
   
 
 
 
  
 
           
  

ohlédnutí za rokem 2020

 
 

Je příjemné si vždy na 

konci prosince připomenout, co 

všechno se v průběhu uplynulého 

roku v Martínkově událo. Proto 

mi hned v úvodu dovolte vyjádřit 

velký dík všem, kteří se svými 

příspěvky podíleli na vzniku 

Martínkovského zpravodaje.   
 

 

 

O Vánocích bývá v Martínkově rušno. Bývali jsme zvyklí, že na titulní straně jsme se 

mohli podívat na přehledné dění o Vánocích. Rozebírali jsme, která akce by stála za 

pozornost, plánovali jsme si, které události se chceme zúčastnit.  

Avšak všechno je jednou poprvé a letos je těch „poprvé“ víc, možná až moc. Například 

v prosinci poprvé od znovuobnovení Sokola v Martínkově, v roce 1999, neuspořádáme 

Vánoční turnaj ve stolním tenisu. A co teprve oblíbené štědrovečerní békání – 

vzpomíná si snad někdo z nás, kdy se nekonalo?  

Na všem špatném je třeba hledat to dobré. Někdy to bývá obtížné, přesto se o to 

pokusím. Možná je to znamení, že jsme začínali být zahleděni až příliš sami do sebe a 

společné akce už nás tolik nelákaly. Možná se s návratem do normálu zase budeme 

chtít scházet víc, budeme si považovat té svobody, kdy si můžeme s kýmkoliv 

popovídat, podat ruku, usmát se na sebe bez roušky.  

Když chybí člověku svoboda, ať je jakákoliv, pak strádá. Nemyslím si, že by letošní rok 

byl nějak extrémně strastiplný, přesto si za nás všechny trochu neskromně přeji, aby ten 

příští byl v mnohém lepší.  
Zdeněk Řepa 
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2020 

 

10. ledna 2020 
 

 Usnesení č. 1/13/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/13/2020 – ZO schvaluje ukončení nájmu dle Dodatku č. 1 ke smlouvě o 

nájmu prostor sloužících k podnikání, a to k 15. 1. 2020. Nájemce do tohoto data 

prostory vyklidí a předá pronajímateli. Nájemné za období 1. 1. 2020 až 15. 1. 2020 

nebude hrazeno. 

 Usnesení č. 3/13/2020 – ZO schvaluje uzavření smlouvy o pronájmu nebytových 

prostor (prodejna) s paní Adélou Šplíchalovou. Pronájem započne po podpisu 

smlouvy dne 1. 2. 2020. 

 Usnesení č. 4/13/2020 – ZO schvaluje vypracování projektové dokumentace a 

realizaci vrtu na zásobování pohostinství a obchodu pitnou vodou. 

 Usnesení č. 5/13/2020 – ZO schvaluje podání žádosti na Ministerstvo pro místní 

rozvoj za účelem získání dotace na vytvoření dětského hřiště na Výhoně. 

 Usnesení č. 6/13/2020 – schvaluje prodej části pozemku p.č. 292/5 písmeno „a“ a 

části pozemku p.č. 2565/1 písmeno „b“ v k.ú. Martínkov dle geometrického plánu 

č. 288-46966/2019 vypracovaném Ing. Ladislavem Dokulilem panu Jiřímu Holubovi, 

U Hřbitova 910/1, 58601 Jihlava a paní Iloně Holubové, Horní 665, 58822 Luka nad 

Jihlavou za cenu 40,- Kč/m2. Výlohy spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu v 

katastru nemovitostí hradí kupující. Záměr prodeje pozemku a části pozemku byl 

zveřejněn na úřední desce obce Martínkov dne 19. 9. 2019 

 

14. února 2020 

 Usnesení č. 1/14/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/14/2020 – ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2020. 

 Usnesení č. 3/14/2020 – ZO schvaluje výsledek inventarizace obce. 

 Usnesení č. 4/14/2020 – ZO schvaluje kompetenci starosty obce ke schvalování 

jednotlivých rozpočtových opatření v jakékoliv výši a vyhrazuje si právo 

na informaci o každém rozpočtovém opatření na zasedání ZO. 

 Usnesení č. 5/14/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/53 v k. ú. Martínkov 

o výměře 746 m2 dle geometrického plánu č. 292 – 47211/2020 vypracovaném Ing. 

Ladislavem Dokulilem panu Miroslavu Velebovi, Blatnice 12, 675 51 Jaroměřice nad 

Rokytnou a paní Lence Svobodové, Nová 180, 675 26 Želetava za cenu 100 

Kč/m2. Při dodržení podmínek stanovených zastupitelstvem obce Martínkov 

(kolaudace stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy) má kupující nárok na vrácení 

částky 20 Kč/m2. Výlohy spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu v katastru 

nemovitostí hradí kupující.  
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 Usnesení č. 6/14/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/54 v k. ú. Martínkov o 

výměře 1288 m2 dle geometrického plánu č. 292 – 47211/2020 vypracovaném Ing. 

Ladislavem Dokulilem panu Dominiku Marešovi, Obecní 112, 373 82 Boršov nad 

Vltavou a paní Elišce Marešové, Martínkov 121, 675 44 Lesonice za cenu 100 Kč/m2. 

Při dodržení podmínek stanovených zastupitelstvem obce Martínkov (kolaudace 

stavby do 5 let od podpisu kupní smlouvy) má kupující nárok na vrácení částky 20 

Kč/m2. Výlohy spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu v katastru nemovitostí 

hradí kupující.  

 Usnesení č. 7/14/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/55 v k. ú. Martínkov o 

výměře 693 m2 dle geometrického plánu č. 292 – 47211/2020 vypracovaném Ing. 

Ladislavem Dokulilem panu Ondřeji Bartošíkovi, Na Kopci 20, 586 01 Jihlava a paní 

Kateřině Bartošíkové, Na Kopci 20, 586 01 Jihlava za cenu 100Kč/m2. Při dodržení 

podmínek stanovených zastupitelstvem obce  Martínkov (kolaudace stavby do 5 let 

od podpisu kupní smlouvy) má kupující nárok na vrácení částky 20 Kč/m2. Výlohy 

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

 Usnesení č. 8/14/2020 – ZO schvaluje vypsání veřejné sbírky na pořízení expozic 

do obecního domu Václava Kosmáka. 

 Usnesení č. 9/14/2020 – ZO schvaluje podání žádost z Programu obnovy venkova 

na výstavbu krytého posezení na návsi dle projektu zpracovaného Ing. Jaroslavem 

Veselským.   

 Usnesení č. 10/14/2020 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Nemocnici 

Třebíč, příspěvkové organizaci, a to ve výši 5000Kč. 

 Usnesení č. 11/14/2020 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru Diakonii ČCE - 

středisko v Myslibořicích, a to ve výši 10 000Kč. 

 Usnesení č. 12/14/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zmírnění 

kůrovcové kalamity. 

 Usnesení č. 13/14/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci Národního 

programu Životní prostředí na výsadbu stromů. 

 Usnesení č. 14/14/2020 – ZO schvaluje poskytnutí dotace Sboru dobrovolných 

hasičů ve výši 58.000Kč dle žádosti ze dne 7. 2. 2020 (členové SDH Martínkov – 

Josef Pléha, Jaroslav Veselský, David  Pokorný, Pavel Blažek). 

 Usnesení č. 15/14/2020 – ZO schvaluje uzavření smlouvy č. S202901555 o koupi 

materiálově využitelného odpadu. 

 Usnesení č. 16/14/2020 – ZO schvaluje prodej polomového dřeva z obecního lesa 

Mysliveckému  spolku Jakubov se sídlem v Martínkově za cenu 500Kč/m3. Těžbu si 

spolek zajistí na své náklady. 
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17. dubna 2020 

 Usnesení č. 1/15/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/15/2020 – ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. JI-

014330057737/004 mezi Obcí Martínkov a E.ON Distribuce, a.s. 

 Usnesení č. 3/15/2020 – schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě 

mezi Obcí Martínkov, Martínkov 29, 675 44 Lesonice IĆ: 00378151 a společností 

AGSTAV TŘEBÍČ, a.s., Hrotovická 1184, 674 01 Třebíč IČ: 46966676 o umístění 

inženýrských sítí s názvem Betonárna AGSTAV Lesonice, el. vedení 22 kV a 

trafostanice na pozemcích p.č. 2540 o výměře 464 m2 a p.č. 2619 o výměře 251 m2 

v k. ú. Martínkov, které jsou ve výlučném vlastnictví obce Martínkov.  

 Usnesení č. 4/15/2020 – ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 2019 bez výhrad. 

 Usnesení č. 5/15/2020 – ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2019. 

 Usnesení č. 6/15/2020 – ZO schvaluje podání žádosti na vytvoření jednoho místa 

v rámci VPP. 

 Usnesení č. 7/15/2020 – ZO schvaluje podání žádosti na Fond Vysočiny, program 

Venkovské prodejny 2020. 

 Usnesení č. 8/15/2020 – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele 

stavebních  prací na akci „Přestavba rodinného domu na víceúčelový obecní dům 

– I. etapa“. Na  realizaci zakázky bude podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem – 

společností DEST  Morava s.r.o.  

 Usnesení č. 9/15/2020 – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele 

stavebních prací na akci „Oprava MK č.2b a části 3c v obci Martínkov“. Na realizaci 

zakázky bude podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem – společností SVOBO MB 

stav, s.r.o.  

 Usnesení č. 10/15/2020 – ZO schvaluje rozhodnutí starosty o prominutí nájmu a 

odkladu plateb záloh za energie v prodejně a pohostinství od 1. března do konce 

nouzového stavu. 

 

9. června 2020 

 Usnesení č. 1/16/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/16/2020 – ZO mění rozhodnutí usnesení č. 5/12/2019 a schvaluje nový 

termín  oslav 700 let od první písemné zmínky o obci na 28. - 30. 5. 2021. 

 Usnesení č. 3/16/2020 – ZO schvaluje účetní závěrku za rok 2019 sestavenou k 31. 12. 

2019. 

 Usnesení č. 4/16/2020 – ZO schvaluje přijetí nabídky na poskytnutí investičního 

úvěru od ČSOB ve výši 1,5 mil. Kč při fixní úrokové míře 0,79% na dobu splácení 5 

let.  
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 Usnesení č. 5/16/2020 – ZO souhlasí se zařazením území obce Martínkov do území 

působnosti MAS Rokytná, o.p.s. na programové období 2021 – 2027.  

 Usnesení č. 6/16/2020 – ZO schvaluje záměr obce prodat část pozemku parc. č. 

2531/56 v k. ú. Martínkov.  

 Usnesení č. 7/16/2020 – ZO schvaluje prodej pozemku 2531/54 v k. ú. Martínkov o 

výměře 1288 m2 dle geometrického plánu č. 292 – 47211/2020 vypracovaném Ing. 

Ladislavem Dokulilem panu Adamu Šponerovi, bytem Fr. Hrubína 696/2, 674 01 

Třebíč a paní Romaně Havlínové, bytem Nové Syrovice 146, 675 41 za cenu 100 

Kč/m2. Při dodržení podmínek obce Martínkov o prodeji pozemků za účelem 

výstavby rodinného domu má kupující nárok na vrácení částky 20 Kč/m2 

(dokončení a kolaudace stavby do pěti let od uzavření kupní smlouvy). Výlohy 

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

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Martínkov od 20. 12. 

2019 do 1. 1. 2020. 

 

14. července 2020 

 Usnesení č. 1/17/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/17/2020 – ZO schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele 

stavebních prací na akci Martínkov – dětské hřiště a přístřešek pro děti. 

 Usnesení č. 3/17/2020 – ZO schvaluje podporu Národní přehlídky folklorních 

sokolských souborů v Martínkově dne 12. 9. 2020 formou úhrady nákladů 

na zajištění pódia a ozvučení.  

 Usnesení č. 4/17/2019 – ZO schvaluje poskytnutí dotace T. J. Sokol Martínkov ve výši 

113 000Kč dle žádosti ze dne 10. 7. 2020 (členové T. J. Sokol Martínkov – Josef Pléha, 

Zdeněk Řepa, David Pokorný, Jaroslav Veselský). 

 Usnesení č. 5/17/2020 – ZO schvaluje návrh Smlouvy č. 1030056363 o smlouvě 

budoucí o zřízení věcného břemene. 

