaluje stanovy Moravskobudějovického 

mikroregionu.

 Usnesení č. 5/6/2019 – ZO schvaluje uspořádání pietního aktu.

 Usnesení č. 6/6/2019 – ZO schvaluje poskytnutí dotace ve výši 58 000Kč dle žádosti 

ze dne 25. 3. 2019 (členové SDH Martínkov – Josef Pléha, Jaroslav Veselský, David 

Pokorný, Pavel Blažek).

 Usnesení č. 7/6/2019 – ZO schvaluje Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu 

obce – dodatek č. 1.

 Usnesení č. 8/6/2019 – ZO schvaluje zajištění autobusu na pouť do Žďáru nad 

Sázavou. Účastníci starší 18 let přispějí na dopravu částkou 100Kč.

 Usnesení č. 9/6/2019 – ZO schvaluje podání žádosti z Fondu Vysočiny v programu 

Venkovské prodejny 2019.

 Usnesení č. 10/6/2019 – ZO schvaluje zápis v kronice obce za rok 2018.

 Usnesení č. 11/6/2019 – ZO schvaluje dohodu o provedení práce zastupiteli obce 

na zajištění těžby, prodeje a údržby v obecním lese ve výši 9 500kč a zastupiteli 

obce na vypracování projektu na rekonstrukci obecního domu ve výši 9 500kč.

11. června 2019

 Usnesení č. 1/7/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/7/2019 – ZO schvaluje přistoupení obce Martínkov do Sdružení

místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích 

č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních 

samospráv České republiky.

 Usnesení č. 3/7/2019 – ZO schvaluje poskytnutí dotace MS Jakubov se sídlem 

v Martínkově ve výši 25 000Kč dle žádosti ze dne 26. 4. 2019.

 Usnesení č. 4/7/2019 – ZO schvaluje hromadnou licenční smlouvu č. VP_2019_31755 

o veřejném provozování s OSA-Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 

hudebním, z.s.
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16. července 2019

 Usnesení č. 1/8/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/8/2019 – ZO schvaluje nákup trampolíny o průměru 457 cm za cenu 

9 900 Kč.

6. srpna 2019

 Usnesení č. 1/9/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/9/2019 – ZO schvaluje prodej pozemku parc. č. 146 paní Daně 

Urbánkové za 40 Kč/m2. 

 Usnesení č. 3/9/2019 – ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-

014330054137/002.

 Usnesení č. 4/9/2019 – ZO schvaluje dohodu o provedení práce na úklid stodoly 

v obecním vlastnictví. Práci vykoná zastupitel obce. Odměna byla stanovena ve výši 

100 Kč/hodina.

10. září 2019

 Usnesení č. 1/10/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/10/2019 – ZO schvaluje opravu židlí v pohostinství.

 Usnesení č. 3/10/2019 – ZO schvaluje zahájení prací na obnovu obecního lesa.

 Usnesení č. 4/10/2019 – ZO schvaluje prodloužení termínu k odstranění přístřešku 

pana Rydvala na obecním pozemku před domem č. p. 99 do 31. 12. 2019.

12. listopadu 2019

 Usnesení č. 1/11/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/11/2019 – ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

č. 1030052822/001.

 Usnesení č. 3/11/2019 – ZO schvaluje Zprávu o uplatňování územního plánu obce 

Martínkov za uplynulé období květen 2015 – březen 2019.

 Usnesení č. 4/11/2019 – ZO schvaluje vyčlenění tří stavebních parcel pro výstavbu 

rodinných domů v lokalitě Výhon na parc. č. 2531/2. 

 Usnesení č. 5/11/2019 – ZO schvaluje podmínky prodeje stavebních pozemků - cena 

činí 100 Kč/m2 s tím, že při dodržení podmínek smlouvy (do 5 let zkolaudováno) 

bude majiteli pozemku (kupujícímu) vráceno 20% z kupní ceny pozemku. 

 Usnesení č. 6/11/2019 – ZO schvaluje prodej části pozemku p.č. 2565/4 o výměře 103 

m2 a pozemku p.č. 146 o výměře 289 m2 v k.ú. Martínkov paní Daně Urbánkové, 

Litohoř 168, 675 44 Lesonice za cenu 40 Kč/m2. Výlohy spojené s uzavřením kupní 

smlouvy a zápisu v katastru nemovitostí hradí kupující. 

 Usnesení č. 7/11/2019 – ZO bere na vědomí pravidla postupů souvisejících se 

zpracováním osobních údajů v samostatné a přenesené působnosti obce v souladu 
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s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) – GDPR. Zastupitelstvo obce Martínkov ukládá jednotlivým 

členům zastupitelstva obce, aby při plnění svých úkolů zajišťovali dodržování 

těchto pravidel. Starostovi obce ukládá zajistit dodržování těchto pravidel 

při zpracování osobních údajů obecním úřadem a při plnění smluv, jejichž 

předmětem je zpracování osobních údajů.

 Usnesení č. 8/11/2019 – ZO schvaluje zadání výběrového řízení na stavební zakázky 

Oprava místní komunikace č. 2b a části 3c v obci Martínkov a Přestavba rodinného 

domu na víceúčelový obecní dům - I. etapa.

 Usnesení č. 9/11/2019 – ZO schvaluje pořízení materiálního vybavení (3 kompletů) 

pro zásahovou jednotku obce. 

 Usnesení č. 10/11/2019 – ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 292/5 panu 

Jiřímu Holubovi, Pávov 9, 586 01 Jihlava za cenu 40 Kč/m2. Náklady spojené 

s uzavřením kupní smlouvy a zápisu v katastru nemovitostí hradí kupující. 

6. prosince 2019

 Usnesení č. 1/12/2019 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO.

 Usnesení č. 2/12/2019 - ZO schvaluje pravidla rozpočtového provizoria na 1. čtvrtletí 

roku 2020.

 Usnesení č. 3/12/2019 - ZO schvaluje plán inventur.

 Usnesení č. 4/12/2019 - ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene

se společností E.ON distribuce, a.s. č. JI-014330056076/001

 Usnesení č. 5/12/2019 - ZO schvaluje program obecních oslav - 700 let od první 

písemné zmínky o obci.

 Usnesení č. 6/12/2019 - ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Domamil o věcné dary, a to 

do výše 3000 Kč.

 Usnesení č. 7/12/2019 - ZO schvaluje žádost o finanční dar Římskokatolické farnosti 

Martínkov ve výši 20 000 Kč.
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Činnost obecního úřadu v roce 2019

Letošní rok se rychle blíží ke svému konci a za několik málo dní přivítáme letopočet 

s číslicí 2020.  Tedy rok, kdy si společně připomeneme 700 let, které uplynou od první 

doložitelné zmínky o naší obci. Rádi bychom Vám krátce přiblížili letošní činnost 

obecního úřadu a zastupitelstva obce.  Nejedná se pouze o zasedání zastupitelstva, o 

kterých jsou informace v úvodu zpravodaje v podobě přijatých usnesení. Ta činnost je 

daleko obsáhlejší. Hned na začátku roku jsme začali pracovat na žádostech o dotace 

z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Fondu Vysočiny a Státního zemědělského 

intervenčního fondu. Dále byl zpracován a schválen Strategický plán rozvoje obce, což 

je základní dokument v plánování nejen investičních akcí, ale i dalších oprav a 

zvelebování obecního majetku. V únoru jsme rádi finančně podpořili uspořádání 

dětského karnevalu a proběhla ochutnávka zabíjačkových výrobků. Tu jsme plánovali 

jako společenskou akci, posezení spojené s konzumací výtečných jitrniček, jelítek a 

tlačenky. Bohužel mnoho z Vás ji pochopilo jako nákup na tržnici, což byla škoda. Kdo 

zůstal, ten se jistě skvěle bavil. K dobré náladě přispěly nejen výborné výrobky a nápoje, 

ale i vystoupení malé dechové hudby Martínkovanka. Další akcí byla Noc 

s Andersenem, kterou si v místní knihovně 

užily zejména děti. Na základě rozhodnutí 

zastupitelstva obce a po poradě 

s představiteli místních spolků jsme se 

přihlásili do letošního ročníku soutěže 

Vesnice roku. Za prezentaci obce před 

komisí obdržel Martínkov diplom za 

rozvíjení lidových tradic. Objevily se 

názory, zda to není příliš velký propad 

v soutěži, ze které jsme si v minulosti 

odnesli čtyři ocenění, včetně titulu Vesnice Kraje Vysočina 2015. Myslíme si, že 

v žádném případě není. I z toho důvodu, že letošní prezentace nebyla zdaleka tak 

obsáhlá, jak v letech minulých. Každé 

ocenění v této soutěži je pro konkrétní 

oceněnou obec důkazem, že je něčím 

zvláštní a výjimečná. I to bylo jedním 

z důvodů, že na exkurzi do Martínkova 

přijela téměř dvacetičlenná delegace 

představitelů obcí mikroregionu 

Bystřicko, které zajímalo dění u nás, 

společenský život i mnoho dalších 

detailů ze života v Martínkově. 
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A samozřejmě se s námi podělili i o své zkušenosti a poznatky.  V červnu se 

v Martínkově uskutečnil pietní akt při příležitosti 75. výročí zahájení činnosti 

parašutistické skupiny SPELTER a odbojové skupiny LENKA – JIH. Na akci jsme 

přivítaly vzácné hosty, například vojenského historika Eduarda Stehlíka. Naše pozvání 

přijali i přímí účastníci tehdejších událostí, lidé, kteří pomáhali partyzánům v boji proti 

nacistickým okupantům. A zejména na nich byla znát radost ze skutečnosti, že se na 

významnou činnost partyzánů v našem okolí i po těch dlouhých letech vzpomíná. Při 

této příležitosti byla instalovaná i výstava mapující tehdejší odboj na 

Moravskobudějovicku a Jaroměřicku. O její zhlédnutí byl během pietního aktu i 

letošních hodů poměrně velký zájem a úspěch sklidila i v dalších obcích, kde byly 

materiály shromážděné plukovníkem Martinem Svobodou představeny. V současné 

době si výstavu mohou prohlédnout zájemci v Myslibořicích a i v příštím roce dojde 

k prezentaci materiálů v dalších obcích, které již projevily zájem. Z materiálů výstavy 

vznikla v srpnu i brožura, o kterou byl rovněž velký zájem, a v současné době 

objednáváme dotisk – všechny připravené knihy jsou již prodány. DVD z průběhu aktu 

je pak k dispozici na OÚ. Družstva našich dětí se jako každý rok zapojila do soutěží 

v rámci dětského dne s názvem „Obec našim dětem“, který se letos konal v Litohoři. 

Další akcí pořádanou zejména Sborem dobrovolných hasičů, na které ale obec 

spolupracuje, bylo již 15. setkání občanů konané v sobotu 12. října. Na tomto setkání 

jsme přivítali i senátorku za náš okres Hanu Žákovou, která zároveň pokřtila 

kalendáře Martínkova na příští rok.              
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Kapesní kalendáře jsou k dispozici každoročně, stolní a nástěnný jsou ovšem novinkou. 

