
 
1 

 

   
 
 
 
  
 
           
  

    
Ohlédnutí za rokem 2018 

 
 

 

Rádi říkáme: „To to letí.“ Myslíme tím, že se rok zase 

přehnal obrovskou rychlostí. Na začátku roku jsme 

vždy plni plánů. A nyní se nacházíme pár dnů před 

jeho koncem. Začínáme hodnotit. Splnili jsme, co 

jsme si předsevzali? Byl to rok úspěšný? Očekávali 

jsme víc? Na tyto otázky si musí odpovědět každý 

sám.  

V následujících řádcích Vám však můžeme 

připomenout, jaký byl rok 2018 z pohledu obecního 

úřadu a martínkovských spolků. 

                 

        Vánoce a začátek nového roku v naší obci    
 

24. 12. 2018  – Békání - tradiční průvod obcí za zvuků trubky (v 19 hodin) 

24. 12. 2018   – Mše svatá (ve 20 hodin) 

25. 12. 2018   – Mše svatá (v 9:30 hodin) 

25. 12. 2018  – Vánoční koncert v podání pěveckého sboru Jordán  (v 16 hodin v kostele)   

26. 12. 2018  – Mše svatá (v 9:30 hodin) 

28. 12. 2018   – Vánoční turnaj ve stolním tenise; v 9 hodin – děti, v 11 hodin - dospělí  

(pro Martínkovské, rodáky, chalupáře a přátele obce) 

30. 12. 2018   – Mše svatá (v 9:30 hodin) 

31. 12. 2018   – Silvestrovský výstup na Mokřinu, nejvyšší bod katastru obce (624 m n.m.) 

(ve 13 hodin od sokolovny) 

1. 1. 2019       – Mše svatá (v 9:30 hodin) 

2. 1. 2019       – Turnaj v badmintonu;  v 9 hodin - děti, ve 12 hodin - dospělí  

(pro Martínkovské, rodáky, chalupáře a přátele obce) 

5. 1. 2019      – Výstup na Mařenku (v 9 hodin od sokolovny) 
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 

 

16. ledna 2018 
 

- bere na vědomí plnění usnesení 

- bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2018 

- bere na vědomí informace o podaných žádostech o dotaci  

- schvaluje převzetí křížů umístěných na pozemcích p.č.: 2565/1, 374/22, 2531/3, 

2565/4 a 2603 v katastrálním území Martínkov do vlastnictví obce 

- schvaluje podání žádosti o dotaci renovaci křížů 

- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2017 

- bere na vědomí informace o průběhu dotace na pořízení dopravního 

automobilu pro zásahovou jednotku obce 

- schvaluje vypsání výběrového řízení na dodavatele dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku obce v souladu s pravidly dotačního programu a pověřuje 

starostu obce vypsáním výběrového řízení 

- schvaluje složení komise pro otevření obálek a vyhodnocení nabídek na dodání 

dopravního automobilu pro JSDH ve složení Josef Pléha, Luboš Venhoda a Pavel 

Blažek 

- bere na vědomí informace o přípravě vybudování místa pasivního odpočinku 

z dotace SZIF 

- bere na vědomí informace o postupu prací na obnově obecního lesa – výsadbě 

stromků 

 

13. února 2018 

 

- bere na vědomí plnění usnesení 

- schvaluje rozpočet obce na rok 2018 

- schvaluje kupní smlouvu na nemovitost čp. 76 v k.ú. Martínkov 

- pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na nemasitost čp. 76 v k.ú. 

Martínkov 

- schvaluje neúčelový finanční dar Diakonii ČCE na opravu oddělení v domově pro 

seniory v Myslibořicích ve výši 7.000,- Kč 

- bere na vědomí předložený návrh dodatku ke Smlouvě o nájmu prostor 

sloužících k podnikání 
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27. března 2018 

 

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- schvaluje dodatek k nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostor 

- schvaluje pozvání provozovatelky místního pohostinství na příští zasedání ZO 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na dodání dopravního automobilu pro 

zásahovou jednotku obce 

- pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy na dopravní automobil 

- bere na vědomí předložený zápis z inventarizace majetku obce, závazků a 

pohledávek 

- schvaluje provedení jarní údržby fotbalového hřiště 

- bere na vědomí informaci o hraní zápasů starší přípravky na hřišti v 

Martínkově v jarní části sezóny 2017/2018 

 