 Usnesení č. 6/17/2020 – ZO schvaluje přijetí dvou brigádníků, Pelán, Urbánková, 

na práce spojené s údržbou zeleně. 

 Usnesení č. 7/17/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na zmírnění 

kůrovcové kalamity. 

 Usnesení č. 8/17/2020 – ZO schvaluje prodej části pozemku parc. č. 2531/56 v k. ú. 

Martínkov o výměře 78 m2 panu Ladislavu Martenkovi, bytem Martínkov 144, 675 

44 Lesonice za cenu 40 Kč/m2. Výlohy spojené s uzavřením kupní smlouvy a zápisu 

v katastru nemovitostí hradí kupující.  

Záměr prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce obce Martínkov od 16. 6. 

2020 do 13. 7. 2020. 
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 Usnesení č. 9/17/2020 – ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílu na projekt 

Přestavba rodinného domu na víceúčelový obecní dům - I. etapa. 

 

22. září 2020 

 Usnesení č. 1/18/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/18/2020 – ZO schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele 

stavebních prací na akci „Martínkov – dětské hřiště a přístřešek pro děti“. Na 

realizaci zakázky bude podepsána Smlouva o dílo se zhotovitelem – Roman Pléha – 

zednictví.  

 Usnesení č. 3/18/2020 – ZO schvaluje zrušení Setkání občanů. 

 Usnesení č. 4/18/2020 – ZO schvaluje zajištění zimní údržby obce firmou Roman 

Pléha za stejných finančních podmínek jako v loňském roce, tedy 880Kč/hod. + 

DPH. 

 

20. října 2020  

 Usnesení č. 1/19/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/19/2020 – ZO schvaluje zadání prací na projektové dokumentaci a 

zajištění stavebního povolení firmě KOINVEST, s.r.o. na rekonstrukci požární 

nádrže u kostela. 

 Usnesení č. 3/19/2020 – ZO schvaluje poskytnutí finančního daru provozovatelce 

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

Vysočiny ID FV02762.0049. 

 Usnesení č. 4/19/2020 – ZO schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. Ostatní 

ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. 

 

1. prosince 2020 

 Usnesení č. 1/20/2020 – ZO schvaluje návrh programu zasedání ZO. 

 Usnesení č. 2/20/2020 – ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020 o místním 

poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů. 

 Usnesení č. 3/20/2020 – ZO schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria obce, dokud 

nebude schválen rozpočet obce na rok 2021.  

 Usnesení č. 4/20/2020 – ZO schvaluje plán inventur pro rok 2020 bez námitek. 

 Usnesení č. 5/20/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR 

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu Podpora 

obnovy místních komunikací na rekonstrukci místní komunikace od č.p. 32 ke 

kostelu. 
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 Usnesení č. 6/20/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR 

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu Rekonstrukce 

s přestavba veřejných budov na multifunkční obecní dům – II. etapa. 

 Usnesení č. 7/20/2020 – ZO schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace z MMR 

z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu Podpora 

budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku na areál u fotbalového 

hřiště. 

 Usnesení č. 8/20/2020 – ZO schvaluje pořízení materiálního vybavení (3 kompletů) 

pro zásahovou jednotku obce.                     

 

 

 

   +                     
 

 

 

Činnost obecního úřadu v roce 2020 

 

Kdyby byl normální rok, velká část tohoto zpravodaje by se určitě věnovala oslavám 

700. let od první doložitelné zmínky o obci Martínkov. Na tuto akci se zastupitelstvo 

obce spolu se členy přípravného a koordinačního týmu chystalo již od poloviny 

loňského léta. V lednu a únoru byly doladěny pozvánky, zajištěna všechna kulturní 

vystoupení a finišovaly práce na sestavení Martínkovské čítanky. Jenže přišel březen… 

Právě březnové zastupitelstvo mělo upřesnit seznam pozvaných hostů a všechny práce 

na doladění detailů programu oslav se měly rozjet naplno. Vše ale zmařilo šíření 

nového typu koronaviru SARS-COV 2. Ze dne na den bylo vše jinak, vláda vydávala stálé 

nová a nová omezení, nařízení a zákazy, běžný styl života, na který jsme každý po léta 

zvyklí, najednou skončil. Nikdo z nás netušil, jak dlouho bude tato situace trvat a co 

nám následující týdny a měsíce přinesou, ale s přibývajícími zprávami o nárůstu počtu 

nakažených začínalo být zřejmé, že květnový termín oslav je vážně ohrožen. Místo 

intenzivních příprav na slavení výročí obce začalo její vedení řešit informovanost 

občanů o neustále se měnících pokynech, co a jak se má nebo může dělat, jaká jsou 

omezení v provozu obchodů, pošt, restaurací, kolik lidí se může sejít v jednu chvíli na 

jednom místě a podobně. A mohu Vám všem sdělit, že tyto informace alespoň zpočátku 

přicházely v docela chaotické podobě.  Něco zasílal krajský úřad, něco hygienická 
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stanice nebo Hasičský záchranný sbor. A kolikrát se jednotlivé informace lišily, či 

vzájemně téměř vylučovaly. Po několika týdnech to úředníci začali řešit jednodušeji: do 

obecních e-mailů byla zasílána rozhodnutí a usnesení Vlády České republiky, každá 

odpovědná osoba si tak mohla vše přečíst, nastudovat a použít to, co se týká dané obce, 

města či regionu. Jenže se stávaly i zajímavé situace, kdy například přišlo usnesení 

v podobném znění… Usnesení č. XY ze dne 1213: Vláda mění usnesení č. ST ze dne 1112, 

článek 3, bod c takto: …slovo „nebo“ se nahrazuje slovem „a“… Což znamenalo najít si 

předcházející rozhodnutí a vyhledat, co se vlastně změnilo. Na podzim je situace o něco 

jednodušší, kdy jsou usnesení publikována v kompletním znění, i když se změní třeba 

jen jedno opatření. No… jednodušší… zase si každá odpovědná osoba musí přečíst celý 

zápis, protože jen tak zjistí, co se vlastně změnilo. Věřit sdělovacím prostředkům a 

informacím na zpravodajských serverech se 100 % nedá, ten chaos byl zřejmý před 

několika dny, kdy se 3x změnilo rozhodnutí o prodeji piva a dalších nápojů určených ke 

konzumaci doma do džbánů či lahví. Sledování těchto změn byla opravdu komedie - 

pro nezasvěcené: vláda rozhodla, že se v hospodách nesmí prodávat pivo, limonády, 

káva či čaj do vlastních zásob, protože byly obavy z popíjení na veřejnosti. Pak toto 

rozhodnutí změnila, nejasnou formulací ale zároveň zakázala prodávat tyto nápoje 

přímo v hospodách. No a na závěr to odnesla káva a čaj, které vám prostě nikdo nemohl 

prodat do kelímku, se kterým byste odešli někam mimo restauraci. Úsudek nechť si 

udělá každý sám (kdyby mi některý člen vlády vysvětlil spojitost mezi popíjením čaje 

z kelímku na ulici a nebezpečím masivního šíření viru mezi populací, navrhnu jej na 

Nobelovu cenu. Tím v žádném případě nechci zlehčovat tuto nemoc, ani její 

nakažlivost). I přes spoustu problémů musel obecní úřad a členové zastupitelstva řešit 

řadu záležitostí týkající se obce a jejich občanů. To jste si mohli přečíst v usneseních 

zastupitelstva, ale změn si musel všimnout i ten, kdo tyto zprávy nečte. Největší změny, 

které se v Martínkově v letošním roce uskutečnily, jsou viditelné na první pohled. Jde 

například o zahájení rekonstrukce rodného domu P. Václava Kosmáka, opravu místní 

komunikace na pravé straně návsi nebo zastřešené posezení v parku. O těchto 

investičních akcích se dozvíte v samostatném článku. Hned na začátku roku jsme řešili 

provoz místní prodejny smíšeného zboží, protože původní nájemkyně ukončila 

smlouvu. Důležité je, že provoz po cca měsíčním přerušení opět funguje a další dobrou 

zprávou jistě je, že na něj dotací ve výši 50.000,- Kč přispěl i Kraj Vysočina. Tato 

skutečnost byla zmíněna i v podzimní reportáži Českého rozhlasu, která se týkala 

přímo martínkovské prodejny. Obecní úřad opět podpořil uspořádání dětského 

karnevalu, plány na další akce ukončila opatření proti šíření koronaviru. V této 

souvislosti chci moc poděkovat všem, kteří přispěli sladkostmi, ovocem či jinými 

drobnými dárky do sbírky pro pracovníky třebíčské nemocnice. Rovněž mne těší, že se 

tohoto našeho nápadu ujaly později i některé další obce či spolky, které rovněž 

uspořádaly hromadné sbírky.  
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Mluvčí nemocnice naši iniciativu okomentovala takto: „Vyřiďte všem obrovské 

poděkování. Byli jsme z tolika darů upřímně v šoku! Velmi si toho vážíme. Vše putovalo 

na infekční oddělení, které je v této době nejvytíženější. Sestry to mají velmi náročné, 

hlavně celý den oblékat všechny ty ochranné pomůcky a oděvy a vydržet v tom hodiny 

pracovat. Opravdu jsem ráda, že zrovna jim jsme mohli předat takovou úžasnou podporu 

od Vás!“ A ke slovům díků se přidal i primář oddělení MUDr. Zbyšek Pospíšil: „Vážení 

občané Martínkova. S dojetím jsme přijali váš milý dar, který pozvedl naši náladu a 

vykouzlil na našich tvářích obdivné úsměvy. Naše zdravotní sestry, sanitářky, sanitáři, 

lékařky i lékaři pracují v situaci, kterou dosud za celý svůj profesionální život nezažili. 

Pracují pod fyzickým i psychickým tlakem, vědomi si odpovědnosti vůči zdraví 

jednotlivých pacientů i odpovědnosti epidemiologické. Velmi si ceníme vašeho gesta 

sounáležitosti v této pro všechny nelehké době. Všem vám ještě jednou děkuji a přeji silné 

nervy, a hlavně mnoho zdraví“. Během jarních měsíců došlo k jednání s představiteli 

podniku TXP Brno provozujícímu velkovýkrmnu vepřů v těsné blízkosti obce. Zde chci 

moc poděkovat panu Reifovi, který se iniciativně chopil zjišťování všech možností, jak 

do provozního řádu výkrmny zahrnout maximum opatření omezujících šíření zápachu. 

Jsme na vesnici a všem je jasné, že prasata zrovna nevoní. Ale jsou-li prostředky a 

možnosti, jak tento zápach omezit, bylo by dobré je využívat. Jsem rád, že se nakonec 

podařilo najít určitý kompromis, a naše návrhy vedení podniku přijalo a do provozního 

řádu je doplnilo. Zda budou či nebudou účinná, to ukáží další měsíce a roky. V letních 

měsících se rozvolnila téměř všechna proticovidová opatření a život většiny z nás se 

vrátil k normálu. Sice panovaly obavy, zda nemůže dojít k přenosu nákazy na velkých 

akcích typu Martínkovské krojované hody, nebo podzimní přehlídka sokolských 

folklorních souborů, naštěstí obě tyto akce dopadly dobře, nejen co se rizika 

onemocnění koronavirem týká. Na hodech jsme opět přivítali paní Hanu Žákovou, 

senátorku za náš okres. Protože ne všichni sledují její webové stránky nebo 

facebookový profil, uvádím její hodnocení letošní návštěvy Martínkova: „38. 

Martínkovské krojované hody se nesly celým víkendem v obci Martínkov nedaleko 

Moravských Budějovic. Není pochyb, že to v této malebné vesničce s dodržováním tradic 
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myslí opravdu vážně. Neodradila je ani zpřísněná hygienická opatření nařízená vládou 

kvůli koronaviru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedělní program hodů započal jak jinak než u patronky obce v kostele Navštívení Panny 

Marie. Nechyběli místní, ale i návštěvníci z okolí, a především krojovaná chasa, včetně 

těch nejmenších. Krásná květinová výzdoba, hudební doprovod chrámového sboru, 

poselství v kázání otce Tomáše Mikuly to jsou jen střípky, které si farníci a návštěvníci 

mohli odnést do svých domovů. V pravé poledne již místní krojovaná chasa s přespolními 

soubory Okřešánek a Bajdyš zahájila od obecního úřadu průvod obcí. Sama vím, jak je 

náročné obejít všechna stavení, zazpívat, zatančit a zároveň pozvat místní na posezení a 

program pod májí. Každá obec je tak aktivní, jak aktivní a obětaví jsou její občané, a to ti 

martínkovští opravdu jsou. Po hodech se ovšem opět začala čísla o pozitivně 

testovaných na COVID-19 zvedat a této skutečnosti jsme museli chtě nechtě 

přizpůsobit i plány na uspořádání dalších pravidelných akcí, na nichž se obecní úřad 

podílí.  
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Vítání občánků se tak poprvé neuskutečnilo v zasedací místnosti OÚ, ale venku 

v přírodě, v areálu u hřiště. 