Jsme rádi, že mnoho z Vás o ně projevilo zájem a zakoupili jste si je. Uvidíme, zda 

nepřistoupíme ke každoročnímu vydávání vlastních kalendářů. V předvečer oslav 

vzniku Československa jsme se sešli na tradičním lampionovém průvodu, v listopadu 

pak byla do života v Martínkově přivítána tři malá dítka. 1. prosince došlo k požehnání 

adventního věnce a 7. prosince proběhla v sokolovně beseda s jedním z bývalých 

studentských vůdců revoluce v roce 1989 Martinem Mejstříkem. O tuto besedu nebyl 

bohužel příliš velký zájem, jako by si většina lidí (nejen v naší obci) myslela, že není 

důležité připomínat si tu dobu před pádem komunismu a že svoboda a demokracie je 

vlastně samozřejmostí. My starší víme, že není.

Drobné změny v obci jste každý mohl zaznamenat již na jaře, kdy došlo k úpravám 

okolí pomníku Václava Kosmáka před kostelem. V září pak byly provedeny opravy 

některých místních komunikací asfaltovou drtí, na které jsme využili i příspěvku 

z Programu obnovy venkova ve výši 127.000,- Kč. Nejviditelnější změnou ovšem prošel 

náš obecní les. Ten během několika let téměř zmizel, a i letos jsme byli nuceni pokácet 

velké množství stromů napadených kůrovcem či odumřelých vlivem sucha. Část dřeva 

se nám podařilo prodat, z dalších kmenů pak byly nařezány trámy, prkna a další 

stavební řezivo, které plánujeme využít například při opravě rodného domu Václava 

Kosmáka, úpravám v areálu na Výhoně nebo vybudování pergoly v parku na návsi. 

S tím ale souvisí i otázka: Co dál? Smíříme se se současným stavem, zlomíme nad lesem 

hůl či budeme věřit v jeho přirozenou a zdlouhavou obnovu? Nesmíříme, tak rozhodlo 

zastupitelstvo a díky mimořádně navýšeným finančním prostředkům v kapitole 

lesnictví Kraje Vysočina se nám podařilo na vybudování oplocenek a výsadbu nových 

stromků získat částku 117 tisíc korun. Přes počáteční problémy sehnat určený sadební 

materiál jsme nakonec byli úspěšní a 

za pomoc při obnově lesa děkujeme 

všem ochotným lidem, kteří neváhali 

a přiložili ruku k dílu. A to jak při 

jarním úklidu po kácení, tak zejména 

při listopadových brigádách na 

výsadbu. Snad se většina vysazených 

stromků ujme a my budeme společně 

sledovat, jak za obcí vyrůstá les pro 

naše potomky. Již ne žádná smrková 

monokultura, pestrost nových 

stromů nám v budoucnu ukáže les 

v úplně jiné podobě, než jej známe dnes. Dále jste všichni jistě zaznamenaly úpravy 

prostorů, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Místo pod kontejnery v horní 

části obce bylo upraveno tak, aby k nádobám byl přístup z obou stran a došlo 



9

ke zpevnění okolí kontejnerů. Nádoby u autobusové zastávky byly přesunuty o několik 

metrů na nově vydlážděnou plochu, na každém ze tří míst přibyl kontejner na plasty a 

u prodejny je nově i nádoba na sběr textilu. Ta se bude od příštího roku pravidelně 

vyvážet a bude-li potřeba, doplníme sběrná hnízda o nové kontejnery. Na realizaci 

těchto úprav jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny ve výši 70.000, - Kč, což bylo 50 % 

celkových nákladů. Z prostředků tohoto programu jsme navíc pořídili výrobky 

z recyklovaných plastů, na jaře tedy dojde ke zřízení parkoviště před obchodem, kde 

budou směrem do parku položeny zatravňovací tvárnice, a po obci rozmístíme 9 

laviček.  Otázka třídění odpadů je stále problematická, a byť se mnohým zdá, že 

třídíme dost, není tomu tak. Martínkov se v porovnání s obdobně velkými obcemi 

v kraji umísťuje v poslední čtvrtině tabulky co se poměru vytříděného odpadu na 

obyvatele týká. Stále tak jde z rozpočtu obce mnohem více financí na náklady spojené 

s odpadovým hospodářstvím a odvozem popelnic, než činí příjem z poplatků na odvoz 

odpadů. A bude hůř, před několika dny byl schválen věcný záměr zákona o poplatcích 

za skládkování, které v následujících letech skokově porostou. Do roku 2027 až na 

čtyřnásobek dnešní částky. To se samozřejmě logicky promítne nejen do rozpočtu 

obce, ale ve většině případů dojde i ke zvyšování poplatků za odvoz domovního 

odpadu. V ideálním případě bychom měli celkově méně odpadů vyprodukovat a co 

nejvíce vytřídit. Někteří stále nechápou smysl třídění, ale ani to, co do kterého 

kontejneru patří. Proto souběžně s novou vyhláškou obce o odpadech a poplatcích, na 

které začneme v lednu pracovat, vydáme i malou brožuru s detailním popisem, jak 

třídit a jak s odpady nakládat. Spolu s ní do domácností dostanete i sady tašek na 

tříděný odpad. Stále velkým problémem je třídění biologického odpadu ze zahrad. Jde 

zejména o větve, kterými se zaplní velké kontejnery, a my pak na kompostárnu 

převážíme „vzduch“. Prosíme proto, abyste větve před vložením do kontejneru co 

nejvíce rozstříhali, aby tak zabíraly co nejméně místa. Další problém je, když někdo do 

těchto kontejnerů vyhodí něco, co tam nepatří. Například stavební suť nebo starý 

nábytek.  Když se pak na kompostárně při vyklopení objemu zjistí přítomnost těchto 

materiálů, kontejner je znovu naložen a celý obsah odvezen na skládku. A obec pak 

platí nemalé finance za toto opětovné naložení, přepravu ale i vyšší poplatek za uložení 

na skládce. Proto chceme-li společně zabránit skokovému zvýšení poplatků za odpady, 

které vybíráme od občanů a majitelů nemovitostí, musíme všichni k této problematice 

přistupovat s co největší odpovědností. 
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Vrátíme se na počátek této zprávy. Psali jsme o žádostech o dotace, které byly letos 

podány. Některé již zmíněny byly (odpady, obnova lesa, oprava cesty). Nejvyšší částky 

jsme ovšem žádali z Ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně na rekonstrukci rodného 

domu Václava Kosmáka, opravu další 

místní komunikace a vybudování 

dětského hřiště a přístřešku u 

boroviček. Žádosti byly vypracovány a 

včetně příloh včas odeslány. Poté, co 

ministerstvo zveřejnilo celkový počet a 

objem žádostí, smířili jsme se s tím, že 

dotaci nedostaneme ani na jeden 

z uvedených projektů. Na opravy místních komunikací bylo podáno 1307 žádostí 

od obcí, které souhrnně požadovaly částku téměř 3 miliardy korun na dotacích. 

Alokace dotačního titulu však byla pouhých 466 milionů, víc peněz MMR 

nerozdělovalo. Na opravy veřejných budov žádaly obce částku přes 2,5 miliardy, 

rozděleno bylo pouhých 200 milionů. A na dětská a sportovní hřiště přispělo 

ministerstvo částkou 141 milionů, objem žádostí však byl přes 900 milionů. Smířili jsme 

se tedy s tím, že v příštím roce o oslavách obce otevřeme muzeum budované 

z Kosmákova rodného domu jen zčásti, na prvky dětského hřiště si počkáme do „někdy 

příště, možná“ a při jízdě po cestě přes náves to pořád bude drncat. Žádosti skončily 

na dně skříně. Koncem října však MMR vydalo tiskovou zprávu, že ze svého rozpočtu 

na rok 2020 podpoří některé neúspěšné žádosti z roku letošního. A to v programech 

na opravy komunikací a rekonstrukci budov. Dle zveřejněného bodového hodnocení (a 

dle zatím neoficiálních informací z ministerstva) možná přeci jen budovat budeme. 

A to jak provedení rekonstrukce Kosmákova domu na muzeum a víceúčelový objekt, 

tak kompletní opravu cesty od Markových k Beránkovým. Na dům máme požádáno 

o částku 1,3 milionu (odhadované náklady 1,86 milionu) a rozpočet na opravu cesty činí 

3 miliony, dotace by mohla dosáhnout 2,1 milionu. Definitivní potvrzení bychom měli 

dostat na přelomu ledna a února příštího roku, již nyní však připravujeme výběrová 

řízení na dodavatele, aby se v případě kladného rozhodnutí o přidělení peněz 

ze státního rozpočtu mohly okamžitě rozjet stavební práce. Snad tedy vše dobře 

dopadne. S žádostí na dětské hřiště jsme neuspěli, na druhou stranu v rámci programu 

obnovy kulturních prvků krajiny máme již potvrzenu dotaci na opravu křížků v obci a 

jejím bezprostředním okolí. Ta je ve výši 116 tisíc, dalších 50 tisíc půjde z obecního 

rozpočtu. A na jaře chceme vybudovat přístřešek v parku u místa pro taneční parket. 

Plánů na příští rok tedy máme poměrně dost, nezbývá než věřit v jejich úspěšnou 

realizaci. 

Nejdůležitější událostí roku 2020 bude připomínka 700 let od první písemné zmínky 

o Martínkovu, která bude spojena se setkáním rodáků a přátel obce. Na přípravě této 
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akce se již několik měsíců podílí několikačlenný přípravný výbor a máme na ni 

schválen příspěvek z Fondu Vysočiny ve výši 50.000,- Kč. Hlavními dny oslav bude 

poslední květnový víkend. V pátek 29. května 2020 otevřeme výstavu, představíme 

DVD o obci a poté bude následovat posezení u cimbálu. Sobotní odpoledne bude 

zahájeno odhalením pamětní desky martínkovskému rodáku Janu Tržilovi, vůdci selské 

rebelie na lesonickém panství v roce 1775. Poté proběhne program na návsi, během 

kterého se představí místní spolky a uskupení. Slavnostně otevřeme muzeum Václava 

Kosmáka a podvečer bude patřit taneční zábavě. Po nedělní dopolední mši svaté se po 

obědě opět sejdeme v kostele, kde se vystoupí členové pěveckého sboru Jordán a poté 

velmi zajímavé hudební těleso Zvonky dobré zprávy. Setkání rodáků a oslavy zakončí 

na návsi koncert kapely EPYDEMYE. Kromě toho plánujeme ještě koncert duchovní 

hudby, ten již ovšem v jiném termínu. Rovněž budou vydány dvě knihy – jedna 

z historie obce, druhá obrázková. Věříme, že vše dopadne dle plánů, a s Vaší spoluprací 

připravíme oslavy tak, jak si je bohatá a rozmanitá historie Martínkova zaslouží.

Josef Pléha, starosta obce     

                                                                                 

Činnost SDH Martínkov v roce 2019

Vážení spoluobčané, sestry hasičky, bratři hasiči, dovolte mi, 

abych Vás seznámil s činností dobrovolných hasičů v naší obci.

K 1. prosinci má náš sbor 119 členů, z toho 84 mužů a 35 žen, 

včetně mladých hasičů. 

Rok 2019 jsme 

zahájili 11. ledna

výroční valnou 

hromadou, na které jsme zhodnotili 

činnost v roce 2018 a naplánovali akce 

na 2019. Hned v následujícím víkendu 

se konal tradiční hasičský ples. Poslední 

dubnový večer patří pálení čarodějnic 

v areálu na Výhoně.