17. dubna 2018 

 

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí rozpočtová opatření č. 1/2018 a 2/2018 

- schvaluje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022 – 7 

členů ZO 

- schvaluje vypsání výběrového řízení na dodání altánu s mobiliářem 

- schvaluje komisi pro otvírání obálek a hodnotící komisi výběrového řízení na 

dodání altánu s mobiliářem ve složení Irena Pokorná, Luboš Venhoda, Jolana 

Vyplašilová 

- schvaluje uspořádání přednášky k výročí Václava Kosmáka a zájezdu do 

Tvarožné  

- schvaluje zadání renovace náhrobku na hrobě rodičů Václava Kosmáka 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro SDH Martínkov 

- schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce pro TJ Sokol Martínkov 

- neschvaluje pořízení pojízdného katafalku 

- schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu Fondu Vysočiny 

„Venkovské prodejny 2018“ 

- schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci grantového programu Fondu Vysočiny 

„Odpady 2018“ 

- schvaluje vyúčtování zálohy na služby firmy EKO GROS s.r.o. 
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- schvaluje výjimku z vyhlášky o nočním klidu na dobu od 22.00 hod dne 9.6.2018 

do 02:00 hod dne 10.6.2018 z důvodu konání oslav SDH Martínkov 

- schvaluje uzavření cesty od sokolovny a č.p. 18 k budově OÚ dne 9.6.2018 

z důvodu konání oslav 

 

19. června 2018 

 

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2017 

- schvaluje závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad  

- schvaluje účetní závěrku za rok 2017, sestavenou k 31. 12. 2017 výrokem 

schváleno. 

- schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí č. 10 30043980/02 – přípojka NN 

Havlínovi mezi Obcí Martínkov a společností EON distribuce 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na místo pasivního odpočinku 

- pověřuje starostu obce podpisem smlouvy o dílo s vítězem výběrového řízení 

- schvaluje podání žádosti o dotaci z POVV 

- bere na vědomí informace o volbách do zastupitelstev měst a obcí 

- neschvaluje poskytnutí příspěvku klubu „Radost“ Prostějov 

- schvaluje smlouvu pro poskytovatele článků do Moravskobudějovického 

zpravodaje 

- schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Martínkov 

- bere na vědomí zápis finančního výboru č. 1/2018 

- bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2018 

- bere na vědomí informace o dotacích z MMR 

- bere na vědomí informace o průběhu oslav 130. let SDH Martínkov 

 

17. července 2018 

 

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- bere na vědomí informace o komunálních volbách v říjnu 2018 

- bere na vědomí informace o přípravách a zajištění krojovaných hodů 

- bere na vědomí návrhy na uspořádání oslav 100 let Československa 

- schvaluje vypsání výběrového řízení na opravu části místní komunikace z dotace 

z MMR 
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- schvaluje jmenování a složení komise pro otvírání obálek a výběr zhotovitele 

opravy komunikace 

- bere na vědomí informaci o dotaci z Fondu Vysočiny v rámci programu Odpady 

2018 

- bere na vědomí informaci o přípravě zájezdu do Tvarožné 

 

21. září 2018 

 

- bere na vědomí plnění usnesení ZO 

- schvaluje program oslav 100. výročí vzniku Československa 

- bere na vědomí uspořádání setkání občanů a žehnání nového dopravního 

automobilu JSDH 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele opravy části místní 

komunikace 

- pověřuje starostu obce podpisem SOD s vítězem výběrového řízení 

- schvaluje výsledek výběrového řízení na zhotovitele dokončení fasády budovy 

obchodu a pohostinství  

- pověřuje starostu obce podpisem SOD s vítězem výběrového řízení 

- bere na vědomí informaci o nutnosti likvidace stromů v obecním lese z důvodu 

napadení kůrovcem 

 

30. října 2018 - Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce: 

 

- Bere na vědomí složení slibu nových zastupitelů obce. 

- Schvaluje způsob volby starosty a místostarosty obce. 

- Schvaluje volbu Josefa Pléhy starostou obce a volbu Zdeňka Řepy 

místostarostou obce. 

- Schvaluje složení finančního výboru. 

- Schvaluje složení kontrolního výboru. 

- Schvaluje finanční odměny starostovi a místostarostce obce s účinností 

od 1.11.2018. 