Tradiční podzimní setkání občanů bylo 

zrušeno a výročí vzniku Československa 

jsme si místo uspořádání obvyklého 

lampionového průvodu připomněli 

prostřednictvím místního rozhlasu. 

Adventní věnec byl požehnán bez účasti 

veřejnosti a jen několik málo občanů 

mohlo být přítomno rozsvícení první 

svíčky a vánočního stromu. Letos jsme 

pořídili nové osvětlení, které bylo 

instalováno na jiný strom. Věřím, že se Vám 

líbí. V letošním roce byly prodány další dva 

pozemky určené pro výstavbu rodinných 

domů, prodej třetího byl schválen, ale 

zájemci později od záměru postavení domu 

v naší obci ustoupili. Ale již se ozvali další, 

takže v této chvíli nemáme k dispozici žádné volné stavební parcely. I tato skutečnost 

byla letos řešena na zasedání zastupitelstva. Vzešlé rozhodnutí pak vyvolalo situaci, 

kterou jsme opravdu nepředpokládali. Jako vhodný prostor pro novou výstavbu jsme 

vytipovali farskou zahradu. Vzhledem k poloze by příprava stavebních míst v této 

lokalitě nevyvolala tak velké finanční prostředky na jejich přípravu, jako by tomu bylo 

v jiných místech územním plánem určených právě k bytové výstavbě. Při jednání 

s panem farářem Mikulou padla i otázka budoucího využití budovy bývalé fary. A to se 

stalo trnem v oku některým spoluobčanům, protože dle jejich mínění „jim“ farář chce 

prodat faru. 
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Tato budova je téměř nevyužita dlouhá 

desetiletí a každý majitel nějaké 

nemovitosti jistě sám dobře ví, že bez 

pravidelné údržby a občasné 

modernizace dům chátrá. A právě obce 

mají díky podpoře výstavby a 

rekonstrukcí nemovitostí určených 

k nájemnímu bydlení možnost získat na 

přestavbu fary na byty až 90 % dotaci. 

Dle dohody by pak farnost za budovu a 

zahradu získala od obce ornou půdu ve stejné hodnotě, což by jí zajistilo pravidelný 

příjem z nájmů. A obec by měla nájem z bytů, podotýkám, že by se nejednalo o sociální 

bydlení či bydlení takzvaných „nepřizpůsobivých“ rodin. Osobně mne velmi mrzí, že 

tato skutečnost nebyla všemi pochopena a vyvolala vlnu odporu. Ale má-li kdokoliv jiný 

nápad, jak faru využívat a z jakých prostředků financovat její opravu a provoz, ať s ním 

klidně přijde. Na závěr se vrátím k plánovaným oslavám výročí obce. Zastupitelstvo 

rozhodlo o jejich přesunu na poslední květnový víkend roku 2021. Program je připraven 

a zajištěn, a tak nezbývá než čekat, jak se covidová situace bude vyvíjet a zda oslavy 

opravdu proběhnou. Pokud by v té době platilo omezení akcí na účast například 100 či 

200 osob, nemělo by smysl je pořádat. Nezbývá než si přát, aby čísla nově nakažených 

dále klesala, aby dostupné vakcíny byly účinné a přijatá opatření fungovala. Pokud se 

tak stane, tak ve dnech 28. – 30. května 2021 společně oslavíme 700 let od první 

doložitelné zmínky o naší obci. I když to bude o rok později.  

 

Josef Pléha, starosta obce                                                                                                    

 

Hospodaření obce a investice v roce 2020 
 

Letošní rok byl v Martínkově rokem 

zahájení rozsáhlých investičních akcí a 

projektů. V loňském zpravodaji bylo 

uvedeno, že podle v té době 

nepotvrzených zpráv bychom měli 

obdržet dotace na opravu místní 

komunikace a zahájení rekonstrukce 

rodného domu Václava Kosmáka, ze 

kterého vznikne multifunkční obecní 

dům. V březnu došlo z Ministerstva pro 
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místní rozvoj potvrzení o registraci obou těchto projektů a mohly být zahájeny práce na 

přípravě jejich realizace. Na Kosmákově rodném domě došlo k provedení nové střechy, 

rozvodů elektroinstalace, vnitřních i vnějších omítek a dalším úpravám. Několik z Vás 

se mne ptalo, proč práce nepokračují, když zjevně není vše hotovo? Důvod je prostý – 

dotace byla na první etapu rekonstrukce, v ní zahrnuté práce jsou dokončeny a těsně 

před Vánocemi byla podána žádost o dotaci na etapu druhou. Pokud bude tato žádost 

úspěšná, dokončí se všechny práce nejen na vlastním domě, ale i na venkovních 

úpravách a stodole. Když neuspějeme, bude na jaře provedeno alespoň to, co je nutné 

dokončit před otevřením muzea. V této 

chvíli probíhá i výběr dodavatele 

expozice a do budoucna v zadní 

místnosti vznikne společenská místnost, 

kterou bude možno využívat 

k setkávání, školení, promítání filmů a 

dalším volnočasovým aktivitám. Náklady 

na první etapu činily 2,033.708,- Kč, 

dotace byla ve výši 1,3 milionu. Větší 

částku, konkrétně 2,090.000,- Kč jsme 

obdrželi na kompletní opravu místní komunikace od Markových k Beránkovým. Zde 

byly vyměněny obrubníky a uliční vpusti, proveden nový asfaltový povrch a došlo 

k osazení odvodňovacího žlabu. Velkové náklady jen těsně přesáhly tři miliony. Na 

financování vlastního podílu obce jsme využili investiční úvěr ve výši 1,5 mil. Kč. 

Zaslechl jsem názor, zda bylo dobré obec zadlužit. Roční splátka je ve výši 300 tisíc a za 

pět let zaplatíme na úrocích asi 38 tisíc. Sazba je ve výši 0,79%, což je sazba velmi 

příznivá.  S pomocí dotace z Fondu Vysočiny vyrostlo na návsi zastřešené posezení, 

v tomto případě činily náklady půl milionu a dotace 127 tisíc.  

Letos dokončenou akcí byla i 

renovace křížů.  Ta byla 

provedena s podporou 

Státního zemědělského a 

intervenčního fondu ve výši 

116.500,- Kč, k nim jsme přidali 

70 tisíc z rozpočtu obce. 

Současné zastupitelstvo je 

v polovině svého funkčního 

období, proto Vám alespoň 

v krátkosti nastíním naše 

plány na druhou jeho polovinu 

a zejména na rok 2021. Vlády rozhodla, že se z krize máme „proinvestovat“. I to nám 
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dopomohlo k získání další dotace na příští rok, a to na vybudování pergoly u 

fotbalového hřiště a osazení tří dětských herních prvků tamtéž. V tomto případě budou 

náklady dle smlouvy o dílo 750 tisíc a dotace necelého půl milionu. Jistě se shodneme, 

že po nově opravených cestách se jezdí lépe. Zastupitelstvo rozhodlo o podání žádosti o 

dotaci na příští rok, a to na cestu od Mácových ke kostelu. A další žádost byla podána 

na rekonstrukci areálu u hřiště, kde plánujeme výměnu oken, vnějšího dřevěného 

obložení a kompletní úpravy zadní místností za výčepem. Další dotace na rok 2021 již 

máme schváleny a podepsány. Na jaře obdržíme 43 tisíc na pokračování výsadby 

v obecním lese a 100 tisíc na výsadbu stromů na dalších třech místech v obci. To ale 

nejsou všechny plány na následující dva roky. Ve velmi špatném stavu je požární nádrž 

u kostela, ze které uniká voda a stavebně je v téměř havarijním stavu. Proto byla 

objednána projektová dokumentace na její opravu a po obdržení projektu bude rovněž 

podána žádost o dotaci na její opravu. A dluhem, který chceme splatiti do konce 

volebního období, je provedení asfaltové komunikace u nových domů v severozápadní 

části obce. Plánů je tedy dost, teď jen zbývá doufat, že bude i dost prostředků na jejich 

realizaci. V letošním roce došlo k částečnému poklesu příjmů z takzvaných sdílených 

daní, a to především kvůli propadu ekonomiky a HDP vlivem opatření proti koronaviru. 

V době přípravy tisku zpravodaje nebylo jasné, jak to dopadne s daňovým balíčkem, 

který ruší superhrubou mzdu a který Senát vrátil k novému projednání do Poslanecké 

sněmovny. I toto opatření bude v případě přijetí zákona znamenat pokles příjmů měst a 

obcí, na druhé straně j v návrhu i částečná kompenzace. Martínkov disponuje poměrně 

vysokým rozpočtem v porovnání s jinými obcemi se stejným počtem obyvatel. Ovšem 

finanční prostředky neslouží pouze k realizaci investičních akcí a opravám veřejných 

budov, případně silnic. Z rozpočtu je hrazen provoz celé obce, například osvětlení, letní 

i zimní údržba, příspěvek na veřejnou dopravu a další. Pomocí obecních financí je 

zajišťován odvoz a likvidace odpadů nebo například podpora místních spolků. A 

v následujících letech je nutno počítat s prostředky na úhradu úvěru. I tak jsme po 

důkladné analýze loňského a letošního (do konce října 2020) hospodaření došli 

k závěru, že i kdybychom uspěli se všemi podanými žádostmi o dotace, budeme mít 

dostatek financí na zajištění vlastního spolupodílu. A to i díky zvýšení dotace na 80% 

celkových nákladů. Pokud se žádostmi neuspějeme, bude zastupitelstvo rozhodovat o 

prioritách v pořadí plánovaných oprav trochu jinak. Rozhodnutí má být známo v dubnu 

2021, takže nezbývá než čekat.  

 

Josef Pléha, starosta obce  
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Odpadové hospodářství v obci 
 

V posledních letech každoročně upozorňujeme na náklady spojené se svozem, tříděním 

a likvidací odpadů z domácností. K ideálu má však tato problematika hodně daleko, 

obec každoročně doplácí nemalou částku za to, že i v porovnání s jinými sídly v Kraji 

Vysočina přibližně stejné velikosti máme stále vysoké náklady na odvoz a skládkování 

směsného komunálního odpadu. Zjednodušeně řečena na popelnice (dále pod zkratkou 

SKO). V říjnu provedli pracovníci ESKO-T analýzu tohoto odpadu přímo v obci a 

výsledky této analýzy nejsou pro nás nijak lichotivé. V porovnání s průměrem v Kraji 

Vysočina máme stále vyšší náklady právě na popelnice. Zatímco průměrná hmotnost 

směsného odpadu v kraji na obyvatele činila 183 kg, v Martínkově to bylo 205 kg. U 

tříděného odpadu držíme krok s krajským průměrem pouze v oblasti plastového 

odpadu a trochu se přibližujeme skleněnými obaly – viz tabulka: 

 

porovnání odpadů (kg/obyvatel/ rok) za rok 2019 
 

  
papír plast sklo kov 

směsný 
odpad 

Martínkov 8,5 18,8 14,2 4,7 204,9 

Kraj Vysočina 22,2 18,3 15,2 22,4 183,1 

ORP Moravské Budějovice 20,7 16,4 12,6 23,1 184,7 

Celá ČR 21,9 15,1 13,9 14 195,5 

 

Z uvedené analýzy vyplynulo následující:  

- Bylo zkontrolováno 65 nádob na směsný odpad. 

- 37 nádob na SKO obsahovalo tříděný odpad, a to mnohdy i v případě, že se 

nacházely v těsné blízkosti sběrného hnízda na tříděný odpad (papír, plast, 

nápojové kartony, sklo, kovové obaly). 

- 18 nádob obsahovalo BIO odpad, který lze umístit do hnědých nádob umístěných 

na sběrných hnízdech – váha BIO odpadu má velký vliv na celkovou produkci SKO  

- V nádobách se objevuje textil, dřevo, stavební suť. 