V sobotu 25. května se konala okrsková soutěž v Budkově. Náš sbor reprezentovala 2 

družstva mladých hasičů a družstvo mužů nad 35 let. 
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Výsledky

St. č. Muži
Pož. Štafeta Štafeta Pořadí

Součet Pořadí
útok 1 2 útok+ štaf.

1 Komárovice 25:36 x 1

2 Štěpkov 26:02 x 2

3 Budkov 45:10 x 4

4 Oponešice 27:47 x 3

St. č. Ženy
Pož. Štafeta Štafeta Pořadí

Součet Pořadí
útok 1 2 útok+ štaf.

1 Budkov 37:38 x 2

2 Jakubov 20:87 x 1

3 Domamil N x N

St. č. Muži nad 35 let
Pož.

Pořadí
  

útok

1 Komárovice N N

2 Budkov I. 41:71 5

3 Jakubov 22:23 1

4 Oponešice 26:30 3

5 Budkov II. N N

6 Martínkov 30:18 4

7 Domamil 24:85 2

St. č. Žáci starší
Pož.

Pořadí
  

útok

1 Budkov 46:66 4

2 Martínkov 30:27 3

3 Jakubov 28:03 2

4 Domamil 19:93 1
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St. č. Žáci mladší
Pož.

Pořadí
  

útok

1 Domamil 21:81 1

2 Budkov 32:87 2

3 Martínkov 54:41 3

V sobotu 22. června jsme uspořádali již tradiční noční soutěž v požárním útoku. Tento 

rok se zúčastnila 3 družstva mužů a 4 družstva žen. Bohužel se nám nepodařilo 

na domácí soutěž utvořit ani jedno družstvo. 

Výsledky

Muži
Levý Pravý

Pořadí
terč terč

Třebelovice 0:16.13 0:15.39 1

Blatnice 0:19.54 0:20.08 2

Římov 0:23.42 0:22.30 3

Ženy
Levý Pravý

Pořadí
terč terč

Lažínky 0:20.54 0:19.94 1

Šebkovice 0:25.63 0:24.54 2

Domamil 0:41.72 0:23.37 3

Třebelovice 0:51.13 0:51.16 4

Na konci prázdnin - 31. srpna, jako již každý rok, jsme uspořádali tradiční dětský den. 
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Přítomné děti na jednotlivých stanovištích plnily různé úkoly pod pečlivým dozorem 

postav z klasických českých pohádek. 12. října jsme se podíleli na organizování 

tradičního setkání občanů naší obce. V předvečer státního svátku 28. října se několik 

našich členů v uniformách zúčastnilo lampionového průvodu k pomníku padlých 

v 1. světové válce.

Nyní mi dovolte několik slov o zásahové jednotce naší obce. V letošním roce se zvýšil 

počet členů na 14. členů. Velitel spolu se strojníky se zúčastnily pravidelné odborné 

přípravy. Na návrh velitele jednotky a zároveň obecního zastupitele Pavla Blažka byl 

schválen nákup 3 zásahových kompletů (zásahový oblek, boty, přilba a rukavice). Touto 

cestou bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za poskytnuté finanční prostředky jak 

pro sbor, tak pro zásahovou jednotku.

Plánované akce našeho sboru v roce 2020:

11. 1. – Volební valná hromada sboru

18. 1. – Hasičský ples

30. 4. – Pálení čarodějnic

červen – pohárová soutěž (termín bude upřesněn)

29. 8. – dětský den a večerní zábava se skupinou DOBRÁ PÁRA

Závěrem mi dovolte poděkovat aktivním členům sboru a hlavně Jolaně Vyplašilové 

za čas věnovaný výchově těch nejmenších členů sboru a ostatním za pomoc při akcích 

pořádaných sborem a všem ostatním bych chtěl popřát příjemné prožití svátků 

vánočních a mnoho úspěchů v roce 2020.

Luboš Venhoda – jednatel sboru

Myslivecký spolek Jakubov 
a jeho činnost v roce 2019

Na konci roku 2019 má Myslivecký spolek 

Jakubov 19 členů, z toho 6 členů je 

z Martínkova, z Jakubova jsou 4 členi, 

z Litohoře jsou 3 členi, z Domamile 1 člen, 

z Vranína 1 člen, z Moravských Budějovic 3

členi a z Cidliny 1 člen. Náš MS se zabývá 

všemi mysliveckými činnostmi - péče o zvěř, 

kynologie, zvelebování krajiny atd.
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V letošním roce nás opustili tito členové:

- Jan Nevoral ml., Jiří Svoboda a Ladislav Bém.

- 12. 3. 2019 zemřel náš dlouholetý člen pan Karel Horký st. – ČEST JEHO 

PAMÁTCE 

Výbor Mysliveckého spolku Jakubov zůstal nezměněn, pracuje v tomto složení:

Předseda: Milan Řepa

Místopředseda: Leoš Nevoral

Jednatel: Bc. Karel Horký

Fin. hospodář: Ing. Miroslav Kabelka

Myslivecký hospodář: Radek Svoboda

Předseda revizní komise: Václav Číhal

Myslivecký spolek Jakubov má i nadále 

pronajatou společenstevní honitbu 

od Honebního společenstva Jakubov, 

jejímž starostou je pan Jan Forman 

z Jakubova. Nájemní smlouva na tuto 

honitbu skončí v roce 2022.

Myslivecký spolek byl díky svým členům v roce 2019 velmi aktivní, což dokládá jeho 

činnost:

- přikrmování zvěře v zimních měsících

- výstavby mysliveckých zařízení – byly postaveny nové posedy, krmelce a provedena 

řada oprav stávajících zařízení

- průběrný odlov se řídí plánem chovu a lovu, který každý rok sestavuje myslivecký 

hospodář
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 leden – Myslivecký ples v Martínkově – účast byla hojná a ples se vydařil

 únor – výroční členská schůze – zvolení nového člena revizní komise - pana 

Pokorného

 březen – sčítání zvěře a rozloučení s naším členem panem Karlem Horkým st.

 duben – čištění a opravy krmných zařízení – každý člen má svěřený úsek 

krmných zařízení a o ně pečuje

 květen – povinné střelby a začátek odlovu srnců (od 16.5.)

 červenec, srpen – výstavby mysliveckých zařízení

 září, říjen – příprava na přikrmování zvěře a začátek přikrmování

 listopad – 1. hon s poslední lečí v Martínkově

 prosinec – 2. hon v Jakubově a zakončení lovecké sezóny

MYSLIVOSTI ZDAR 

a vše dobré v nadcházejícím novém roce 2020

Bc. Karel Horký, jednatel spolku

Tělocvičná jednota Sokol Martínkov v roce 2019

Milí čtenáři, sestry a bratři sokolové. Na následujících řádcích se 

pokusím zrekapitulovat dění v Tělocvičné jednotě Sokol 

Martínkov v letošním roce. Vlastně bychom měli zmínit i akce 

z konce roku 2018, které se odehrály po uzávěrce loňského 

zpravodaje. Jednou z nich byl turnaj ve stolním tenise, který naše 

jednota uspořádala v pátek 28. prosince. Kluci do 10 let bojovali 

o stupně vítězů dva, vyhrál Milan Urbánek před Ondřejem 

Řepou. Kategorie do 15 let – zvítězil 

David Řepa, druhý skončil Ondřej 

Karásek a třetí Marek Řepa. Mezi muži 

si zlatou medaili vybojoval Zdeněk 

Řepa, stříbrnou Josef Bláha ml. a 

bronzovou Zdeněk Svoboda. V kategorii 

ženy se proti sobě postavily dvě 

závodnice, ze souboje s Marií 

Benešovou si vítězství odnesla Lenka 

Dufková. V poslední den roku proběhl 
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pátý ročník silvestrovského výšlapu na nejvyšší bod katastru obce, kterého se 

zúčastnilo na 70 občanů všech věkových kategorií. Hned 2. ledna se uskutečnil 

novoroční turnaj v badmintonu, jehož se tentokráte zúčastnili pouze chlapci a muži, o 

dívčí kategorii nebyl zájem. V kategorii hoši do 10 let zvítězil Milan Urbánek, 11 – 15 let 

Marek Řepa a mezi muži a dorostenci Josef Bláha ml.  Následující sobotu jsme, jak se 

již stalo tradicí, vyrazili na Mařenku. I letos patřila martínkovksá skupina mezi ty 

s největším počtem účastníků. V sobotu 2. března proběhl v sokolovně již 

XI. Martínkovský košt pálenek. Protože loňská úroda ovoce byla velmi bohatá, sešlo se 

k hodnocení celkem 113 vzorků, což byl rekordní počet ze všech ročníků. A nutno říct, 

že rekordní byl i zájem účastníků odpoledního vyhlášení výsledků a na ně navazujícího 

posezení u cimbálu. Vyhlášení bylo zahájeno promítnutím filmu o přípravě a výrobě 

slivovice, po něm se pak všichni netrpěliví pěstitelé dozvěděli výsledky koštu. Kategorie 

ostatní pálenky: zde na třetím místě skončila pálenka, ve které byl s černým jeřábem 

nakombinován jablečný mošt, a kterou nám dovezl Miroslav Záškoda z Budkova. 

Druhý skončil místní Stanislav Blažek se svoji žitnou a vítězný vzorek pálenky z malin 

k nám dovezl starosta Vepříkova Petr Bárta. V kategorii jádroviny bylo pořadí 

následující: 3. místo Jan Strouhal z Klentnice s hruškou, 2. místo Jiří Sláma z Budkova a 

jeho pálenka z jablek a 1. místo Radmila Rakovanová rovněž z Klentnice a rovněž 

s pálenkou z hrušek. V ostatních peckovinách si pomyslný bronz odnesl Josef Růžička 

z Krnčic za vypálené špendlíky, stříbro Stanislav Brychta z Krasonic za třešeň a vítězná

meruňkovice byla opět od Josefa Růžičky. Nejvíce vzorků bylo slivovic, celkem 42. 

Zvítězil Radek Čekan z Moravských Budějovic, druhý skončil Jiří Lojda z Martínkova a 

třetí Libor Toman z Lesonic. O košt se zajímala i regionální stanice Českého rozhlasu, 

která z Martínkova zprostředkovala i přímý vstup Prof. Borise Kršky do vysílání. 

A samozřejmostí byla i gratulace bývalému starostovi Sokola Martínkov profesoru 

Pavlu Valíčkovi, který stál u zrodu této 

akce, k jeho letošnímu jubileu. Ve velmi 

příjemné a kamarádské atmosféře pak 

pokračovala volná zábava, kterou nám 

po roce opět zpříjemnila cimbálová 

muzika Kyčera ze Sokola Vršovice. O 

čtrnáct dnů později jednala volební 

Valná hromada jednoty, která ve 

funkcích potvrdila téměř všechny 

dosavadní funkcionáře. Došlo ke snížení 

počtu členů výboru jednoty o dva a bratra Karla Zacha vystřídal v čele kontrolní komise 

Jiří Lojda mladší. Valná hromada schválila plán práce, účetní uzávěrku, výsledovku, 

zprávu o hospodaření a rozpočet. Jak se již stalo pravidlem, následovalo po skončení 

jednání promítání záznamů z uplynulých období, letos šlo především o vystoupení 
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našich krojovaných souborů v rámci doprovodného sletového programu v červenci 2018 

v Praze. V sobotu 27. dubna se naši nejmladší sokolíci poprvé zúčastnili závodu 

Sokolské župy v přespolním běhu a jejich výkony předčily všechna očekávání. Na různě 

dlouhé tratě rozdělené dle kategorií se postupně vydalo celkem devět našich 

závodníků. A do Martínkova dovezli čtyři medaile!!! V kategorii starší žáci III zvítězil 

David Řepa, jeho bratr Marek obsadil druhé místo v kategorii starší žáci IV. Další dvě 

medaile vybojovali mladší žáci, v kategorii II byl stříbrný Milan Urbánek a bronzový Jan 

Marek. Ještě jednou velká gratulace, hoši. Den poté se v Jihlavě uskutečnila Valná 

hromada Sokolské župy plk. Švece, na které jsem byl zvolen župním vzdělavatelem. 