- Pověřuje starostu obce zastupováním obce v Moravskobudějovickém 

mikroregionu. 

- Bere na vědomí, že zasedání ZO bude vždy druhé úterý v měsíci, a to v 19 hodin. 

- Bere na vědomí návrh na zřízení přípravného výboru k oslavám 700 let první 

zmínky o obci. 
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13. listopadu 2018 

 

- ZO schvaluje návrh programu dnešního zasedání ZO. 

- ZO schvaluje žádost ŘSD ČR o kácení dřevin v blízkosti silnice I/38 na parc. čísle 

2539/1. 

- ZO bere informaci na vědomí a pověřuje starostu zjištěním bližších informací o 

ceně pozemků. 

- Usnesení č. 3/1/2018 – ZO schvaluje prodej palivového dřeva občanům 

Martínkova za 400Kč/m3. 

- ZO schvaluje zajištění zimní údržby obce firmou Roman Pléha za stejných 

finančních podmínek jako v loňském roce, tedy 880Kč/hod. + DPH. 

- ZO schvaluje zajištění svozu komunálního odpadu firmou Ferkl Martin dle 

Smlouvy o svozu domovního odpadu, a to v období 1.1.2019 – 31.12.2022. 

- ZO schvaluje kompetenci starosty obce ke schvalování jednotlivých 

rozpočtových opatření a vyhrazuje si právo na informaci o každém rozpočtovém 

opatření na nejbližším zasedání ZO. 

- ZO schvaluje platnost vnitroorganizačních směrnic č. 1-6/2018.  

- ZO schvaluje žádost ZŠ a MŠ Domamil o věcné dary, a to do výše 3000Kč. 

- ZO schvaluje žádost T.J. Sokol Martínkov o prodloužení termínu vyúčtování 

dotace do 31.12.2018. 

 

Poslední veřejné zasedání zastupitelstva obce roku 2018 se konalo v pátek 14. 

prosince. Zápis z tohoto zasedání najdete na úřední desce obce a na webu 

www.martinkov.cz. 

 

 

Ve dnech 5. a 6. října 2018 proběhly v České republice komunální volby. V Martínkově 

kandidovalo do zastupitelstva celkem 11 občanů. Právo volit využilo 172 z celkových 

209 voličů naší obce, volební účast byla 82,30%. Do zastupitelstva obce byli zvoleni: 

Josef Pléha – 129 hlasů, Zdeněk Svoboda – 126 hlasů, Josef Svoboda č. 5 - 117 hlasů, 

Pavel Blažek - 110 hlasů, Zdeněk Řepa – 109 hlasů, David Pokorný – 108 hlasů, Jaroslav 

Veselský ml. – 78 hlasů, Jiří Dufek – 74 hlasů, Jolana Vyplašilová – 50 hlasů, , Denisa 

Solařová – 44 hlasů a Luboš Venhoda – 44 hlasů. 
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Činnost obecního úřadu v roce 2018  
 

Máme za sebou další rok, ve kterém došlo v naší obci k na první pohled viditelným 

změnám. Ať se jedná o část nově opravené komunikace, posezení u rybníčku před 

Urbánkovými nebo vlajkový stožár u pomníku padlým v I. světové válce. Nejen o tom 

Vás chceme informovat na následujících řádcích. Činnost obecního úřadu a 

zastupitelstva obce nespočívá pouze v řešení běžné agendy a svolávání veřejných 

zasedání zastupitelstva. Kromě rozhodování o opravách a údržbě nemovitého majetku 

obce zastupitelstvo i letos uspořádalo mnoho akcí, či se na některých akcích podílelo. 

Tou první určenou zejména našim dětem byl již v únoru dětský karneval, který 

připravily ochotné ženy z naší obce. Děti byly spokojené, pořadatelky rovněž, a proto 

se chystáme připravit dětem karneval i v dalších letech. Rok 2018 byl rokem výročí 

našeho nejvýznamnějšího rodáka P. Václava Kosmáka. Narodil se 5. září 1843 (před 

175. léty) a od jeho smrti uplynulo letos v březnu 120 let. I z tohoto důvodu jsme 

v březnu rádi přijali pozvánku obce a farnosti Tvarožná na přednášku o našem 

rodákovi. Na ni se vydala malá tříčlenná delegace z Martínkova a již na místě bylo 

s přednášející lektorkou Mgr. Nohálovou dohodnuto, že se zajímavým vyprávěním o 

Kosmákovi zajede i k nám. Tak se v květnu i stalo a kdo její přednášku navštívil, 

dozvěděl se spoustu málo známých a místy i humorných zajímavostí z Kosmákova 

života. A jelikož ještě v březnu padl nápad uspořádat zájezd „Po stopách Václava 

Kosmáka“ právě do Tvarožné, tedy místa, kde Kosmák nejdéle působil, v sobotu 15. 