- Obec má nižší náklady na svoz směsného komunálního odpadu, a to v porovnání s 

velikostní skupinou obcí. V porovnání s Krajem Vysočina jsou náklady 

(Kč/obyvatel) vyšší. 

- V případě, že se začne lépe třídit SKO, dojde k jeho postupnému klesání, a to 

hlavně mimo topnou sezónu a odpad se přesune do nádob na tříděný odpad. V 

budoucnu, kdy se plánuje a je navržen nový zákon o odpadech, bude obec platit 
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mnohem vyšší částky za směsné komunální odpady, proto je potřeba se na tuto 

situaci připravit a třídit co nejvíce. 

- Při revizi bylo znatelné, že třídění na úrovni občana má velké rezervy.  

- Za rok 2019 byla dosažena míra třídění 19% (tříděný odpad versus směsný 

komunální odpad). 

- Výtěžnost nádobového sběru (TO) byla v posledních dvou letech podprůměrná. 

- Účast na třídění není o dobrovolnosti, jedná se o zákonnou povinnost. 

Nejen z tohoto důvodu vydalo zastupitelstvo obce 

v prosinci Obecně závaznou vyhlášku obce 

Martínkov č. 1/2020 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

Touto vyhláškou se zvyšuje poplatek o 100,- Kč na 

občana, tedy nově na 500,- Kč/občan/rok. Zde si 

dovolím upřesnit, že částka 400,- Kč se platila od 

roku 2010 a náklady na dopravu, a především 

vlastní skládkování neustále rostou. Při tvorbě této 

vyhlášky vycházelo zastupitelstvo ze skutečných 

nákladů na odpadové hospodářství v roce 2019 

(takto to ukládá zákon). V tomto roce činily 

celkové náklady obce 268.110,02 Kč, na poplatcích se vybralo 117.567,- Kč. Rozdíl je tedy 

150 tisíc, které doplácí obec ze svého rozpočtu. K jednotlivým položkám uvádím 

následující: náklady na SKO (popelnice) činily 135 tisíc, náklady na tříděný odpad cca 41 

tisíc a náklady na objemný a nebezpečný odpad 31 tisíc. Zdaleka největší položkou 

v systému třídění jsou náklady na odvoz a likvidaci bioodpadu. Přitom právě většina 

biologicky rozložitelného odpadu (BRO) se dá doma zkompostovat nebo zarýt do 

záhonků. Obec v roce 2019 za odvoz bioodpadu zaplatila celkem 55.700,- Kč! Největší 

položkou v této částce je vlastní doprava, protože často jsou velké kontejnery zaplněny 

větvemi a jejich kapacita tak zůstává nevyužita. Proto prosím všechny, kdo budou na 

jaře provádět řez stromů, vozte větve k areálu na čarodějnice, nebo je před vložením do 

kontejneru řádně rozstříhejte, aby zabraly co nejméně místa. Na rozdíl od jiných druhů 

tříděného odpadu jde v případě BRO o čistý náklad obce spojený s jeho likvidací. Za 

ostatní tříděné odpady (plast, kov, sklo, papír) dostává obec od společnosti EKO-KOM 

čtvrtletně částku ve výši 12 – 14 tisíc korun podle hmotnosti vytříděného odpadu a to 

zcela pokryje náklady spojené s jeho dovozem a likvidací. Takže disciplinovaným 

chováním můžeme každý z nás dosáhnout toho, že v popelnicích bude pouze odpad, 

který se nedá vytřídit, a tím snížíme náklady na jeho uložení na skládce. A naopak 

přibude-li tříděného odpadu v barevných kontejnerech, bude i více peněz obdržených 
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za jeho třídění. Proto Vás všechny žádám. TŘIĎTE ODPAD, MÁ TO SMYSL. 

OPRAVDU! 

 
Josef Pléha, starosta obce  

 
 

Činnost SDH Martínkov v roce 2020 
 

K 1. prosinci má náš sbor 119 členů z toho 86 mužů a 33 žen 

včetně mladých hasičů. V letošním roce nás opustila dlouholetá 

členka Marie Svobodová. Čest její památce. 

Činnost sboru v tomto roce byla ovlivněna coronavirovou 

situací v naší republice. Byly zrušeny všechny soutěže 

v požárních disciplínách. Na 11. ledna byla svolána volební valná 

hromada, na které byl zvolen výbor sboru.  

 

Zvolení členové výboru: 

Starosta: Jaroslav Veselský 

Náměstek starosty: František Kacetl 

Velitel: Karel Zach 

Jednatel: Luboš Venhoda 

Vedoucí kolektivu mladých hasičů: Jolana Vyplašilová 

Preventista: Aleš Pokorný 

Hospodář: Irena Pokorná 

Referentka žen: Jolana Vyplašilová  
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18. ledna náš sbor uspořádal tradiční hasičský ples. 14. února se v Budkově konala 

volební valná hromada okrsku. Z našeho sboru byli zvoleni do výboru okrsku dva 

členové. Luboš Venhoda byl zvolen do funkce velitele okrsku a Jaroslav Veselský do 

funkce vedoucího mladých hasičů okrsku.  

Jelikož se nemohlo uskutečnit tradiční pálení čarodějnic, byla tato akce 

přesunuta až na 27. června. Členky sboru připravily pro děti zábavný program. Jelikož 

nám počasí přálo, návštěvnost byla velká. 29. srpna jsme uspořádali již tradiční loučení 

s prázdninami. 

Chtěl bych touto 

cestou poděkovat 

Bc. Jitce Vypla-

šilové a Jolaně 

Vyplašilové za or-

ganizaci her pro 

děti. Hasiči z Mo-

ravských Budějovic 

přijeli dětem udě-

lat tak očekávanou 

pěnu. Ve večerních 

hodinách se pak o 

zábavu starala hu-

dební skupina DOBRÁ PÁRA z Dačic.      

Teď několik slov o zásahové jednotce. Náš člen Stanislav Blažek se pustil do opravy 

starého přívěsu. Z podvozku byla demontována nástavba a byla opatřena novým 

nátěrem. Firma Vezeko z Velkého Meziříčí pod tuto nástavbu vyrobila nový podvozek. 

Až bude definitivně nástavba hotová, bude použita za vozidlo Ford místo staré Avie.  

Dále byla z dotace obce zakoupena elektrocentrála a plovoucí sací koš. 

Závěrem bych chtěl poděkovat členům sboru za pomoc při organizování akcí 

sboru, dále poděkovat členům obecního zastupitelstva za schválení dotace pro náš sbor. 

Dovolte mi, abych Vám jménem sboru popřál radostné svátky vánoční a mnoho 

úspěchů v roce 2021. 

 

Luboš Venhoda – jednatel SDH  
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Myslivecký spolek Jakubov  
a jeho činnost v roce 2020 

 

 
Na konci roku 2020 má Myslivecký spolek 

Jakubov 18 členů, z toho 6 členů je 

z Martínkova, z Jakubova je 5 členů, z Litohoře 

jsou 3 členi, z Domamile 1 člen, z Vranína je 1 

člen z Mor Budějovic 2 členi. Naše MS se 

zabývá všemi mysliveckými činnostmi, jako je 

péče o zvěř, kynologie, zvelebování krajiny atd. 

 

V letošním roce nás opustili: 

- Ladislav Šteflíček z Cidliny 

- Pavel Říháček z Moravských Budějovic 

Myslivecký spolek odcházejícím členům děkuje za odvedenou práci a přeje jim hodně 

zdaru v další činnosti.  

 

Na VČS jsme přijali nového člena: 

- Pavla Machovce z Jakubova 

 

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 2020 velmi aktivní i navzdory pandemii 

COVID 19, což dokládají provedené činnosti v roce 2020: 

 

- přikrmování zvěře v zimních měsících, 

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

řada oprav stávajících zařízení, 
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- výsadba aleje stromků, 

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

hospodář. 

 

 leden – Myslivecký ples v Jakubově – účast byla hojná a ples se vydařil 

 únor – výroční členská schůze – přijetí nového člena P. Machovce 

 březen  – sčítání zvěře 

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

krmných zařízení a o ně pečuje. Vysázení aleje stromků. 

 květen – opravy mysliveckých zařízení a výstavba nových 

 červen  – 1. 6. oslavil 85. narozeniny náš nejstarší člen, pan Jan Nevoral st. 

z Vranína, přejeme mu hodně zdraví štěstí a hodně sil do dalších let 

 červenec, srpen – výstavby mysliveckých zařízení. Zrekonstruování obrázku sv. 

Huberta na chatě nad rybníkem Plichťák u Martínkova 

 září, říjen – příprava na přikrmování zvěře a začátek přikrmování. Úprava chaty 

nad rybníkem Plichťák u Martínkova 

 listopad  – 1. hon ve Vraníně, ale bohužel bez poslední leče, kterou jsme nemohli 

pořádat z důvodů opatření COVID 19 

 prosinec  – 2. hon v Jakubově a zakončení lovecké sezóny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MYSLIVOSTI ZDAR 

vše dobré a především pevné zdraví v nadcházejícím novém roce 2021!  

 

Bc. Karel Horký, jednatel spolku 
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Tělocvičná jednota Sokol Martínkov v roce 2020 

 
 Konec roku je pravidelně obdobím různých rekapitulací všeho, co 

se během něj povedlo, zařídilo či naopak zjišťováním případných 

rezerv a nedostatků. Zvu Vás tedy k malému ohlédnutí za tím, 

jaký byl rok 2020 v naší jednotě. Původní plány se samozřejmě 

především kvůli různým omezením a zákazům nepodařilo 

naplnit, přesto si myslím, že letošní rok byl přes všechny potíže 

pro martínkovské Sokoly rokem zdařilým. Hned 2. ledna 2020 

proběhl turnaj v badmintonu. Co nejlepších výsledků se snažilo dosáhnout celkem 14 

dětí a 8 dospěláků. V kategorii hoši do 

10. let zvítězil Filip Krejčí, druhý byl Jiří 

Klimeš a na třetím místě skončil Ondřej 

Řepa. 

 Hoši 11-15 let bojovali ve dvou 

skupinách, zlatou medaili si vybojoval 

Marek Řepa, na druhém a třetím místě 

skončili Matěj a Ondřej Karáskovi. Mezi 

dospělými (nad 15 let) bylo pořadí 

následující: 1. místo Josef Bláha, 2. místo 

Zdeněk Řepa a 3. místo Tomáš Pokorný.  
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V sobotu 4. ledna se uskutečnil tradiční novoroční výstup na Mařenku, skupina 

martínkovských sokolů a jejich přátel byla znovu velmi početná, jak dokládá fotografie.  

Další akce byly v plánu až na březen – košt pálenek, a pak hlavně na květen, kdy se 

v Martínkově měli úplně poprvé setkat členové sokolských folklorních souborů na 

národní přehlídce. Vše ale zhatil koronavirus, rozhodnutí o zákazu akcí přišlo dva dny 

před koštem a zrušení folklorní přehlídky bylo po dohodě se vzdělavatelským odborem 

České obce sokolské oznámeno v dubnu. Zároveň se hledal náhradní termín, ve kterém 

by se přehlídka mohla uskutečnit. Z důvodu zákazu shromažďování se až na konec 

května posunula i valná hromada jednoty. Na ní byly změněny plány na organizaci 

oslav stého výročí založení naší jednoty, kdy jsme původně chystali na sobotu 12. září 

2020 uspořádání sokolské akademie. Od jejího pořádání bylo nakonec upuštěno, a tak 

se uvolnilo místo právě pro uspo-

řádání folklorní přehlídky. Na první 

pouť bylo opět naplánováno fotbalové 

utkání ženatí – svobodní, to se ovšem 

kvůli počasí a rozmočenému terénu 

odehrálo až o týden později. V létě se 

situace kolem nemoci COVID začala 

uklidňovat, proto jsme se mohli 

pustit do přípravy 9. štafetového 

maratonu „Pocta Emilu Zátopkovi“. 

Každý ročník této akce přinesl vždy posun v některém rekordu, buď v počtu účastníků, 

nebo v celkovém součtu naběhaných a nachozených kilometrů. Proto jsme v sobotu 25. 