Činnost Sokola nespočívá totiž pouze v organizování cvičení a sportovní všestrannosti, 

právě vzdělavatelská činnost je jedním z dalších pilířů, na kterých organizace založená 

v roce 1862 Tyršem a Fügnerem stojí. Jako župní vzdělavatel jsem i členem 

Vzdělavatelského odboru České obce sokolské. Ten má na starost činnost kulturní, 

společenskou a vzdělávací, stará se o celou řadu aktivních souborů folklorních, 

divadelních, pěveckých, hudebních i loutkářských. Tyto soubory udržují národní 

tradici a rozvíjejí kreativitu, pomáhají udržovat kulturu a společenský život i v malých 

městech a vesnicích. Úkolem vzdělavatelského odboru je příprava metodického 

materiálu zaměřeného nejen na sokolství jako myšlenku a ideu, ale i na etiku. Bohužel 

právě tato činnost je dlouhodobě ze stran jednotlivých sokolských jednot dost 

zanedbávaná, kdy v některých jednotách ani nemají své vzdělavatele. To pak paralyzuje 

i smysluplnou činnost župního vzdělavatelského sboru. Ten se prakticky neschází a 

neplní své úkoly, jako například koordinaci kulturního života v jednotách a župě, 

přípravu materiálů z činnosti jednotlivých souborů či podporu výchovné práce členů 

jednot. Na tomto poli nás čeká v naší župě (a nejen v ní) v následujících letech spousta 

práce. Velkým překvapením pro mne bylo, že jsem na tomto jednání spolu s dalšími 

patnácti činovníky obdržel bronzovou medaili České obce sokolské, třetí nejvyšší 

ocenění ČOS. Toto ocenění chápu jako vyjádření díků za práci celé naší jednoty, ne 

toliko mé osoby. Podobně se vyjádřila i starostka ČOS Hana Moučková, která v den 

státního svátku 28. října obdržela jedno ze státních vyznamenání – medaili Za zásluhy 

o stát v oblasti výchovy. „Beru to jako ocenění celého hnutí, činnosti všech sokolů v 

každém koutu naší republiky, našeho významu pro historii i současnost české 

společnosti. Jistě reflektuje i úspěšné uspořádání loňského Sletu i současnou zvýšenou 

aktivitu sokolského hnutí ve veřejném prostoru. Proto jsem na toto ocenění hrdá,“ 

řekla sestra starostka. Pojďme se ale vrátit na domácí půdu, do dění v naší jednotě. Již 

po osmé jsme uspořádali Štafetový maraton „Pocta Emilu Zátopkovi“ a to přímo 27. 

června, tedy v den, kdy v roce 1952 Emil vyhrál na olympijských hrách svůj první 

maraton. Předpovědi počasí na toto odpoledne nevěstily nic příjemného a faktem je, že 

značnou část odpoledne znepříjemňoval účastníkům déšť. Ale spoustu z celkem 164 

běžců a chodců ani tato skutečnost neodradila, a tak i v dešti byl na trati stále pohyb 



19

(164 lidí je rekordem dosavadních ročníku v počtu účastníků). Po posledním kole došlo 

k sečtení všech zdolaných okruhů a 

hned byl na světě další rekord: kolem 

návsi jsme společně nachodili a 

naběhali 990,5 kilometru, necelých 

deset tedy chybělo, aby byl překonán 

tisíc km, nebo milion metrů chcete-li. 

Velká výzva do příštího roku. Obdiv 

patří Janu Koukalovi, který byl na akci 

poprvé, a hned zdolal celou 

maratonskou vzdálenost, Karlu 

Špačkovi, jež si v ten den „dal“ celý extrémní závod IRONMAN (téměř 4 km plavání, 

180 km jízdy na kole a k tomu maraton, tedy běh na vzdálenost 42,195 km), i všem 

ostatním bez rozdílu věku a počtu kol, kterými do celkového rekordu přispěli. Stále 

více přemýšlím, zda akci přeci jen nepřihlásit do České knihy rekordů. Uvidíme. Dík 

patří i šéfredaktorovi Horáckých novin, který svoji první účast na maratonu velmi 

vtipně glosoval v jednom z následujících vydání. A k akci se vyjádřila i členka 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslankyně ing. Monika Oborná, 

která do maratonu zapojila poprvé a nešetřila slova chvály: „Musím říct, že je to 

výjimečná a moc pěkná akce, která spojuje lidi všech generací, všech věkových kategorií 

a to nejen z Martínkova. Já se maratonu v příštím roce opět zúčastním a 

martínkovským občanům přeji jen to nejlepší“ řekla Monika Oborná. 

O další velké akci, kde je spolupořadatelem Sokol Martínkov – krojovaných hodech, si 

můžete přečíst v článku o činnosti krojovaných oddílů. Ke zdárnému průběhu hodů 

jistě přispěla i dotace z Fondu Vysočiny ve výši 32.000,- Kč. Těší mne, že se nám 
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na pořádání této nejvýznamnější kulturní a společenské akce v obci daří pravidelně 

získávat tuto podporu.  Na konci září proběhla nejen v naší jednotě další Noc 

sokoloven, která i letos slavila úspěch. Ani její účastníci se během nočního pochodu 

nevyhnuli deštivé sprše, přesto všichni pochod zdárně dokončili a po osušení mohli 

zhlédnout výpravnou pohádku na dobrou noc. Letos jsme si poprvé připomněli 8. říjen 

nejen jako památný den sokolstva, ale i jako významný den České republiky. 8. 10. 1941 

došlo z rozkazu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha k pozatýkání 

vedení Sokola, žup a velkých jednot a tím vlastně k likvidaci celé organizace. Mnoho se 

zatčených se již z koncentračních táborů nevrátilo. Ale ani to tehdy nezlomilo 

vlastenecké cítění Sokolů, kteří velmi významně přispěli k atentátu, jehož následkům 

Heydrich na jaře roku 1942 podlehl. 

Tento den jsme si připomněli i 

v Martínkově položením věnce 

k pamětní desce Josefa Štefana, 

jednatele Sokola v obci v době války, 

který byl pro svoji vlasteneckou činnost 

popraven v Brně. I o této vzpomínkové 

akci informovaly Horácké noviny, další články či pozvánky na akce se objevily i 

v Třebíčském deníku. Je fajn, že si zprávy o dění v naší jednotě mohou přečíst i 

obyvatelé z druhé části Třebíčska. Pochod 17. listopadu jsme tentokráte po dohodě 

s přáteli z Jakubova uspořádali o den dříve. Snad kulaté výročí roku ´89, možná pěkné 

počasí nebo touha zhlédnout slibovaný závěrečný ohňostroj přispěly k tomu, že se nás 

letos sešlo rekordní množství. Poslední akce tohoto roku nás ještě čekají. Konkrétně 

turnaj ve stolním tenise a silvestrovský výšlap. Budu se těšit, že i na nich se potkáme. 

V sokolovně jsme letos byli nuceni provést opravu „Pekla“. Původní záměr byl vyměnit 

jeden či dva uhnilé trámy, záhy se však zjistilo, že je nutné nahradit všechny. Tak padlo 

rozhodnutí provést kompletní rekonstrukci prostor pod pódiem, která se podle 

vyjádření všech, co opravou místnost viděli, velmi zdařila. Na rekonstrukci jsme 

obdrželi dotaci z župy plk. Švece, další prostředky nám župa poskytla formou 

bezúročné půjčky. A nesmím opomenout ani dotaci z rozpočtu obce, za kterou velmi 

děkuji zastupitelstvu. Bez podpory ze strany zastupitelstva by naše činnost nebyla tak 

bohatá. Takto jsme mohli nejen opět podpořit uspořádání akcí, provést zmíněné 

stavební práce, ale i nakoupit látky a další materiál na obnovu krojů pro soubory, které 

pod hlavičkou naší jednoty úspěšně pracují. Družstvo našich sokolíků se přihlásilo do 

župní florbalové ligy 2019 – 2020 a mnozí jednotlivci se úspěšně účastní různých 

přeborů a závodů, za což všem patří velké poděkování. Reprezentují tak naši sokolskou 

jednotu i obec Martínkov. 
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Příští rok bude rokem oslav nejen pro naši obec, ale i pro místní Tělocvičnou jednotu. 

Ta byla založena dne 12. září 1920 a na sobotu 12. září 2020 plánujeme hlavní den oslav 

tohoto výročí. Kromě toho se 16. května u nás uskuteční celostátní přehlídka 

folklorních sokolských souborů, což bude organizačně a logisticky náročná akce, ale 

s podporou vedení župy a České obce sokolské ji jistě zvládneme. Bude to možnost 

nejen s mnoha členy folklorních souborů oslavit naše výročí, ale i porovnat pestrost 

krojů z různých částí republiky či nápaditost choreografie vystoupení. Za všechny členy 

Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov Vám všem přeji krásný a úspěšný rok 2020.

Josef Pléha, starosta jednoty

Folklórní soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek

Džbánek

Ohlédnutí za letošním rokem padlo na mě, takže jdeme na to.

V dubnu jsme, jako každý rok, vyrazili na hody do Čebína. Bylo tam o nás velice dobře 

postaráno od místní chasy a hlavně od našeho kamaráda Adama, který nás pozval 

na večeři. Jeho táta k nám do Martínkova jezdil, když byl mladý a je vidět, že jablko 

v tomto případě nepadlo daleko od stromu.

V červenci jsme zavítali do Moravských Budějovic na Jarmark, kde hrála 

Martínkovanka a tančil Džbáneček s Martínkem, což jsme mohli pojmout jako trénink 

na hody. Odpoledne jsme pak stihli pobavit návštěvníky dne otevřených dveří v areálu 

firmy BAST a následně jsme přejeli na hodovou zábavu do Troubska. Tentokrát jsme 

tam zůstali i druhý den na průvod a náramně jsme si ho užili.      

Na konci měsíce července jsme ještě byli pozváni do Popelína na pivní festival. 

Nevěděli jsme, co od toho čekat, jelikož zde večer hrály kapely, které nemají 

s folklorem nic společného, ale jak se říká: „lvici je jedno, kdo stojí před ní, když ví, kdo 

stojí za ní“ a tak jsme vyrazili. Událost se konala za krásného počasí v místním 

zámeckém parku pod korunami stromů hned vedle rybníku. Někdo by řekl, že je to 

místo jak z pohádky, a když k tomu přidám přítomnost cca 20 druhů piv, kde si vybere 

opravdu každý, tak jsme svým způsobem v pohádce i byli. Na místní naše přítomnost 

působila jako magnet a stali jsme se objektem všech možných fotografů. Ten den bylo 

velké teplo. Pot nám dělal potůčky pod kroji a s vědomím, že festival navštěvuje až 

2000 lidí, jsme si museli přidávat piva na kuráž. Tančili jsme tři různá pásma, ale 

nakonec, tak jak olivy, teprve pod tlakem vydávají nejlepší šťávu, tak i my ze sebe vydali 
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to nejlepší, díky čemuž jsme sklidili obrovský aplaus. Na večerní koncerty tvrdší 

muziky jsme se převlekli z krojů. Hlavní pořadatel byl nadmíru spokojený a pozval nás i 

na příští rok. Takže se už moc těším na další ročník.