září jsme se v počtu asi pětadvaceti vydali na pouť. Její první zastávkou byl Ústřední 

hřbitov v Brně. Po krátké modlitbě byla na Kosmákův hrob položena kytice a stihli jsme 

se zastavit i u hrobu P. Václava Razika, který v naší farnosti působil v sedmdesátých a 

na začátku osmdesátých let minulého století. V Tvarožné nás přivítal starosta a 

místostarosta obce spolu s několika členy zastupitelstva jako vzácné návštěvníky. Po 

přípitku, kávě a podepsání všech 

poutníků do pamětní knihy obce 

následoval přesun do kostela sv. 

Mikuláše, kde mši za farníky obou obcí 

sloužil náš duchovní správce pan farář 

Novotný. Po mši si všichni přítomní 

vyslechli zajímavé informace o 

Kosmákově působení ve Tvarožné i 

historii kostela od místního kronikáře a 
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bývalého starosty obce pana Kopeckého. Ten nám dělal i průvodce v odpolední části 

zájezdu, kdy jsme se vydali na památná místa slavkovského bojiště. Postupně jsme 

navštívili Santon, Žuráň i Mohylu míru. Domů jsme se vraceli se spoustou nových 

zážitků. Další akcí, na které se podílel obecní úřad, byly krojované hody, respektive 

pouťová výstava připravená v budově OÚ. Hlavním tématem bylo výročí 130 let od 

založení Sboru dobrovolných hasičů v obci, dále výročí zmiňovaného Václava Kosmáka 

a „osmičkové“ roky republiky. Spolu s hasiči bylo uspořádáno pravidelné podzimní 

setkání občanů a zde bychom rádi 

poděkovali všem pořadatelům za perfektně 

odvedenou práci. Právě před touto akcí 

bylo místní zásahové jednotce předáno do 

užívání nové dopravní vozidlo Ford Transit, 

které za přítomnosti přibližně sto třiceti 

občanů a hostů požehnal Otec Pavel 

Rostislav Novotný.  

V neděli 25. listopadu došlo k přivítání nových občánků, které mělo v letošním 

roce předem nečekaný průběh. Jednak jsme vítali malou slečnu Hátu, která má po 

dlouhých desetiletích v rodném listu 

napsáno místo narození Martínkov, jednak 

se nám sešly dvě maminky, které mají 

v naší obci trvalý pobyt, byť zde trvale 

nepobývají…. A shodou náhod oběma se 

letos narodila dvojčátka. Celkem 8 malých 

občánků tak při malé slavnosti dostalo 

malé dárky z Martínkova.  

Nesmíme zapomenout i na prezentaci obce v rámci mikroregionu. Soutěžní 

družstvo se v červnu opět zúčastnilo soutěže Obec našim dětem, kde, jak jsme již 

zvyklí, vybojovalo krásné čtvrté místo.  

A Martínkov se prezentoval i na 

výstavě v rámci posvícení v Moravských 

Budějovicích.  

Velmi významný den, sté výročí 

vzniku samostatného Československa, jsme 

si s mnohými z Vás připomněli v předvečer 

státního svátku, v sobotu 27. října 2018. 

Přes nepříznivé a deštivé počasí přišlo 
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založení republiky společně oslavit přes sto občanů a hostí. Došlo k vysazení Lípy 

Svobody, položení věnců k pomníku padlým v I. světové válce, projevům i přednesu 

Svatováclavského chorálu v úpravě Otto Alberta Tichého, rodáka martínkovského.  