července s napětím očekávali, co předcházející měsíce různých omezení a u mnohých i 

strach z onemocnění koronavirem udělá s účastí na letošním ročníku. Zda nebudou mít 

maratonci obavy z nákazy a raději nezůstanou doma, nebo naopak po dlouhých 

týdnech nuceného uzavření právě ve svých domovech nezatouží po účasti na nějaké 

akci. Hned od úvodních kol maratonu bylo zřejmé, že správná byla druhá možnost. 



 
23 

 
 

Účastníků maratonu přibývalo stejně, jako čar na tabuli se zapsanými zdolanými 

okruhy. Oproti loňskému ročníku panovalo příjemné počasí a s přibývajícím časem bylo 

zřejmé, že rekordy znovu pokoříme. A tak se i stalo: počet účastníků dosáhl 211, všichni 

společně naběhali či nachodili celkem 1 422 784 metrů čili téměř tisíc pět set 

kilometrů!!! Příští rok proběhne jubilejní 10 ročník maratonu a laťka na další zdolávání 

rekordů je velmi vysoko. K letošnímu stému výročí založení naší jednoty přišel náčelník 

se zajímavou výzvou. Uspořádání cyklovýletu, během nějž by jeho účastníci navštívili 

nejjižnější, nejzápadnější, nejsevernější a nejvýchodnější sídlo v Kraji Vysočina. 

Smekám před všemi, kdo tuto výzvu přijali a její cíle splnili. V srpnu nás čekalo 

rozhodnutí, jakým způsobem se postavíme k pořádání letošních v pořadí již 38. 

Martínkovských krojovaných hodů. V průběhu července totiž vláda začala opět 

přitvrzovat protiepidemická opatření a vydala nařízení, že na akcích ve vnitřních 

prostorách budov musí mít jejich účastníci roušky, pokud se jich sejde více než sto. To 

by znamenalo omezit kapacitu sokolovny jak na pouťovou zábavu, tak na posezení 

s cimbálovou hudbou. Rovněž členové souboru Jordán řešili formu letošního koncertu. 

Padlo rozhodnutí uspořádat všechny akce venku. Šli jsme tím sice do rizika, že se proti 

nám postaví počasí. Přeci jen byl letošní rok v porovnání s předcházejícími léty hodně 

deštivý. Ale vše dopadlo dobře a akce v parku se vydařily. V září nás čekala oslava 100 

let Sokola Martínkov, o které se dočtete v samostatném článku. 8. října se slaví jako 

Památný den sokolstva, a i letos jsme si s pár účastníky malé vzpomínkové akce 

připomněli hrdinství našich předků v období II. světové války u pamětní desky Josefa 

Štefana. Blíží se konec roku a s tím i období v minulých letech pravidelně pořádaných 

akcí v období vánočních prázdnin. Jde o turnaj ve stolním tenise, silvestrovský výšlap 

nebo další ročník výstupu na Mařenku. V tuto chvíli nevíme, zda bude možné je 

uspořádat, proto sledujte internetové stránky obce nebo facebookový profil Tělocvičné 

jednoty Sokol Martínkov, kde se vše včas dozvíte. A informovat budeme i 

prostřednictvím obecního rozhlasu. Protože se zdá, že nadcházející plesová sezóna 

nebude moci proběhnout, zahájili jsme práce na rekonstrukci klubovny v sokolovně. Po 

provedení nových rozvodů elektroinstalací se opraví omítky a následně v příštím roce 

necháme vyměnit podlahovou krytinu. A v plánu je i pořízení nového nábytku, vše 

bude záležet na finančních prostředcích, které bude mít naše jednota k dispozici. Velmi 

rád opět děkuji zastupitelstvu obce za příspěvek na naši činnost, který byl letos navýšen 

kvůli oslavám stého výročí. Další zdroje jsme obdrželi z příspěvků ze sokolské župy 

a díky dotaci z programu „Můj klub“ Do tohoto programu nově vyhlašovaném Národní 

sportovní agenturou byla již zaslána žádost o dotaci na rok 2021. V letošním roce jsme 

uspěli i s žádostí o dotaci z Fondu Vysočiny na celoroční činnost našich kulturních 

souborů. Kraj Vysočina měl dle smlouvy částkou téměř 60 tisíc podpořit nejen pořízení 

materiálu, vybavení a triček, ale i účast krojovaných souborů či pěveckého sboru na 

různých akcích. Těch se ale z obecně známých důvodů konalo velmi málo, takže celou 
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výši dotace nebudeme patrně moci vyčerpat. Každopádně na rok 2021 požádáme o 

podporu znovu. 

Na závěr mi dovolte vyjádřit velký dík všem, kteří věnují práci pro Sokol Martínkov 

nemálo svého volného času, díky patří i aktivním členům naší jednoty a všem 

sympatizantům a podporovatelům. Všem pak přeji klidné a pohodové svátky a hodně 

zdaru v příštím roce.  

 

100 let Sokola Martínkov 
 

12. září roku 1920 byla v jednom 

z tehdejších martínkovských hostinců 

založena Tělocvičná jednota Sokol. Na 

letošní rok tak připadly oslavy stého 

výročí, které byly naplánovány do dvou 

termínů. V sobotu 16. května se 

v Martínkově měla uskutečnit VII. 

národní přehlídka sokolských 

folklorních souborů, 12. září pak 

slavnostní valná hromada a sokolská 

akademie. Tyto plány ovšem změnilo nařízení vlády o omezení počtů účastníků 

hromadných akcí, takže folklorní přehlídka se po 

dohodě s vedením Vzdělavatelského odboru 

přesunula na zářijový termín. Členové soborů 

Formani Slatiňany, Sejkorky Slatiňany, Dřeváček 

Jihlava a Všetulské hanáček tak dorazili do 

Martínkova přímo v den stého výročí našeho 

Sokola (další dva soubory odřekly účast kvůli 

opětovnému šíření koronaviru). Samotné 

přehlídce předcházelo několik měsíců příprav, 

během nichž bylo potřeba zajisti pódium, 

ozvučení, šatny, občerstvení pro účastníky 

přehlídky i diváky a mnoho dalších drobností. Vše 

se podařilo a přišel den „D“. Mimo již 

zmiňovaných souborů se na přehlídce představily 

samozřejmě i místní Džbánek, Džbáneček a 

Martínek a s překvapením vystoupila i neformální 

sestava nazývající se Bosonožky. Samotnou akci 

zahájila jednatelka Vzdělavatelského odboru České obce sokolské Kateřina Pohlová 
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přivítáním všech přítomných a sdělením základních informací o historii pořádání 

folklorních přehlídek. „Jsem ráda, že jsme se letos poprvé sešli právě v Martínkově, 

protože mimo to, že slavíte krásné výročí, pracují ve vaší jednotě tři folklorní soubory“ 

řekla sestra jednatelka. Se zdravicí vystoupil i tajemník naší sokolské župy a člen 

Předsednictva ČOS Martin Zuzaňák, který pochválil aktivní činnost Sokola Martínkov“ 

„Početně sice na, ale jinak patříte k nejaktivnějším jednotám v naší župě. Je obdivuhodné, 

co vše dokážete přichystat, uspořádat a zrealizovat a vaše jednota je opravdu vzorem pro 

mnoho dalších jednot“ A pak již začala vlastní přehlídka. Bylo škoda, že kvůli nárůstu 

nemocných koronavirem nedorazilo tolik diváků, kolik jsme původně předpokládali. 

Kdyby se akce konala o týden či dva dříve, nebo se nemoc začala šířit o něco později, 

jistě by jich bylo víc. Ti, co nakonec dorazili, mohli vidět rozmanitost krojů a tanců a 

rozdíly ve folklorních tradicích v různých koutech naší republiky. Zaslouženým 

potleskem bylo odměněno každé vystoupení a na tvářích účinkujících bylo znát, že si 

odpoledne opravdu užívají. Na závěr došlo k předání upomínkových předmětů a 

květinových darů a začal doprovodný program. V něm vystoupil s ukázkou freestyle 

fotbalu člen naší jednoty Petr Karásek, kterého doprovázela exmistryně světa v tomto 

sportu Lucia Kevická. Tuto dvojici pak 

na pódiu vystřídal místní pěvecký sbor 

Jordán, jehož členové zazpívali tři písně 

tematicky vybrané ke stému výročí. 

Jednatelka VO ČOS dekorovala prapor 

Sokola Martínkov pamětní stuhou, 

proběhl křest brožury „Sokol Martínkov 

– sto let od založení“ a poté již 

následovala volná zábava. První den 

oslav našeho výročí zakončil ohňostroj. 

V neděli 13. 9. 2020 pokračovaly oslavy uspořádáním slavnostní valné hromady. Ta byla 

nachystána v parku pod stanem, protože v sokolovně by její účastníci museli mít 

roušky.  
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Po přivítání hostů, mezi nimiž byla předsedkyně mikroregionu Jana Kiesewetterová 

nebo starosta sokolské župy plk. Švece Jozef Šabla následoval projev připomínající 

historii a současnost sokolského hnutí a naší jednoty. V něm byly zmíněny hlavní 

milníky České obce sokolské od jejího založení, historie sokolských sletů i účast sokolů 

v odboji během II. světové války: Po mobilizaci v září 1939 se většina zdravých a fyzicky 

zdatných členů Sokola hlásila u přidělených vojenských útvarů. Příležitost dokázat lásku 

k vlasti nasazením při obraně hranic republiky však nedostali, po podpisu Mnichovské 

dohody a vnucení její platnosti představitelům státu přešla velká část území 

Československa pod správu okupační moci. Sokolové se ihned zapojovali do činnosti 

prakticky všech skupin, které na území protektorátu organizovaly protiokupační činnost. 

Krvavý teror, který nastolil v roce 1941 Reinhard Heydrich, znamenal nejen vzedmutí vlny 

odporu v českém odboji. Na jeho usmrcení se podílelo i mnoho odbojářů z řad Sokola, 

kteří pomáhali členům skupin, jež měli za úkol zajistit jeho likvidaci. Atentát na 

Heydricha byl považován za nejvýznamnější odbojový čin v okupované Evropě a měl 

takový ohlas, že Británie a Francie odvolaly své podpisy pod Mnichovským diktátem, 

který v roce 1938 připravil Československo o více jak třetinu jeho území. Mnoho členů 

Sokola se pak zapojilo do boje za obnovu samostatnosti v řadách zahraničních skupin. 

Během válečných let utrpěl Sokol velmi vysoké ztráty“. V pasáži týkající se historie a 

současnosti naší jednoty zaznělo mimo jiné: „Po sjednocení tělovýchovy v roce 1952 došlo 

k obnově činnosti Sokola Martínkov pod zastřešující Českou obcí sokolskou až v létě roku 

1999. V tomto období došlo k zahájení postupné rekonstrukce sokolovny a pořádání akcí 

pro členy jednoty i širokou veřejnost, z nichž některé přetrvávají dodnes. Vážené sestry a 

bratři, vážení hosté. Z výčtu aktivit je jistě většině z Vás zřejmé, že naše Tělocvičná 

jednota je velmi aktivním spolkem v obci. Nejen pro své členy připravuje během roku 

spoustu sportovních, kulturních a společenských akcí a přispívá tím k pestrosti života na 

malé obci. Pevně věřím, že tomu tak bude i v následujících letech“ zakončil svůj projev 

starosta jednoty. Po něm vystoupil bratr Šabla, který pochválil aktivity martínkovského 

Sokola, kdy mimo jiné řekl: „Sám jsem i starostou Sokola Brtnice, který má asi 3x více 

členů, než je tady Vás. Ale když jsem si teď prohlédl výstavu o tom, co tady všechno 

děláte, tak těch akcí a aktivit je násobně více, oproti Brtnici“. S pochvalnými slovy 

vystoupila i předsedkyně mikroregionu, poté došlo k předání plaket a dalších 

upomínkových předmětů. Následovala taneční zábava, při které se všichni zúčastnění 

dobře bavili až do pozdních hodin. 

Vážené sestry a bratři, všem Vám děkuji za aktivní činnost v naší jednotě. Děkuji i 

všem, kdo se zapojili do přípravy folklorní přehlídky a oslav stého výročí. Pochvalná 

slova členů sokolských souborů i představitelů naší župy či mikroregionu jsou důkazem 

toho, že svoji práci děláme dobře. Přál bych si, aby tomu bylo stejně i v dalších letech. 

NAZDAR!  

Josef Pléha, starosta jednoty 
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Folklórní soubory Džbánek, Džbáneček a Martínek 

 

Džbánek 
 

Letošní rok je pro folklor a nejen pro něj velkou ztrátou. Většina akcí byla 

zrušena nebo odložena.   