Za dveřmi už byly hody a naše letošní přípravy kromě tanečních zkoušek, kterých bylo 

cca 20, spočívaly i v renovaci parketu, který už byl v horší kondici a zvlášť Bosonožkám 

se na něm muselo opravdu špatně tancovat.  

Pojďme dále na hody, nechci zde psát, co kdy bylo k vidění, to každý ví. Ale pojďme 

přidat nějaké zhodnocení. Letošní hlavní stárci byli Adélka Lojdová a Tomáš Pokorný.

Podle mého názoru se hody rok od roku stále posouvají vpřed a nejinak tomu bylo i 

letos. Nejvíce je to vidět na nedělním průvodu a následném vystoupení. Zásluhou 

ostatních souborů je nás čím dál více a je radost to sledovat. Rádi jsme také, že se 

do průvodu zapojují i bývalí členové, kteří si nechali udělat nové kroje, a tím obohacují 

průvod. Za to jim moc děkujeme. Letos s námi šli, kromě našich souborů, i Okříšky, 

Čebín a poprvé třebíčský Bajdyš, který si náramně pochvaloval atmosféru a jedinečnost 

této akce v tak krásném prostředí naší vesničky. Pásmo Bajdyše bylo ukázkou 

bezchybnosti a sladěnosti pohybu. Naše pásmo zas vynikalo náročností a fyzickou 

zdatností. Na tom je vidět, jak jednotlivé choreografky dokáží pracovat s různými typy 

svěřenců a vybrat pro ně to pravé. Obě pásma byla nádherná. Chtěl bych pochválit i 

stárka, který závěrečné děkování podal v krásných verších. Večerní cimbálky i sobotní 

posvícenská zábava se těší obrovské návštěvnosti a na všech bylo vidět, že si to 

náramně užívali. Doufám, že ta úroveň do dalších let vydrží a bude se zapojovat stále 

více lidí, jak v tanci, tak v přípravě. Není tajemstvím, že to táhne malá skupinka lidí 

nadšenců, kde i ztráta pár lidí může mít neblahé důsledky. Naštěstí mladší soubory 

jsou plné tanečníků a tanečnic, kteří mají chuť dále pokračovat ve folklorních tradicích 

a udržovat rozdílnost jednotlivých národních krojů a zvyků.

Poslední akcí byly Bítešské hody konané v září. Nejprve se nám tam moc nechtělo, 

jelikož to bylo brzy po hodech, ale nakonec se z toho vyklubala skvělá akce i 

s navázáním nových kontaktů. Naše ,,pohupování,, u cimbálky zřejmě nebylo 

pro místní obvyklé, proto chvíli trvalo, než se k nám připojili. Na konci cimbálky se 

naopak nechtělo některým domů. Pozvali jsme místní chasu příští rok k nám a ti 

souhlasili, že se chtějí určitě přijet podívat, jak to u nás chodí.

Do konce roku už nás čeká jen posezení k zakončení roku, kde probereme, co se 

podařilo a co je potřeba zlepšit. Samozřejmě se nemůžeme rovnat souborům 

na Slovácku ani jejich hodům, ale to ani nechceme.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kdo se točí kolem krojů a hodů v Martínkově. 

Všem, kdo pomáhali s parketem, vedoucím jednotlivých skupin - Elišce Rodové a jejím 

Bosonožkám, Vlastě Lojdové a jejímu Martínku a Dance Svobodové, vedoucí Džbánku

a Džbánečku. Dále nesmíme zapomenout poděkovat mojí mamce, paní Lojdové, která 

sice při tancích není vidět, ale bez ní by to těžko šlo. Zvlášť před hody se u ní střídá 
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jedna maminka za druhou. Nesmíme zapomínat, že tito lidé to dělají ve svém volném 

čase bez nároku na mzdu. Dělají to z lásky k folkloru.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na další naše společné setkání.

Jiří Lojda

Džbáneček

V letošním roce z důvodu hned několika organizačních změn přestoupilo z tanečního 

souboru Martínek do souboru Džbáneček dalších 20 mladých nadějných tanečníků. Po 

několika schůzkách vedoucích a organizátorů dalších zájmových spolků, kdy bylo 

potřeba vzájemně zkoordinovat nejen časový harmonogram, ale zohlednit i další 

požadavky jednotlivých členů a jejich rodičů, se dne 22. února 2019 konala první 

taneční zkouška nových členů souboru Džbáneček. Děti byly velice šikovné, měly 

dobrou předchozí taneční průpravu, cit pro rytmus a viditelné nadšení se naučit něco 

nového. Jejich radost z tancování strhla i mne a bez ohledu na časovou náročnost jsem 

vytvořila nové pásmo „Cestičko blódivá“ a domluvila první vystoupení již na 

28. dubna 2019 na Okříšském festiválku. Děti tančí na horácké a podhorácké lidové 

písně z naší poslední nahrávky, kterou jsme se členy Džbánku nazpívali za doprovodu 

cimbálové muziky Rathan. Tímto bych chtěla poděkovat všem těm, kteří se na 

nahrávce podíleli. Současně se již těším na další spolupráci při práci na nové nahrávce. 

Protože nás s dětmi čekalo velice mnoho práce s nacvičením nového pásma, oslovila 
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jsem jednotlivé členy souboru Džbánek ke spolupráci na výuce tanečních kroků a 

kreací nových členů. Pro velký počet tanečníků byly sice zkoušky organizačně náročné, 

ale celkový výsledek byl velice efektivní, protože takřka každý nový člen měl na 

zkoušce svého instruktora. Tímto bych chtěla poděkovat všem členům souboru 

Džbánek, kteří se pravidelně zúčastňovali našich zkoušek a pomáhali novým 

tanečníkům zvládnout jejich nové dovednosti. Také bych chtěla poděkovat Katce 

Martenkové za její úsilí a píli při předchozí práci s dětmi. Jak jsem se již zmiňovala, 

mezi novými členy panovalo velké nadšení, které se přeneslo i na rodiče. Jelikož mnozí 

členové již odrostli z dětských krojů, bylo potřeba vyřešit i taneční oděv pro další 

vystoupení. Vím, že i tato oblast měla velice náročný průběh, ale rodiče dětí se plně 

zapojili a o tom, že se svého úkolu zhostili dobře, svědčí i skutečnost, že na první 

vystoupení již měla děvčata nové sukénky a zástěrky a chlapci nové kalhoty. Mé 

poděkování patří nejen rodičům za jejich podporu svých dětí, ale i všem ostatním, kteří 

se na novém krojovém vybavení podíleli. 

Protože vystoupení s novým pásmem bylo skutečně pěkné a děti měli co ukázat, 

domluvila jsem účast na druhém ročníku Lidové krojové pouti k poutnímu kostelu 

Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou konané dne 

8. května 2019. I když byla tato pouť pro širokou veřejnost a z Martínkova byl vypraven 

autobus, zůstala bohužel volná místa. Pro nás ostatní, a pro děti zvlášť, to však byl 

nezapomenutelný zážitek. Že se bylo na co dívat, zaručovala i ta skutečnost, že se jedná 

o památku UNESCO. Děti se s klidem a důstojností zúčastnily hned dvou mší. První se 

konala v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše, která je nejdelší v ČR a 

svou rozlohou po Velehradě druhá největší v ČR. Druhá mše proběhla v poutním 

kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, kde bylo pro veřejnost i přes probíhající 

rekonstrukci zpřístupněno první a druhé patro. Celý průběh lidové pouti 

dokumentovala Česká televize, jejíž reportáž měli možnost všichni večer shlédnout 

v televizi. 

Další vystoupení pro děti bylo 27. května 2019 na prezentaci v soutěži Vesnice roku. 

Získané ocenění dosvědčuje, že také členové Džbánečku předvedli pěkné vystoupení, 

různé taneční uskupení, jednotlivé figury a krokové variace. Okolní prostředí 

na vystoupení dotvářelo ucelený nádherný zážitek, když se na zeleném trávníku míhaly 

červené sukénky děvčat střídavě se žlutými kalhotami chlapců na pozadí 

monumentálních borovic na Výhoně.

Také v červnu se členové Džbánečku zúčastnili dvou vystoupení. První z nich proběhlo 

dne 8. června 2019 v Moravských Budějovicích na XXVI. ročníku Řemeslnického 

jarmarku. Členové Džbánečku před sebou měli další náročný úkol, neboť bylo potřeba 

do programu nacvičit Moravskou besedu. K výuce opět přispěli členové Džbánku, aby 

členové Džbánečku vše úspěšně zvládli. Protože požadavek od organizátorů jarmarku 

byl na hodinový program, vystupovaly všechny martínkovské krojované soubory 
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společně. Diváci tak měli možnost vidět členy Džbánečku, Martínku i Džbánku -

na parketu v Moravských Budějovicích vystupovalo současně 40 našich tanečníků. 

Dalším v pořadí bylo vystoupení na XXI. Benefičním koncertu v Myslibořicích 

konaného dne 16. června 2019. V příjemném prostředí na nádvoří zámku tančily děti 

v přestávce dechové hudby Pálavanka. Opět šlo o podařené vystoupení, které mělo 

neobyčejný ohlas. Záběry z vystoupení vyšly společně s pochvalným článkem ve 

zpravodaji českobratrské církve evangelické, jehož vydání soubor Džbánek obdržel 

společně s děkovným dopisem autora článku. Také bych chtěla poděkovat 

organizátorům benefičního koncertu, z mého pohledu za nejlépe vytvořené technické 

zázemí pro vystupující děti, které kromě pohoštění obdržely i děkovný dárkový balíček. 

Dalším vystoupením se soubor Džbáneček prezentoval dne 20. července 2019 na 

XX. ročníku mezinárodního festivalu Národy Podyjí konaném v Mikulově. Od 

organizátorů festivalu byl požadavek na vystoupení s našimi tradičními tanci a písněmi, 

proto bylo potřeba nacvičit další pásmo „Jaloveček“. Děti Džbánečku tak společně 

vystupovaly s dětmi z Martínku na náměstí v Mikulově, kde se prezentovaly různé 

národnostní menšiny žijící v ČR. I když nám přálo vysloveně letní počasí, děti za 

nemalé podpory rodičů nakonec vše úspěšně zvládly, a kromě památek na náměstí 

zhlédly i zámeckou zahradu mikulovského zámku. Jednotlivé záběry z průběhu 

festivalu, včetně našich souborů, byly k vidění v České televizi v pořadu Náš venkov. 

Pro nás největší a nejvíce očekávanou akcí roku byly tradiční martínkovské krojované 

hody konané ve dnech 16. až 18. srpna 2019. Protože předtančení krojovaného souboru 

s předáním hodového práva připadá na sobotní večerní zábavu souboru Džbánek, 

s organizátory hodů jsme se rozhodli, že členové Džbánečku mají také co nabídnout. 

Kromě nedělních vystoupení pod májí, se tak v pátek večer konalo předtančení 

souboru Džbáneček za účasti cimbálové muziky Rathan, které jsme osobně poděkovali 

za jejich spolupráci při nahrávce k vystoupení. Jelikož se letos jednalo již o 37. ročník 

krojovaných hodů v Martínkově, popis z celého průběhu hodů byl na samostatnou 

publikaci. Kdo tuto nádhernou atmosféru ještě osobně nezažil, může se za námi přijet 

podívat v příštím roce ve dnech 14. až 16. srpna 2020 a stát se součástí jediné vesnice 

v Kraji Vysočina s téměř čtyřicetiletou tradicí krojovaných hodů.

Závěrečným vystoupením v letošním roce byla účast na XXVII. ročníku přehlídky 

folklórních souborů a skupin z Podhorácka, sousedních regionů a hostů konané dne 

7. září 2019 v rámci tradičních hodů ve Velké Bíteši. Jednalo se o naši letošní největší 

výjezdní akci, protože jsme z Martínkova vypravovali rovnou dva autobusy. Na festivalu 

opět vystupovaly všechny naše soubory Džbáneček, Martínek a Džbánek. Dětské 

soubory se zúčastnily dopoledního a odpoledního programu, kdy i přes počáteční 

nepřízeň počasí nakonec stihly nejen vystoupení, ale i tradiční pouť a kolotoče v závěru 

dne. Džbánek se zúčastnil společně s dalšími dospělými soubory programu 

odpoledního a večerního. Celý program na náměstí přenášela velkoplošná obrazovka, a 
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tak mohli účastníci festivalu vidět nejen detaily z pódia při jednotlivých vystoupeních, 

ale byla pořízena i dokumentace k dalšímu zpracování. Opět mohu zodpovědně říci, že 

příznivci martínkovských krojovaných tanečníků, kterých do Velké Bíteše dorazilo 

skoro 80, vytvořili svým nadšením a tanečním nasazením velmi dobrý dojem. Usuzuji 

tak mj. i z osobního poděkování starosty Velké Bíteše, vedoucího Houslové muziky 

Bítešan.

Jelikož se již konec roku nachýlil ke konci, a s tím související chladnější počasí, 

s ohledem na předchozí průběh a četnost vynikajících vystoupení, jsme již v letošním 

roce nepotvrzovali účast na dalších akcích. Nicméně se již těším na další vystoupení 

plánovaná v příštím roce, kdy předběžně máme již potvrzenou účast v únoru na plese 

Rouchováčku, v dubnu na Okříšském festiválku, v květnu na Národní sokolské 

přehlídce v Martínkově, v červnu na Řemeslnickém jarmarku v Moravských 

Budějovicích a plno dalších akcích.

Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za jejich podporu a spolupráci 

nejen při vystoupeních, ale i při vytváření příjemné atmosféry a zázemí. O tom, že se 

nám společně daří vytvářet a udržovat krojované tradice v Martínkově hovoří nejedna 

událost a poděkování. Vám všem bych chtěla také popřát do nového roku vše nejlepší a 

mnoho dalších úspěchů nejen na poli folklóru a tancování, ale i v osobním a profesním 

životě. Hlavně mnoho pohody, klidu, lásky, štěstí, zdraví, respektu a úcty sami k sobě i 

k ostatním.

Dana Svobodová, vedoucí souboru

V souboru Martínek a Džbáneček došlo v loňském roce k malým organizačním 

změnám. Do roku 2018 byla uměleckou vedoucí těchto souborů Kateřina Martenková, 

ale vzhledem k milým rodinným povinnostem, došlo k předání této pozice. 

Novou vedoucí, dětí ve věku 3-10 let, souboru Martínek se stala Vlasta Lojdová. Soubor 

Džbáneček převzala dlouholetá vedoucí souboru Džbánek Dana Svobodová.

Tyto dva soubory jezdily téměř na všechna vystoupení spolu, jen na malé výjimky sólo. 

Kromě věku dětí je ještě pro tyto dva soubory důležitá jedna odlišnost. Zatímco soubor 

Martínek má živý hudební doprovod (maminky Markéta Strašilová či Lenka Dufková) a 

zpěv (maminky vystupujících dětí), v souboru Džbáneček tomu je jinak. Tančí na 

nahrané a nazpívané písničky od členů souboru Džbánek a cimbálové muziky Rathan. 

Důvody, proč tomu tak je? Malé děti v Martínku potřebují ještě často úpravu podle 

dané situace, a to přímo na zkouškách či vystoupeních. Větší děti souboru Džbáneček 

si už zase postupně zvykají na to, jak budou tančit s těmi největšími tanečníky.
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Martínek

Dětí ve věku 3-10 let se letos scházelo 

šestnáct. Převažovala především děvčata, 

ale chlapci byli důležitým zpestřením, i 

když jich bylo trošičku méně.

Letošní pásmo neslo název Veselá zvířátka. 

Děti prostřednictvím vybraných písní a 

tanců představovaly káčátka, koně, ryby, 

slepice, husy, ráčata a myšky.

První, komu děti toto pásmo představily, 

se stala v květnu porota komise Vesnice 

roku. I přes nerovný a pro děti neznámý terén (pro mnohé první vystoupení vůbec) se 

této pozice zhostily podle mého na výbornou a dostalo se jim nejednoho úsměvu a 

pěkného potlesku.      

Krojovaní ze všech martínkovských 

souborů natolik komisi zaujali, že jim 

udělila Diplom za rozvíjení lidových 

tradic.

Další vystoupení na sebe nenechalo 

dlouho čekat. Pozvání jsme dostali 

na Řemeslnický jarmark do Moravských 

Budějovic. 
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Martínek dne 20. 7. 2019 v Mikulově 
na XX. ročníku mezinárodního festivalu Národy Podyjí.
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I přes nepříznivé počasí jsme s nadšením 

zatančili na Bítešských hodech dne 7. 9. 

2019.

Posledním letošním vystoupením byla 

Sokolská akademie v Moravských 

Budějovicích.

Už teď si v diáři můžete poznamenat 

termín 22. 2. 2020 a přijet děti podpořit 

svou účastí na dětském krojovaném plese 

v Rouchovanech.

Vlasta Lojdová, vedoucí souboru Martínek

Bosonožky

Taneční sezóna Bosonožek začala v druhé polovině června. Sešly jsme se

společně s dětmi a začaly se učit nové taneční pásmo na Martínkovské

krojované hody.

Letošní rok jsme byly hodně časově vytížené a tak se nám složitě hledal

termín zkoušek, aby se hodil všem. Zároveň se čas nesměl krýt s ostatními,

protože se současně trénovalo na koncert, další tancování a děti toho také

neměly málo. Často se stávalo, že děti odtancovaly s Martínkem a potom už

neměly sílu ani chuť na další tancování s námi. Při veškerém úsilí nás

všech se nám podařilo nacvičit taneční pásmo s názvem Vařečky. Toto téma se

neslo v duchu vaření maminek a pomáhajících děti. Veškerá taneční pásma

Bosonožek jsou vždy tvořena tematicky a každým rokem dospělé tanečnice

tančí bosé.

Letos jsme se obešly bez třísek na ploskách nohou a to díky klukům -

krojákům, kteří opravili a nalakovali taneční parket. Děkujeme za hudební

doprovod Bosonožkám, především Magdě Kabelkové za hru na harmoniku. Také

děkujeme pěveckému sboru Jordán za pomoc při zpívání. Dále také krojovanému

souboru Džbánek za veškerou spolupráci a rodičům, kteří nás podporují a

zajišťují "zákulisní" pomoc.

Eliška Marešová, vedoucí souboru
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Jordán - pěvecký sbor z Martínkova

Letošní rok jsme zahájili pro nás netradičně.  V březnu jsme se 

ochotně ujali výmalby a úklidu několika místností na OÚ. 

Finanční odměnu jsme využili na zakoupení látky na sukně a 

triček pro malé zpěváky. Díky Denise Solařové se holčičky 

mohly na pouťovém koncertu představit v nových sukýnkách.                                                                                                            

Od března jsme začali zkoušet na dvě hudební akce, které nás 

čekaly na jaře.  První víkend v dubnu jsme přijali pozvání paní starostky z Častohostic a 

zazpívali při setkání občanů. Kulturní dům byl zaplněn častohostickými  občany a 

prodchnut přátelskou atmosférou.  O to lépe se nám i dětem zpívalo.

Následující přípravy a zkoušky jsme pojali opravdu zodpovědně. Snažili jsme se 

přichystat jedinečnou kulisu k životnímu rozhodnutí Elišky Rodové a Dominika 

Mareše.  Věřím, že květen – lásky čas – byl pro ně tím krásným začátkem jejich 

manželství.   

Den matek již tradičně patřil obyvatelům a hlavně obyvatelkám Domu sv. Antonína 

v Moravských Budějovicích a Diakonie v Myslibořicích. O to více nás potěší, když nás 

přijedou podpořit maminky či babičky, které láskyplně pozorují svoje ratolesti. 

Tentokrát nás obyvatelé Domu sv. Antonína mile překvapili vlastnoručně vyrobenými 

dárky, kterými nás všechny obdarovali. 

V pouťovém shonu jsme si vyhradili v pátek 16. srpna čas pro našeho bývalého zpěváka 

a zazpívali při svatebním obřadu novomanželům Novotným v kostele sv. Jiljí 

v Moravských Budějovicích. Potom už jsme se začali plně věnovat pouťovém programu. 

Pro náš sbor byl hlavním zájmem sobotní pouťový koncert. Koncert byl výjimečný tím, 

že jsme se loučili s P. Novotným, kterého nahradil P. Mikula. Chtěli jsme pana faráře 

překvapit písničkou, která zazněla na konci koncertu – Věřím, že voláš mě, ó Pane můj. 

Tato píseň totiž zazněla při primici P. Novotného a při koncertu mu tak připomněla 

začátek jeho řeholní cesty. Větší překvapení ale nastalo v podobě krásné číše, kterou 

nám věnoval.  Překvapení i dárek to byl opravdu nezapomenutelný. Děkujeme, pane 

faráři, nejen za dárek, ale i za vaši podporu a přízeň. 

Předvánoční čas v našem případě není určen ani pečení cukroví ani velkému úklidu. 

Připravujeme se hudebně na několik vystoupení. Ať je to na začátku adventu svěcení 

adventního věnce, uprostřed adventu celorepubliková akce Česko zpívá koledy nebo 

čtyři vánoční koncerty. Tentokrát poprvé zazpíváme ve Velkém Újezdě, potom tradičně 

již v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích a v Častohosticích.  Nejvíce se 

samozřejmě těšíme na vánoční koncert v Martínkově, který jako vždy proběhne 

v kostele 25. prosince v 16 hodin. Čekají nás mnohé novinky.  Jedna z nich jsou nové 

perkuse, které jsme si mohli zakoupit díky sponzorskému daru MUDr. Havránka. 

Děkujeme. Další dík patří Elišce a Katce, které se s elánem věnují malým zpěváčkům.  
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Jejich nadšení děti přenáší do všech písniček, které si se zájmem vždy rádi 

poslechneme.  Hudba je to, co nás naplňuje, inspiruje a spojuje. Nebýt vás, moji milí 

kolegové, nic z toho by nebyla pravda. Děkuji vám za všechen čas věnovaný kráse 

hudby. Poslední dík patří všem, kteří nám pomáhají, podporují a snad i rádi chodí 

na naše koncerty. Děkujeme za Vaši náklonnost.  