 Ale pojďme na příjemnější věci, které se letos i přes nepřízeň vrchnosti povedly. První 

naší společnou akcí byl každoroční vodácky výlet na Vltavu, kde jsme si to skvěle užili i 

díky tomu, že jsme se dlouho neviděli. Několik lodí se otočilo, někteří z nás překonali 

svoje „rychlostní“ rekordy z minulého roku a celkově panovala dobrá nálada.  

Hned po návratu jsme vyprovodili naši bývalou tanečnici, Terku, na cestě k další 

etapě života. Na její bráně jsme otestovali, jestli ještě vůbec umíme tancovat, jelikož 

jsme zkoušky do té doby neměli, z obavy o zdraví. Většina krojovaných hodů se letos 

vůbec neuskutečnila, z důvodu všem známých, ale v našem případě to naštěstí neplatilo 

a jelikož bylo omezení v počtu návštěvníků ve vnitřních prostorách, tak se naše hody 

musely konat hlavně venku. I přes „nepřízeň“ počasí se nám podařilo vše připravit, díky 

čemuž mohla páteční cimbálka se skupinou Rathan v poklidu proběhnout. 

Mimochodem letos měl Rathan výročí 30 let od vzniku. Oslava této pro nás oblíbené 

cimbálové muziky nakonec letos neproběhla, o to více se na ní můžeme těšit v příštím 

roce. Malý zádrhel byl se stavěním májky, která ve větru nešla postavit, a proto jsme se 
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rozhodli odložit stavění máje na sobotní ráno. Věříme, že jsme udělali dobře a předešli 

jsme možné nepříjemnosti při tomto stavění. Nejvíce mě potěšilo, že jsme se druhý den 

ráno všichni sešli a i za přispění Luboše, který tušil, že nás takto časně nemusí být dost 

a přišel nám pomoci, jsme jí zdárně postavili. Odpoledne, po koncertě, jsme měli 

vyzývání stárek s našim tradičním duem Pavlem a Petrem s jejich doprovodem. 

Po vydatné večeři, u našich stárek jsme měli historicky první předtančení mimo 

sokolovnu, dalo by se říct „při měsíčku“.  Pro všechny to bylo zas něco nového, jak 

pro nás, tak i pro diváky. Nedokázali jsme posoudit, jak se předtančení líbilo, neviděli 

jsme totiž v té tmě nikomu do tváře, snad jen ze závěrečného potlesku jsme mohli 

usoudit, že se nám tanec povedl. Není 

od věci, pokud bude počasí příští roky 

přát, vystoupení opět někdy zopakovat 

pod širým nebem, ale to je jen taková 

úvaha k zamyšlení. Venku byla totiž 

úplně jiná atmosféra než uvnitř 

sokolovny. Samozřejmě také 

návštěvnost u večerních zábav nebyla 

taková jako normálně. O to více, snad v 

rekordním počtu, se přišlo podívat 

diváků na nedělní taneční přehlídku. Velký dík patří souborům Okřešánek a Bajdyš, 

kteří nás podpořily už v průvodu po vsi a vnesly do našich řad tolik potřebného elánu. 

Dále děkuji našim ostatním souborům a jejich vedoucím za perfektní přípravu a krásně 

zvládnutá pásma. Našim hlavním 

stárkem byl Štěpán Urbánek a stárková 

Monika Nahodilová. Nedělní cimbálky 

se ujal Petr Hudeček a jeho hosté. 

Děkuji všem co jakkoliv přispěli k 

poklidnému průběhu hodů a doufám, že 

se všem letošní hody líbily a přinesly 

trochu pozitivní nálady do dalších dnů. 

  Hned 3 týdny po hodech nás 

čekala náročná akce a to ,,VII. národní 

přehlídka sokolských souborů.´´  Tuším, 

že o této akci se rozepíše Pepa, tak se nechci moc rozepisovat, ale z mého pohledu se 

akce náramně vydařila. Tato akce se poprvé konala v takto malé vesnici jako je 

Martínkov.  

Nerad bych zapomněl také na sobotní dopoledne těsně před touto přehlídkou, 

kdy jsme doprovodili naše členy Davida a Lucku na svatební obřad do krásného 
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vinařství Sádek. Počasí jim přálo a na svatbě jim hrála cimbálka Rathan. Po obřadě jsme 

byli pozváni na ochutnávku ve sklípku, která nás pěkně nabudila do celého dne. 

 Další podzimní akce byly zrušené, a tak bych tento rok celkově zhodnotil takto.  

Z mého pohledu byl letos celkově podivný rok, ovlivněný vy víte čím. Možná nás 

to mělo něčemu naučit. Nic se přece neděje jen tak. Jsme sice součástí ohromného 

celku, na který ani nedohlédneme a zároveň nejsme tak úplně schopni všemu 

porozumět, ale můžeme se snažit ten celek obohatit tím nejlepším, co je v nás. Mějme 

se proto rádi a buďme v dalším roce, alespoň v myšlenkách, pozitivní.  

 

Jiří Lojda 

 

 

Džbáneček 
 

Celkem 12 párů nových tanečníků přestoupilo v roce 2019 ze souboru Martínek do 

souboru Džbáneček a celý rok byl naplněn bohatou činností a mnoha úspěchy. 

S velkým očekáváním a ještě větším nadšením jsme proto hned od ledna roku 2020 

začali docházet na zkoušky tanečního souboru. Začali jsme nacvičovat nové taneční 

kroky a variace pro další činnost souboru. Vzhledem k velice dobrému hodnocení a 

ocenění na předchozích vystoupeních, jsme obdrželi plno nabídek k účasti na 

budoucích akcích v roce 2020. Velice nás potěšily i Vaše ohlasy a připomínky k naší 

činnosti a byli jsme rozhodnuti dodržet Vaše očekávání a plně se posunout na vyšší 

úroveň našich dovedností a vytvořit pro Vás nezapomenutelné zážitky. Již od ledna 

jsme měli zcela naplněný harmonogram dohodnutých akcí, a proto nás čekalo velké 

množství práce a úsilí, jehož jediným cílem bylo připravit pro Vás precizní a zábavné 

vystoupení. Měli jsme se zúčastnit následujících programů: 

- dne 20. 02. 2020 – IV. Dětský folklórní ples pořádaný foklórním souborem 

Rouchováček, působícím pod základní školou Rouchovany 

- dne 14. 03. 2020 – XII. Martínkovský košt pálenek 

- dne 17. 04. 2020 – I. ročník Ochutnávky vína městyse Okříšky, kde měly naše soubory 

zajišťovat společně se souborem Okřešánek celodenní doprovodný program 

- dne 25. 04. 2020 – Krojované hody konané ke sv. Jiřímu v Čebíně 

- dne 16. 05. 2020 – VII. Národní přehlídka sokolských folklórních souborů konaná 

v Martínkově 

- dne 23. 05. 2020 – Řemeslnický jarmark v Moravských Budějovicích, konaný v rámci 

30. ročníku Festivalu dechovek Miroslava Kratochvíla 

- dne 30. 05. 2020 – Oslavy 700. let vzniku obce Martínkov 

Po pravidelných zkouškách tak přišlo první očekávané vystoupení v Rouchovanech.  
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Tímto chci poděkovat nejen všem vystupujícím, ale i rodičům a všem ostatním, kteří 

nám pomohli vytvořit pro naše tanečníky zázemí a podporu. Tato solidarita a nadšení je 

jedna z vlastností, jež oceňují ostatní účinkující jakýchkoli akcí, kamkoli přijedeme. 

Díky za to Vám všem. 

Po příjezdu do Rouchovan nás čekal slavnostní nástup, neboť plesu jsme se zúčastnili 

společně s folklórním souborem Rouchováček působícím při ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 

v Rouchovanech pod vedením Vlasty Žákovské a dále Dětským folklórním souborem 

Čečinka působícím v rámci ZUŠ J. Kresánka v Bratislavě pod vedením Beáty Čečkové. 

Pro naše tanečníky bylo vystoupení ostatních účastníků plesu nezapomenutelným 

zážitkem, a to nejen z pohledu různorodosti tanců, stylů, ale i krojové vybavenosti. 

Zvlášť pro nás byla zajímavá ukázka nového společného tance, který nás naučili naši 

slovenští přátelé. Určitě to byla další motivace v činnosti nejen tanečníků Džbánečku, 

ale dle ohlasů i tanečníků Rouchováčku. Bohužel i přes opravdu ohromné nadšení byla 

tímto vystoupením z důvodu vládních nařízení naše další činnost na poměrně dlouhou 

dobu ukončena.  

V polovině roku, jakmile to bylo jen trochu možné, jsme se opět začali scházet 

k nacvičování vystoupení na tradiční Martínkovské krojované hody, neboť jsme si 

s vírou a očekáváním nepřipouštěli, že by se v polovině srpna nekonaly. 
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 Jak jsem psala na začátku, současná skupina Džbánečku je velice četná, a proto je 

mnohem efektivnější, pokud se výuka rozprostře mezi více partnerů. Chci také 

poděkovat i členům souboru Džbánek, že nejednou přišli na zkoušku mladších 

tanečníků a snažili se jim předat své znalosti a dovednosti osobně. Do poslední chvíle 

sice nebylo absolutně jasné, zda se podaří naše tradiční hody uskutečnit tak, jak je 

známe z minulosti. Přesto vše dopadlo výborně, a to včetně počasí.  

Další akcí, která nás čekala, byla VII. Národní přehlídka sokolských folklorních 

souborů. Dne 12.09.2020 se za podpory České obce sokolské a Ministerstva kultury ČR 

podařilo realizovat přehlídku souborů působících pod Sokolem. Naše soubory se této 

výjimečné akce zúčastnily již v minulosti v Bzenci a Slatiňanech, a proto pro nás bylo 

ctí mít možnost pořádat tuto nezapomenutelnou slavnost i v naší obci, kde jsme mohli 

ostatním souborům předat alespoň částečně naši jedinečnou atmosféru a to jak 

vnímáme tradice a 

folklór my. Skutečnost, 

že z naší malé obce se na 

pódiu společně dokázalo 

sejít takřka 80 martín-

kovských krojovaných 

prezentujících hned 

v 5 martínkovských sou-

borech překvapila i 

přítomné zástupce vede-

ní ČOS. Okamžitě jsme 

dostali nabídku zúčast-

nit se dne 17. a 18. 10. 

2020 semináře výuky horáckých tanců konaného v Jamném, a dále 17. 04. 2021 Krajské 

přehlídky dětských folklórních souborů v Jihlavě. 

Také vedoucí folklórního souboru Dřeváček z Jihlavy byl nadšen a požádal nás 

o spoluúčast na celovečerním galavečeru konaného v jihlavské sokolovně dne 12. 12. 

2020. Bohužel ani tato akce, ani říjnový seminář se opět neuskutečnily. 

Přes veškeré omezení, která nás v roce 2020 provázela, se již těšíme na další činnost 

v roce 2021 a doufáme, že radost, láska a porozumění nás budou provázet po celou 

dobu našeho trvání. 

Ještě jednou děkuji všem zúčastněným za ochotu, podporu a nadšení při naší činnosti a 

doufám, že se již brzy s Vámi potkáme na co nejbližší akci.  

Mějte krásné Vánoce a oslavte nový rok v míru a pokoji. 

S přáním pevného zdraví Vás zdraví  

Dana Svobodová, umělecká vedoucí 

 



 
32 

 
 

Martínek 
 

Letošní rok soubor Martínek zahájil 22. února 4. Dětským krojovaným plesem v 

Rouchovanech. Na ples byly pozvány dětské soubory Martínek, Džbáneček, Čečinka z 

Bratislavy a domácí soubor Rouchováček, a protože jsme chtěli, stejně jako ostatní 

krojáci, zatančit co možná nejlépe, scházeli jsme se již od začátku února. Před 

samotným plesem organizátoři pozvali všechny vedoucí dětských souborů na přátelské 

posezení, při kterém jsme měly možnost 

diskutovat o našich svěřencích, o 

tancování i o lidových tradicích a 

fungování souborů. S potěšením jsme 

vyslechly velmi zkušenou lektorku ze 

Slovenska. Soubor Čečinka pracuje při 

ZUŠ již řadu let, a proto její znalosti 

mnohaleté zapálené vedoucí souboru 

byly pro nás ostatní velmi obohacující. 