Petra Řepová, vedoucí sboru

Děti z pěveckého sboru Jordán zahájily letošní rok nácvikem písní na postní dobu, 

kterými doprovodily mši o 4. neděli postní.

Následoval nácvik na vystoupení v Častohosticích u příležitosti setkání občanů, kam 

jsme zavítali 6. dubna. Další vystoupení nás čekalo na Den matek, kdy jsme jely spolu 

s dospělými potěšit obyvatele v domovech důchodců v Moravských Budějovicích a 

v Myslibořicích.
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V sobotu 25. května děti hudebně doprovodily jednu ze svých vedoucích Elišku 

Rodovou (Marešovou) a Dominika Mareše při jejich vstupu do manželství v kostele 

Navštívení Panny Marie v Martínkově.

Poté jsme se začaly plně věnovat přípravě na jeden z hlavních koncertů v roce, a to 

na srpnový pouťový koncert v Martínkově. Přes prázdniny je vždy náročnější nácvik 

písní, jelikož jsou děti na prázdninách v různou dobu na různých místech, ale díky 

velice ochotným rodičům, kteří vozí děti na zkoušky i z dětských táborů, byl nácvik 

úspěšný. Na pouťovém koncertě se děti ukázaly poprvé v novém oblečení, které jim 

bylo pořízeno: chlapcům polokošile s výšivkou loga sboru a dívkám nová trička a 

sukýnky s výšivkou loga sboru, které jim ušila jedna z členek dospělého sboru Denisa 

Solařová, za což jí velice děkujeme.

V listopadu děti zazpívaly u příležitosti vítání občánků na obecním úřadě 

v Martínkově.  Aby toho ještě na sklonku roku nebylo málo, vystoupily i 1. neděli 

adventní u příležitosti žehnání adventního věnce před obecním úřadem, doprovodily 

písněmi 3. adventní mši a spolu s dospělými zajely svým zpěvem potěšit opět obyvatele 

domovů důchodců, tentokrát ve Velkém Újezdu a v Moravských Budějovicích. 

Po tomto vystoupení následoval ještě koncert v kostele sv. Barbory v Častohosticích. 

Vystoupení vyvrcholí tradičně 25. prosince, kdy děti hudebně doprovodí ranní mši a 

odpoledne vystoupí na vánočním koncertě v Martínkově.

Veliký dík patří rodičům, kteří děti ve zpěvu podporují, dopravují je na zkoušky i 

z okolních obcí a doprovází je na vystoupení, kterých každým rokem přibývá. 

V letošním roce se počet členů v dětském sboru vyšplhal na 19, což nás moc těší a 

zároveň i příjemně zavazuje k tomu se dětem věnovat i nadále. Děkujeme i 

za spolupráci se sborem dospělých, kteří pomáhají při dopravě dětí na společná 

vystoupení a při organizaci dětí během vystoupení.

Kateřina Martenková a Eliška Marešová, vedoucí dětského sboru

FK Podhorácko 2015

Rok 2019 nebyl z našeho fotbalového pohledu ničím zvláštní. 

Zahájili jsme již 4. rok pod názvem Podhorácko a stále 

v žákovských kategoriích spolupracujeme s Domamilí. 

S novými trenéry z Domamile - Markem Veselým a Lukášem 

Kiselou - jsme se domluvili, že mladší a starší přípravka bude 

trénovat a hrát v Domamili, mladší a starší žáci pod vedením 

Jiřího Ferdana a Zdeňka Řepy v Lesonicích. Starší žáci využívají 

k tréninkům také hřiště v Jakubově. 
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Jak se tedy dařilo našim týmům v sezoně 2018/2019? Muži po sestupu do IV. třídy 

zakončili sezonu v polovině tabulky s aktivní bilancí (tabulka 1). 

tabulka 1

MUŽI

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body

1 Čáslavice-Sádek 24 21 3 0 78:24 66

2 Předín 24 20 2 2 153.32 62

3 Stařeč "B" 24 16 2 6 85:54 50

4 Blatnice "B" 24 13 4 7 74:55 43

5 Litohoř 24 13 2 9 60:58 41

6 Podhorácko 2015 24 12 2 10 56:46 38

7 Želetava "B" 24 11 1 12 89:95 34

8 Přibyslavice "B" 24 9 3 12 74:81 30

9 Police 24 7 4 13 44:64 25

10 Heraltice 24 5 5 14 49:108 20

11 Štěměchy 24 5 2 17 44:82 17

12 Rokytnice "B" 24 4 3 17 36:75 15

13 Domamil 24 2 3 19 18:86 9

Také starší žáci si v konkurenci kvalitních týmů vedli spíše průměrně. Po základní 

skupině byly týmy rozděleny do tří skupin.  Naši žáci byli zařazeni do tzv. stříbrné 

skupiny - konečné 9. místo bylo za očekáváním (tabulka 2).
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tabulka 2

STARŠÍ ŽÁCI

Mladší žáci byli úspěšnější. Stejně jako starší byli po podzimní základní skupině 

rozděleni. Na jaře se utkali s výkonnostně podobnými týmy. Celkové 5. místo bylo 

dobrým příslibem do příští sezony (tabulka 3).

družstvo

1 HFK Třebíč B

2 Moravské Budějovice

3 Rapotice/V. Popovice

4 Valeč

5 Okříšky

6 Třebelovice

7 Náměšť n. O. - Vícenice/Hartvíkovice

8 Jemnicko

9 Podhorácko 2015/Domamil

10 Budišov-Nárameč/Rudíkov

11 Kouty/Bítovčice

12 Výčapy

13 Předín/Opatov

14 Rokytnice

15   Jaroměřice n. R./Blatnice

16 Nové Syrovice

17 Lipník/Myslibořice
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tabulka 3

MLADŠÍ ŽÁCI

Do sezony 2019/2020 jsme přihlásili pět týmů - muži, starší žáci, mladší žáci, starší 

přípravka a mladší přípravka. 

V následujících řádcích si přiblížíme výsledky jednotlivých družstev. Začneme 

nejmladší kategorií - mladší přípravka začala po roce rozkoukávání svou druhou 

sezonu. Rok trénování a mistrovských utkání se pozitivně projevil na hře 5 až 8 letých 

dětí. Skvělé výsledky vynesly děti až na 2. místo po pozimní části.

družstvo

1 HFK Třebíč B

2 Rokytnice

3 Rapotice

4 Hrotovice

5 Podhorácko 2015/Domamil

6 Jemnicko

7 Náměšť n. O. - Vícenice/Hartvíkovice

8 Třebelovice

9 Předín/Opatov

10 Moravské Budějovice

11 Okříšky/Stařeč B

12 Budišov-Nárameč/Rudíkov A

13 Želetava

14 Valeč/Lipník

15 Březník

16 Blatnice

17 Nové Syrovice

18 Budišov-Nárameč/Rudíkov B
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tabulka 4

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Nejlepší střelci:

Marek Veselý - 26 gólů

Jakub Pléha    - 8 gólů

Novým týmem pro tuto sezonu je starší přípravka.  Zpočátku bylo třeba nabrat v této 

věkové kategorii (8 - 10 let) zkušenosti. Tým nejprve provázely porážky, mnohdy i 

vysoké. To se postupně měnilo a nakonec tým zaznamenal i 3 vítězství (tabulka 5). 

Věříme, že je to pozitivní zpráva do jarní části sezony.

starší žáci

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body

1 Jemnicko 16 12 1 3 72:43 37

2 Podhorácko/Domamil 16 11 2 3 44:26 35

3 Moravské Budějovice 16 11 1 4 74:47 34

4 Výčapy 16 10 2 4 58:27 32

5 Nové Syrovice 16 9 0 7 46:43 27

6 Stará Říše 16 7 1 8 42:42 22

7 Želetava/Rokytnice 16 3 2 11 33:62 11

8 Předín/Opatov 16 2 2 12 39:75 8

9 Blatnice 16 1 1 14 18:61 4
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tabulka 5

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

Nejlepší střelci:

Jan Marek      - 16 gólů

Ondřej Číhal - 8 gólů

Štěpán Řepa - 8 gólů

Nahlédněme do výsledků mladších žáků.  Jedná se o věkovou kategorii od 10 do 12 let 

(děti narozené 2007 - 2010). Podzimní část byla rozehrána velmi dobře. Pouze jedna 

porážka vynesla tým na pěkné 4. místo s pouze pětibodovou ztrátou na prvního 

(tabulka 6).

muži

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body

1 Blatnice 14 12 1 1 94:37 37

2 Moravské Budějovice 14 9 3 2 93:39 30

3 Jemnicko 14 8 1 5 93:83 25

4 Lipník 14 7 3 4 81:54 24

5 Výčapy 14 7 1 6 65:64 22

6 Třebelovice 14 5 0 9 56:92 15

7 Podhorácko/Domamil 14 3 1 10 47:100 10

8 Nové Syrovice 14 0 0 14 26:86 0
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tabulka 6

MLADŠÍ ŽÁCI

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body

1 Rokytnice/Želetava 11 8 3 0 86:4 27

2 Náměšť - Vícenice 11 8 1 2 70:20 25

3 Rapotice 11 6 5 0 60:9 23

4 Podhorácko/Domamil 11 6 4 1 45:14 22

5 Jemnicko 11 5 2 4 47:37 17

6 Čáslavice-Sádek 11 5 2 4 32:40 17

7 Okříšky/Stařeč "B" 11 5 1 5 46:50 16

8 Březník 11 4 1 6 26:34 13

9 Nové Syrovice 11 4 1 6 17:22 13

10 Valeč 11 2 2 7 20:65 8

11 Lipník 11 2 0 9 24:70 6

12 Budišov - Nárameč 11 0 0 11 4:112 0

Nejlepší střelci:

Martin Bém     - 11 gólů

Adam Soukup - 8 gólů

Starší žáci se hned od počátku sezony potýkali s nestabilním kádrem - zranění, 

neochota hrát. Ještě jeden neduh nás provázel podzimem - potíže se vstřelením gólu. 

Hráči si připraví velké množství šancí, které se ovšem nedaří proměňovat. Tři porážky 

z pěti byly pouze o gól a připočítáme-li k tomu 4 remízy, musíme být s 6. místem 

spokojeni, přestože počáteční cíle byly vyšší (tabulka 7). 