Bylo příjemné, že se s námi o své 

zkušenosti ochotně podělila. Ze setkání ve škole jsme se přemístili do sokolovny, kde 

děti zatančily svá pásma. Martínkovské děti byly moc šikovné. Měla jsem radost z jejich 

předvedeného výkonu, protože nacvičené pásmo zatančily na výbornou. Pro všechny 

účinkující soubory bylo připravené nejen bohaté občerstvení, ale také tombola a hlavní 

odměnou byl pro děti výborný dort. Soubor Martínek vystupuje za doprovodu živé 

hudby se zpěvem, ale někdy bylo velmi náročné půjčovat si klávesy pro náš hudební 

doprovod, proto nás velmi potěšilo, když jsme na svatého Valentýna z rukou pana 

starosty Josefa Pléhy obdrželi úplně nové klávesy. Z tohoto daru máme s dětmi velikou 

radost a jsme obci Martínkov za naši podporu vděční. Letošní tancování, stejně jako 

mnohé další aktivity, ochromila pro nás doposud neznámá nemoc Covid 19, a tak se 

stalo, že naši radost z nových kláves a těšení se na práci na připravovaném novém 

pásmu, pozastavila přísná vládní opatření a martínkovští krojáčci museli své jarní 

zkoušky do odvolání zrušit.  
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Znovu jsme se začali scházet až v 

červnu. K mé velké radosti se soubor 

rozrostl o nováčky a má nyní 21 dětských 

členů. Čas do martínkovských hodů byl 

na nácvik nového pásma velmi krátký, 

proto jsem se rozhodla naučit nové děti 

původní pásmo. Pro nováčky bylo 

vedení staršími dětmi velmi nápomocné 

a rychleji vše zvládly. Pro malé 

tanečníky bylo také potřeba do hodů 

ušít nové kroje, což by se nezvládlo bez obětavé práce paní Stanislavy Lojdové, která 

kroje sama šije, ale také ochotně zapůjčuje střihy a poskytuje látky k jejich ušití. 

Vystoupení na 38. Krojovaných hodech v Martínkově si děti užily s nadšením. Byla na 

nich vidět jistota, se kterou zatančily již dobře známé pásmo natrénované na 

zkouškách. Poselství, které jsme si s dětmi daly - rozdávat radost divákům, jsme na 

domácí půdě rozhodně naplnily. Vystoupení v Martínkově na VII. Národní přehlídce 

sokolovských folklorních souborů, bylo pro nás v letošním roce nečekaně poslední, což 

jsem v té době ještě netušila, a tak jsem spíš trnula strachy, když jsem viděla, jak vysoko 

se staví taneční parket. Obavy o „moje dětičky,“ jak jim ráda říkám, byly naprosto 

zbytečné. Děti opět zatančily s jistotou na jedničku s hvězdičkou a já z nich měla znovu 

velkou radost. Když teď na konci listopadu píši toto zamyšlení nad letošním tanečním 

rokem, je mi trošku smutno. Moje plány, energie a elán, které jsem chtěla, společně s 

dětmi vložit do natrénování nového pásma, byly pozastaveny dalšími přísnými 

opatřeními. Ale „dětičky moje,“ už teď je mi jasné, že hned, jak to situace dovolí, 

budeme se pravidelně scházet a zatančíme si pro radost naši i pro naše diváky.  
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Závěr mého letošního zamyšlení patří 

poděkování. Ráda bych na tomto místě 

poděkovala všem, kteří se na práci a 

fungování souboru nejmenších dětí 

podílejí a svojí podporou k jeho činnosti 

přispívají. Jmenovitě panu starostovi 

Josefu Pléhovi, za podporu a krásný dar 

v podobě kláves pro soubor, paní 

Stanislavě Lojdové za všechnu práci 

spojenou s šitím nových krojů. Slečně 

Adéle Lojdové za pomoc při zkouškách malých tanečníků. Zvláštní velké poděkování 

bych ráda věnovala Markétě Strašilové, bez jejíhož hudebního doprovodu na zkouškách 

a vystoupeních si práci neumím představit. Naše spolupráce při přípravě pásem je pro 

mě velice důležitá a jsem za ni velmi vděčná. Chtěla bych také poděkovat obci 

Martínkov za sponzorský dar, sokolu Martínkov za zázemí pro naše zkoušky. A v 

neposlední řadě děkuji rodičům dětí nejen za to, že vodí děti na zkoušky, pomáhají s 

přesunem dětí na vystoupení, ale především za to, že vedou své děti k lidovým tradicím. 

Do nového roku, bych chtěla popřát všem čtenářům hodně štěstí, zdraví a věřím, že i 

mnoho protančených střevíců a radosti ze života. Než se nám s dětmi zase podaří 

roztočit sukýnky po tanečním parketu a potěšit všechny, kteří se na nás rádi dívají, 

posíláme Vám malý novoroční dárek. Ve spolupráci s Kateřinou Steidlovou a Eliškou 

Vojtěchovou jsme namalovaly a graficky zpracovaly krásné logo pro náš Martínek. Jsem 

si jistá, že v taneční sezoně 2021 budeme mít možnost všem naše logo představit.  

 
Vlasta Lojdová, vedoucí souboru Martínek 
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Bosonožky 

 
Taneční sezóna Bosonožek v tomto roce 

začala již na jaře. 

Všechny jsme se ve zdraví sešly a začaly se 

učit s velkým časovým předstihem nové 

taneční pásmo na Martínkovské krojované 

hody. Letošní rok nám naši taneční sezónu 

narušila nečekaná covidová situace. O to 

více jsme se všechny těšily na opětovné 

setkání a společné zkoušení a trénování. 

Díky obrovskému nadšení nás všech se nám 

podařilo nacvičit taneční pásmo s názvem Dřeváky. Jak už název napovídá, dřeváky byly 

do tohoto pásma zapojeny, a to vydupáváním/vyklapáváním rytmů horáckých písní. 

 

V letošním roce jsme se také 

účastnily celorepublikového fol-

klorního festivalu sokolských sou-

borů v Martínkově, kde jsme vystu-

povaly v doprovodném programu. 

Pásmo Dřeváky jsme tedy v letošním 

roce představily divákům 2x. 

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. 

 

Naše přání do dalšího období: Kéž se zase v našich domech tančí, kéž je radost v ulicích. 
 

Eliška Marešová, vedoucí souboru 
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Jordán - pěvecký sbor z Martínkova 

 
… byl to náročný rok, pro někoho více pro někoho méně… 

I pro náš sbor byl výjimečný. Pod vlivem protiepidemických opatření jsme poprvé 

zpívali pouťový koncert pod modrou oblohou.  Bylo to výrazně jiné – jiný prostor, jiná 

akustika, jiná atmosféra. Různé byly i upřímné reakce od vás, za které jsme vždy moc 

rádi - ať jsou jakékoliv. Posouvají nás dál a my se snažíme na ně reagovat a udělat krok 

k pozitivním změnám.  

Nechci si stěžovat na tento „jiný“ rok, a proto bych zde místo prázdných slov zanechala 

dva texty.  

Autorkami prvního textu je něžnější část našeho sboru. Věřte, že bylo složité sejít se 

bez kluků a vše utajit až do poslední chvíle.  Ale náramně jsme si to užily – vymyslet 

text na naše zlaté hochy nakonec až tak složité nebylo. Bavilo nás to výtečně.  Je to 

vlastně takové vyznání naši mužské části sboru. Stejně jako se o base říká, že tvrdí 

muziku, stejné je to s našimi kluky - také tvrdí hudbu našeho sboru a bez nich bychom 

nebyli kompletní. Odměnou za naši textařskou kreativitu nám byla pozitivní reakce 

nejen od kluků. 

 

Můžeme si prozpěvovat:   S TEBOU RÁDA JSEM 

 

1. Milan s  kytarou je super, občas umí být i rocker, kytarový král. 

Marek kytaru si ladí, Milan zaučuje mládí, hrají spolu dál. 

MY JSME NEJRADĚJ      …S TEBOU RÁDA JSEM 

2. Standa partu chlapů drží a stále se cítí svěží, hlas má jako zvon. 

Zdeněk vtipně moderuje, občas něco zanotuje, to je prostě on. 

MY JSME NEJRADĚJ      …S TEBOU RÁDA JSEM 

3. Dominik ten vysoký je, hlasem ale v zemi ryje, bas je jediný. 

Lukáš vystoupí si vzhůru, na křídlovku hraje z kůru, je trochu stydlivý. 

MY JSME NEJRADĚJ      …S TEBOU RÁDA JSEM 

4. Vítek záznam pořizuje, pak to těžce sestřihuje. Youtuber jsi náš. 

Štěpán s úsměvem to dává, rytmicky si podupává, ty ten rytmus máš. 

MY JSME NEJRADĚJ      …S TEBOU RÁDA JSEM 

5. David rytmus vyťukává, Matěj s Ondrou přitakává, dospívají nám. 

Matěj na flétnu nám píská, Pavel, Tymon přízeň získá, Vojtík začíná. 

Už nám zbývají jen malí, sólisti jsou dokonalí, Ondra s Davídkem. 

MY JSME NEJRADĚJ      …S TEBOU RÁDA JSEM 
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Tím druhým textem je báseň Jana Skácela, kterou zhudebnil Petr Ulrych. Tato 

skladba je známá pod názvem „Modlitba“ a věřím, že si v ní každý najde to svoje.  

Od nás jste ji mohli slyšet při různých příležitostech. 

 

Pane, ať jsi stéblo trávy nebo obyčejný list, 

prosím dej, ať aspoň trochu umím ve tvých vzkazech číst, 

prosím dej, ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, 

ať vědí, že se učím a že nic neumím.  

  

Dej, ať zlomím svoji pýchu, dej mi hledat pokoru, 

když se trápím zbytečnostmi, ať pohlédnu nahoru, 

ať mi stačí dohlédnout na obzor, který jsi mi dal, 

ať se smířím se vším, co jsi mi kdy vzal. 

  

 A dej mi sílu snášet pokorně, co změnit nemám sil, 

odvahu, abych to nač stačím, na tomhle světě pozměnil, 

a také prostý rozum, který vždycky správně rozezná,  

co se změnit nedá, a co se změnit dá. 

 

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

a určitě ještě věnujete našemu sboru. Vám i našim příznivcům přeji do nového roku 

hodně zdraví, síly při zdolávání všech životních překážek a radosti ze všech krás, které 

nás obklopují.  

 

Petra Řepová, vedoucí sboru 

 

 

Dětský sbor Jordán 
 

Letošní rok nám všem přichystal nemilé překvapení. Každý si jej určitě 

představoval jinak, měl spoustu plánů, stejně jako my se zpíváním dětí. Trénovat jsme 

začali už koncem února a to písně k doprovodu mše v době postní a v době velikonoční, 

které jsme nakonec sledovali v televizi nebo online každý z pohodlí domova. Do 

domovů důchodců, které pravidelně navštěvujme na Den matek, jsme letos také 

bohužel nezavítali. 

Hned po květnovém rozvolnění započaly naše zkoušky na plánovaný srpnový 

pouťový koncert, který byl do poslední chvíle, vzhledem k vládním nařízením a 
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nepřízni počasí letošního hodového víkendu, také ohrožen. Nakonec se počasí přeci jen 

umoudřilo a koncert mohl proběhnout (netradičně) na návsi u parketu pod novou 

obecní pergolou i s profesionálním ozvučením. S Boží pomocí jsme vás s dětmi tedy i 

tentokrát mohli potěšit při sobotním odpoledni a doplnit tak hodový program. Bohužel 

to byla v letošním roce jediná příležitost, kdy vám děti mohly zazpívat a zahrát, co se 

naučily.  

Už od zářijového nepříznivého vývoje pandemie jsme tušili, že letošní vánoční 

koncert se nebude moci uskutečnit. Všechny nás to moc mrzí. Tak, jako jsme slyšeli 

v létě z řad našich posluchačů, že si hody bez koncertu nedokážou představit, tak i teď 

před Vánocemi se jistě najdou tací z vás, kteří si postesknou, že Vánoce bez koncertu 

jsou pro ně nepředstavitelné. Ale ony přece jen letos budou i bez něj a my budeme moc 

rádi, když si v rodinném kruhu vzpomenete na nějakou písničku, kterou jste od nás 

slyšeli v předchozích letech na vánočních koncertech (a že jich už bylo mnoho) a 

společně si ji zazpíváte, nebo třeba jen v duchu zabroukáte. 