Nejlepší střelci:

Adam Špinka - 8 gólů

Lubor Micka  - 6 gólů
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tabulka 7

STARŠÍ ŽÁCI

Muži rozehráli sezonu slušně. Kádr byl doplněn o dva mladší hráče, což se pozitivně 

projevilo na hře. Podzimní výsledky jsou na dobré úrovni, o čemž svědčí 5. místo -

ztráta na 3. místo je jen 2 body (tabulka 8).

tabulka 8

MUŽI

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body

1 Rokytnice/Želetava 11 11 0 0 87:14 33

2 Jemnicko 11 7 1 3 64:36 22

3 Moravské Budějovice 11 6 1 4 36:27 19

4 Předín/Opatov 11 5 3 3 30:21 18

5 Třebelovice 11 5 2 4 42:35 17

6 Podhorácko/Domamil 11 2 4 5 30:20 10

7 Nové Syrovice 11 2 1 8 18:53 7

8 Blatnice 11 0 0 11 4:105 0

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body

1 Předín 11 10 1 0 58:11 31

2 Stařeč "B" 11 9 1 1 54:19 28

3 Želetava "B" 11 6 2 3 50:24 20

4 Litohoř 11 6 1 4 34:28 19

5 Podhorácko 11 5 3 3 38:24 18

6 Přibyslavice "B" 11 5 0 6 34:24 15

7 Jakubov 11 4 2 5 35:38 14

8 Heraltice 11 4 1 6 20:42 13

9 Blatnice "B" 11 3 1 7 30:37 10

10 Štěměchy 11 2 2 7 19:60 8

11 Police 11 2 1 8 17:37 7

12 Domamil 11 2 1 8 13:58 7
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Nejlepší střelci:

Vladimír Přibil - 9 gólů

Filip Hakl - 6 gólů

Tomáš Kosmák - 5 gólů

Aleš Sapík - 5 gólů

Kromě sportovních vítězství jsme zažili i jedno důležité administrativní vítězství -

získali jsme dotaci ve výši 123 500 Kč. Velmi nám pomohla zlepšit kvalitu materiálního 

vybavení, dokonce jsme si mohli dovolit vzít děti na čtyřdenní soustředění. Pod 

dohledem trenéra a jedné ochotné maminky zde 21 dětí zažilo dvoufázové tréninky. 

Čas zbyl i na koupání a kulturní zážitky - návštěva zámku a vojenského opevnění.

Rád bych Vám za sebe i za hráče všech věkových kategorií poděkoval za přízeň. Těšíme 

se na brzké shledání na fotbalovém hřišti. Přeji Vám pohodový a úspěchy naplněný rok 

2020

Zdeněk Řepa, předseda spolku

Senátorka Hana Žáková a její přání do nového roku

Milí přátelé, obyvatelé Třebíčska,

dovolte, abych Vám popřála krásné a požehnané Vánoce a šťastný vstup do roku 2020. 

Bude také tak hektický jako ten, který právě končí? Přiznám se, že mně rok 2019 

doslova prolétl před očima – ale jsem moc ráda, že to bylo i díky akcím, které jste na 

Třebíčsku připravovali. Že to bylo na vašich poutích a hodech, hasičských slavnostech, 

sportovních a kulturních událostech, ale i na pietních shromážděních, kde jsme uctili 

památku vašich předků. S mnohými z Vás jsem měla tu možnost se během těchto 

událostí setkat, pobavit se s vámi, poveselit se či naopak vyslechnout to, co vás trápí.

Vlastně jsem ale ráda, že tento rok uplynul tak rychle – je z toho totiž patrné, že 

Třebíčsko nespí, že se v každé obci dovedete bavit, držíte tradice, dovedete 

zorganizovat velmi pěkné akce. Akce, na kterých si vždy krásně odpočinu a přijdu na 

jiné myšlenky po zasedání Senátu a jeho výborů.

Když jsem byla loni do Senátu zvolena, jednou z priorit, které jsem si předsevzala, bylo 

zkvalitnění železniční dopravy na Třebíčsku, a hlavně vytvoření přímého vlakového 

spoje z Třebíče na Prahu a dále do Čech. Ten by našemu okresu opravdu velmi pomohl 

– stačí se jen podívat na přeplněné autobusy, které musejí obyvatelé Třebíčska při 

cestách do hlavního města využívat, o komfortnosti cestování nemluvě. Je to 
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nepohodlné pro zdravé a dospělé lidi, neřkuli třeba pro maminky s dětmi či pro 

seniory. Jsem proto ráda, že v tomto ohledu se začíná blýskat na lepší časy.

Jako předsedkyně senátního Podvýboru pro energetiku a dopravu jsem v tomto ohledu 

absolvovala řadu jednání, z nichž nejdůležitější byla ta na Ministerstvu dopravy, 

Generálním ředitelství Českých drah a také na Krajském úřadu Kraje Vysočina. Díky 

tomu, že vedení mnohých měst a obcí na Třebíčsku tuto iniciativu podporují, jsem 

kompetentní místa obcházela se souhlasnými stanovisky zastupitelstev obcí a rad měst, 

v nichž Vaši představitelé jasně říkají, že by si přímý vlakový spoj do Prahy také přáli. 

S tímto pověřením se pak jedná mnohem lépe, pověření úředníci vidí, kolik za touto 

snahou stojí lidí.

Díky tomu je na obzoru první krok – půjde-li vše dobře, od roku 2021 by mohl být 

v jízdním řádu zaveden spěšný vlak z Třebíče do Jihlavy, možná až do Havlíčkova 

Brodu, kde lze přestoupit na rychlík na Prahu. Je to sice malý krůček, ale důležitý pro 

další vyjednávání. Jedná se o maratonský běh, který chce ještě hodně trpělivosti, práce 

a hledání kompromisů, ale i díky tomuto již máme v nohou pěkných pár kilometrů. 

Tak věřme, že jednou doběhneme do cíle.

Moc Vám děkuji za podporu, kterou mi vyjadřujete, důvěru, s níž se na mě obracíte, a 

slova uznání, která mi sdělujete. Bez toho všeho bych svou práci nedokázala odvádět 

v takové míře jako dosud. Z celého srdce Vám přeji požehnané vánoční svátky, které

budete moci strávit se svými blízkými. Odpočiňte si, na chvíli se zastavte, ohlédněte se 

za právě končícím rokem a tiše rozjímejte. Každému z nás možná přinesl několik 

špatných chvilek, ale jsem přesvědčena, že mnohem více bylo těch hezkých. A proto 

vám přeji, aby těch hezkých bylo i v nadcházejícím roce 2020 co nejvíce. Ať je tento rok 

pro Vás a Vaše blízké naplněn Boží pomocí, ať Vaše kroky vedou tím správným 

směrem, ať Vám děti dělají jen radost a ať Vás každý den někdo obdaří úsměvem. 

Protože s úsměvem jde vždy všechno lépe. 

S láskou a úctou

Vaše

Hana Žáková
senátorka za Třebíčsko
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Závěrečné slovo starosty obce

Vážení spoluobčané, milí přátelé,

pomalu končí rok, který každému z nás přinesl mnoho zážitků, chvil radosti, ale někdy 

i smutku. Chci věřit, že pro většinu to byl dobrý rok. Během něj jsme se mohli společně 

setkávat na různých akcích, které byly v Martínkově pořádány. I tato skutečnost 

potvrdila, že naše obec žije naplno. Jistě, dalo by se toho ještě mnoho zlepšit, opravit, 

vybudovat, nebo počet společenských událostí rozšířit. Vše je ovšem závislé nejen na 

dostatku finančních prostředků, ale i na ochotě každého z Vás se na přípravě akcí a 

jejich pořádání podílet. Proto chci upřímně poděkovat všem, kdo tak činí. Všem, kdo 

neváhají obětovat část svého volného času pro druhé, členům spolků i ostatním 

občanům zajištujícím pořadatelskou službu a obsluhu při našich společných 

setkáváních. Odměnou jim budiž alespoň ta slova chvály od účastníků akcí a 

návštěvníků obce. V letošním roce jsme v Martínkově přivítali několik významných 

hostů. Na hody k nám zavítala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast kultury, 

památkové péče, cestovního ruchu a zahraničních vztahů Jana Fisherová, s krojovaným 

průvodem se pozdravily senátorka Hana Žáková a poslankyně Monika Oborná. 

Všechny vyjádřily slova chvály a obdivu nejen nad programem hodů, ale i vzhledu obce 

a společenskému životu u nás. Paní senátorka Žáková navštívila Martínkov ještě na 

podzim při setkání občanů, Monika Oborná zde byla letos dokonce třikrát. A i od 

dalších hostů, kteří byli v Martínkově poprvé, jsme slyšeli jen slova chvály. Budiž to pro 

nás všechny povzbuzením do další práce, starejme se společně o to, aby Martínkov i 

dále vzkvétal. 

Děkuji i členům zastupitelstva obce za jejich práci a zde si opět tak trošku postěžuji na 

malou účast veřejnosti na zasedáních zastupitelstva. Sice jsme se z kdysi průměrné 

účasti 0–2 hosté dostali na 2–4, někdy dokonce i více. Přál bych si, abyste se více 

zapojovali do diskuzí, přenášeli nám své pohledy na život v obci a náměty na to, co by 

se dalo změnit. 

Rok 2020 bude pro nás významný především tím, že si připomeneme sedmisté výročí 

první zmínky o Martínkovu. Přeji Vám do nadcházejícího roku pevné zdraví, hodně 

štěstí, radosti, klidu a pohody. Ať je nadcházející rok pro Vás všechny rokem úspěšným.

                               
        Josef Pléha, starosta obce
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Vánoční otevírací doba prodejny smíšeného zboží

23. 12. 2019 7:00 – 10:00, 15:00 – 16:00 

24. 12. 2019 - Štědrý den 7:00 – 10:00 

25. 12. 2019 - Boží hod vánoční zavřeno

26. 12.2019 - sv. Štěpán zavřeno

27. 12. 2019 7:00 – 10:00, 15:00 – 16:00 

28. 12. 2019 7:00 – 9:00

30. 12. 2019 7:00 – 10:00, 15:00 – 16:00 

31. 12. 2019 - Silvestr 7:00 – 10:00

Vánoční otevírací doba pohostinství

22. prosince 2019 běžná otevírací doba

23. prosince 2019 běžná otevírací doba

24. prosince 2019 – Štědrý den 11:00 – 14:30, 20:00 - 23:00

25. prosince 2019 – Boží hod vánoční 10:30 – 20:00

26. prosince 2019 – sv. Štěpán 10:30 – 20:00

27. prosince 2019 běžná otevírací doba

28. prosince 2019 běžná otevírací doba

29. prosince 2019 běžná otevírací doba

30. prosince 2019 běžná otevírací doba

31. prosince 2019 – Silvestr 11:00 – 24:00

1. ledna 2020 – Nový rok 10:30 – 20:00
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Společenská rubrika roku 2019

70. narozeniny

Marie Řepová

Milada Slámová

Helena Teplá

Bohuslav Sláma 

75. narozeniny

Marta Dufková

Miroslava Hátlová

Jitka Kapičáková

Ludmila Svobodová

Josef Svoboda (č. p. 104)

80. narozeniny

Marie Janíčková

Blažena Mácová

Emil Bém

Pavel Valíček

81. narozeniny

Marie Urbánková

82. narozeniny

Jaroslava Neubauerová

Marie Svobodová

Helena Zodlová

83. narozeniny

Milada Herotová

84. narozeniny

Markéta Mertlová

Jiří Svoboda

87. narozeniny

Marie Venhodová

88. narozeniny

Marie Pléhová

Ladislav Venhoda

91. narozeniny

Josef Outrata

Všem oslavencům gratulujeme

a přejeme hodně zdraví!

Evidence obyvatel

Počet obyvatel k 30. 9. 2018: 257

narození: 3

úmrtí:   4

Počet obyvatel k 30. 9. 2019: 249

Plesová sezona

18. 1. 2020 – hasičský ples, hraje Phoenix

1. 2. 2020 – sportovní ples, hraje Stonožka

Vydal Obecní úřad Martínkov dne 20. 12. 2019 nákladem 150 kusů.