Děkujeme našim kytaristům Markovi a Milanovi, kteří děti při koncertech 

doprovází. 

Přejeme vám požehnané Vánoce v kruhu nejbližší rodiny, plné pohody a klidu a 

do nového roku hlavně zdraví. Věříme, že se zase brzy budeme moci potkat na nějakém 

z našich koncertů. 

 

Kateřina Martenková a Eliška Marešová, vedoucí dětského sboru 

 

 

Vzkaz všem zpěváčkům: 

Milí zpěváčci, doufáme, že doma nezahálíte a občas si také něco zazpíváte, jen 

tak pro radost nebo pro potěšení vašich nejbližších. Už je nám po vás všech smutno a 

těšíme se, až si zase všichni budeme moci společně nejen zazpívat.  Přejeme, ať se vám 

o Vánocích splní vaše tajná přání a jste všichni šťastní, zdraví a spokojení. 

A nezapomeňte, radost druhým můžete dát zpěvem nebo hudbou  

 

Vaše Katka a Eliška 
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FK Podhorácko 2015 
 

 

Nic nenasvědčovalo tomu, že začátek roku 2020 bychom měli zažít jarní část sezony, 

jakou jsme nikdy předtím nezažili. Naše týmy nemohly na jaře ovlivnit svá umístění 

z podzimní části, a tak byla sezona ukončena po podzimní části. Konečné tabulky 

sezony 2019/2020 jsou následující: 

 

 

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

 

 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

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 

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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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 

 

 

 

 

STARŠÍ ŽÁCI 

 

 

 
 

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 
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MUŽI 

 

 

 

 

 

Sezonu 2020/2021 jsme začali podobně jako předchozí, do soutěže jsme přihlásili 

družstva mužů, starších a mladších žáků, starších a mladších přípravek. Ke změně však 

došlo – v soutěži máme nahlášené 2 týmy mladší přípravky, celkem tedy 6 týmů.  

I v této sezoně jsme se rozhodli ve všech dětských kategoriích pro spolupráci 

s Domamilí pod názvem Podhorácko/Domamil. Mladší a starší přípravku trénuje 

Marek Veselý za asistence Lukáše Kisely. Obě družstva trénují a hrají v Domamili. 

Druhý tým mladší přípravky vede Lukáš Ferdan v Lesonicích. Mladší žáky si vzal na 

starost Martin Lojda, starší žáky převzal Jiří Ferdan. Obě žákovské kategorie trénují 

společně v Lesonicích. 

 

Podzimní část sice nebyla dohrána celá, přesto vám můžeme nabídnout přehled 

v podobě tabulek. U mladších a starších přípravek si tabulku vytváříme sami pouze pro 

naši potřebu – u těchto kategorií se tabulka netvoří, hraje se pro dobrý pocit, nikoliv 

pro umístění v tabulce. 

 

 

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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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší střelci: 

Marek Veselý – 56 gólů  Jakub Pléha – 20 gólů  Lucie Kovářová – 13 gólů 

Richard Novotný – 13 gólů Ondřej Polický – 12 gólů 

 

Starší přípravka má velké rozdíly v odehraných zápasech. Přesto je patrné, že se našemu 

týmu velmi dařilo.  

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejlepší střelci: 

Ondřej Číhal – 13 gólů  Štěpán Řepa - 7 gólů 

pořadí družstvo zápasy + 0 - body 

1  Stará Říše 14 13 1 0 40 

2  Podhorácko/Domamil A 14 12 2 0 38 

3  Okříšky 14 9 4 1 31 

4  Moravské Budějovice 12 9 0 3 27 

5  Jemnicko 14 7 0 7 21 

6  Podhorácko/Domamil B 14 6 1 7 19 

7  Blatnice 14 3 1 10 10 

8  Třebelovice 14 2 1 11 7 

9  Jaroměřice n. R. 14 2 0 12 6 

10  Nové Syrovice 12 0 0 12 0 

pořadí družstvo zápasy + 0 - body 

1  Stará Říše 14 8 2 4 26 

2  Stařeč A 10 8 1 1 25 

3  Podhorácko/Domamil 8 6 1 1 19 

4  Moravské Budějovice A 8 5 2 1 17 

5  Předín/Opatov 12 3 3 6 15 

6  Moravské Budějovice B 10 3 3 4 15 

7  Jemnicko/Třebelovice 12 4 1 7 13 

8  Nové Syrovice 12 2 1 9 7 

9  Jaroměřice n. R. 10 0 0 10 0 
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Skvěle zahájili sezonu mladší žáci. Už loňský podzim naznačil, že jejich výkonnost 

půjde nahoru, málokdo ovšem očekával tak dobré výsledky již letos. 
 

MLADŠÍ ŽÁCI 

 

Nejlepší střelci: 

Filip Lojda – 17 gólů Štěpán Špinka - 10 gólů  Lubor Micka – 8 gólů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

starší žáci – podzim 2020 

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body 

1  Podhorácko/Domamil 9 5 2 2 35:23 17 

2  Blatnice 8 5 1 2 34:17 16 

3  Moravské Budějovice 9 5 0 4 29:21 15 

4  Okříšky/Stařeč B 8 4 1 3 35:31 13 

5  Jemnicko 8 4 0 4 26:23 12 

6  Čáslavice 7 3 2 2 16:18 11 

7  Třebelovice 9 0 0 9 16:58 0 
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STARŠÍ ŽÁCI 

 

Nejlepší střelci: 

Adam Soukup – 12 gólů  David Řepa - 10 gólů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body 

1   HFK Třebíč/Náměšť B 7 6 1 0 52:9 19 

2   Jemnicko 7 6 1 0 52:21 18 

3  Hrotovice 8 6 1 2 29:27 18 

4  Předín/Opatov 7 5 1 1 17:7 16 

5  Podhorácko/Domamil 7 4 1 2 44:23 13 

6  Nové Syrovice 6 2 2 2 15:21 8 

7  Valeč/Lipník 7 2 0 5 14:36 6 

8  Blatnice/Mor. Budějovice 6 1 1 4 15:26 4 

9  Rudíkov 6 1 0 5 17:22 3 

10  Březník 6 1 0 5 9:27 3 

11  Budišov - Nárameč 7 0 0 7 6:51 0 
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Muži zahájili sezonu tak, jak jsme si přáli. Předsezonní cíl byl stanoven – umístění do 3. 

místa. Na podzim se jim podařilo úkol splnit, a to dokonce bez porážky. Svou zásluhu 

na tom má i nová posila – Jan Pitour, který je skvělý brankář, ale moc dobře zvládá i 

útočení.   

MUŽI 

 

 

Nejlepší střelci: 

Tomáš Kosmák – 12 gólů   Vladimír Přibil - 6 gólů 

Aleš Sapík - 4 góly    Jan Pitour – 3 góly 

 

 

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

se hraje pro radost a pro diváky. Jsme rádi, že nás podporujete. Těšíme se na brzké 

shledání na fotbalovém hřišti. Přeji Vám pohodový a úspěchy naplněný rok 2020. 

 

Zdeněk Řepa 

 

 

 

 

pořadí družstvo zápasy + 0 - skóre body 

1  Valeč 9 8 1 0 50:11 25 

2  Podhorácko 8 6 2 0 31:10 20 

3  Litohoř 9 5 1 3 32:22 16 

4  Heraltice 8 5 1 2 26:19 16 

5  Želetava "B" 9 4 1 4 31:22 13 

6  Stařeč "B" 9 4 1 4 20:19 13 

7  Domamil 9 4 0 5 15:31 12 

8  Přibyslavice "B" 9 3 0 6 20:31 9 

9  Jakubov 9 2 2 5 23:31 8 

10  Police 9 2 1 6 17:30 7 

11  Blatnice "B" 8 2 1 5 16:31 7 

12  Štěměchy 8 1 1 6 18:42 4 
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Závěrečné slovo starosty obce 
 

Vážení spoluobčané, 

máme za sebou rok, který nám přinesl spoustu starostí a nepředvídatelných chvil. 

Celou planetu zasáhla nemoc, která se rychle šíří a omezuje naše životy a chování 

různými způsoby. Kdo by si na začátku roku pomyslel, že budou zavírány obchody, 

nebudeme si moci sednout s přáteli u piva, že se zruší spousta hromadných akcí, 

nebude možnost jít fandit svému oblíbenému fotbalovému týmu a podobně. V létě se 

zdálo, že koronavirus mizí a vše se začíná vracet do normálu. Bohužel pravdu měli ti, 

kdo varovali před druhou podzimní vlnou a předpovídali, že bude ještě horší. Tak se i 

stalo. Asi každého od října děsila čísla nově nakažených, která denně rostla o tisícovky. 

Opět jsme byli nuceni omezit některé své aktivity, nasadit si roušky a dodržovat mnoho 

dalších přísných nařízení. Dovolím si opět požádat Vás všechny: dodržujme je, jen tak 

můžeme zabránit tomu, abychom se nakazili my, nebo někdo z našich blízkých. V době 

přípravy tohoto zpravodaje do tisku nebyl v naší obci žádný nakažený, ale od konce září 

do prosince onemocnělo v Martínkově na nový typ koronaviru celkem 13 osob. Každý 

má nepochybně právo nesouhlasit s některými zákazy či příkazy, ale ať si o této nemoci 

myslíme cokoliv, skutečností je, že je mezi námi a zdá se, že ještě dlouho bude. Někteří 

zpochybňují její vážnost a míru ohrožení, jiní věří různým fámám a hoaxům ohledně 

připravovaného očkování. Ne vše, co si přečtete na internetu nebo slyšíte od svých 

známých je pravda. Nad touto nemocí můžeme vyhrát pouze zdravým rozumem. Kéž 

jej všichni máme dostatek. Patrně s napětím sledujete nepříznivý vývoj situace ohledně 

šíření nákazy COVID-19 v posledních dnech, kdy není jasné, jak budou probíhat 

Vánoce, zda se budeme moci zúčastnit bohoslužeb v kostele, nebo jestli vůbec 

proběhne štědrovečerní „békání“. Ty letošní svátky budou zcela jistě jiné a já Vám všem 

přeji, abyste je strávili v klidu a pohodě. Vánoce jsou a vždy budou svátky narození 

Ježíše Krista, svátky rodin, svátky klidu a pohody (byť letos možná v trochu menší 

míře). Přeji Vám, abyste je strávili v kruhu svých nejbližších ve vzájemné lásce a pokoře. 

A do roku 2021 Vám přeji mnoho úspěchů, radosti, štěstí a hlavně zdraví. Snad jsme si 

letos všichni uvědomili, jak důležité právě zdraví je a jak rychle a nenadále o ně 

můžeme přijít. Držte se a všechno nejlepší Vám všem.  

 

Josef Pléha, starosta obce                                                                                              
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Autorem fotografií na malý kalendář a novoroční blahopřání je Vít Bláha. Nejenže fotí 

všechny obecní akce, ale zajímá se i o jiný druh fotografie. I v tomto směru je nadaný. 
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Společenská rubrika roku 2020 
 

70. narozeniny 

Josef Novotný 

Vlasta Pléhová 

 

75. narozeniny 

Květoslav Hátle 

Marie Svobodová 

Miroslav Teplý (č. p. 104) 

Marie Pokorná 

Marie Pléhová (č. p. 64) 

Marie Valíčková 

Štefan Kapičák 

 

 

 

 

 

80. narozeniny 

Vladimír Mertl 

Stanislav Máca 

Jan Tržil 

 

81. narozeniny 

Blažena Mácová 

Marie Janíčková 

Pavel Valíček 

Emil Bém 

 

82. narozeniny 

Marie Urbánková 

 

 

 

 

83. narozeniny 

Jaroslava Neubauerová 

Helena Zodlová 

 

85. narozeniny 

Jiří Svoboda 

 

88. narozeniny 

Marie Venhodová 

 

89. narozeniny 

Marie Pléhová 

Ladislav Venhoda 

 

92. narozeniny 

Josef Outrata 

 

    Všem oslavencům gratulujeme 

a přejeme hodně zdraví!  
 

 

 

 

Evidence obyvatel od 30. 9. 2019 do 30. 9. 2020 
 

Počet obyvatel k 30. 9. 2019: 249 

narození: 2     

úmrtí:    2      

Počet obyvatel k 30. 9. 2020: 254 
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