Oslavy zakončil několikaminutový ohňostroj a po něm následovalo posezení 

v sokolovně, kde byla připravena malá výstava týkající se právě stého výročí 

Československa. Informace o průběhu oslav přinesly jak Moravskobudějovické listy, 

tak i Třebíčský deník. Tyto tiskoviny vydávají články ze života v Martínkově pravidelně, 

letos se ale o naší obci mluvilo i v televizi. A nejen mluvilo, samozřejmě byly k vidění i 

kamerové záběry. Hned na kraji roku se v pořadu Sokolský magazín objevila skupina, 

která se zúčastnila výstupu na Mařenku. V červenci pak moderátoři Dobrého rána 

přivítali Petra Karáska a další dva Freestyle fotbalisty a v listopadu byla v Křesťanském 

magazínu odvysílána obsáhlá reportáž o panu faráři Novotném, která začínala záběry 

ze mše svaté v martínkovském kostele.  

I dalších změn jste si letos mohli všimnout. O 

Velikonocích byl instalován zrestaurovaný kříž za hřbitovem 

a k němu vysazeny dvě lípy a instalována lavička.  

Mladší přípravka spojeného fotbalového klubu 

Podhorácko/Domamil sehrála jarní utkání na hřišti „Na 

Výhoně“ a nutno uznat, že se jim v tomto „domácím“ 

prostředí dařilo. 

Nejviditelnější změnu ovšem patrně zaregistruje 

každý návštěvník Martínkova hned poté, co odbočí na 

náves. V loňské podzimní anketě uváděla většina 

respondentů, že jedním z velkých problémů v obci je stav 

místních komunikací. Proto byla v lednu vypracována a na 

Ministerstvo pro místní rozvoj odeslána žádost o dotaci z Programu podpory regionů. 

Ač jsme moc nedoufali v úspěch naší žádosti, protože v mnoha jiných obcích jsou 

místní komunikace v podstatně horším stavu než u nás, dotace nám byla přidělena. A 

to ve výši 900.000,- korun, což činí 50% nákladů na kompletní rekonstrukci té části 

komunikace, která byla v říjnu a listopadu provedena. Zde uvedeme na pravou míru 

některé dotazy, které na adresu OÚ během provádění prací směřovaly. Podmínkou 

dotace byla rekonstrukce stávajícího poškozeného povrchu komunikace, nešlo tedy 

vyasfaltovat některou nezpevněnou cestu. A jelikož podaná žádost obsahovala 

konkrétní projekt, musely být práce provedeny přesně v souladu s touto žádostí a 

podmínkami dotace. K výměně obrubníků dojít muselo, protože ty původní téměř 

neměly betonovou opěru a při provádění podkladu a asfaltování by došlo k jejich 
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uvolnění a vyvalení. Položit pouze asfaltový koberec na původní povrch nebylo řešení. 

Jednak bylo nutno upravit spády a odtokové poměry a navíc vzhledem k absenci 

kvalitních podkladů by po několika letech zcela jistě došlo k popraskání nového 

koberce a vynaložená investice ba tak byla znehodnocena.  

Další dotazy se týkaly letos vybudovaného přístřešku u rybníčku, takzvaného 

místa pasivního odpočinku. Na tuto akci jsme získali dotaci ve výši téměř 148.000,- Kč, 

kdy spoluúčast obce činila dalších 64.000,- Kč. A i zde přišlo mnoho dotazů, nejčastější 

byl ten, proč se přístřešek postavil právě tam a ne na jiném místě. Odpověď je prostá: 

rozhodlo o tom zastupitelstvo obce a to dokonce ještě před podáním žádosti o dotaci. 

V ní musí být doloženo vlastnictví předmětných pozemků, nelze proto poté umístění 

měnit. Zde se ukazuje problém dlouhotrvající neúčasti občanů na veřejných 

zasedáních zastupitelstva obce, kam nechodí nikdo, nebo téměř nikdo. Přitom i 

z Vašich řad by během diskuze mohly zaznít návrhy a podněty, které mnohdy mohou 

ovlivnit hlasování zastupitelů.  

Další významnou částku se nám podařilo získat na zakoupení nového vozu Ford 

pro zásahovou jednotku obce. Již od loňska jsme měli přiznanou dotaci od 

Ministerstva vnitra ve výši 450.000,- Kč, letos jsme uspěli i u Kraje Vysočina, který na 

tento účel poskytl dalších 300.000,- Kč. Celkové náklady na koupi vozidla činily 1 

milion, 178 tisíc. Další dotace, na které již máme podepsány smlouvy, jsou zatím 

neviditelné. Kraj Vysočina podpoří částkou 50.000,- Kč provoz prodejny v Martínkově 

(letos byla navýšena rozdělovaná částka a uspěli téměř všichni žadatelé) a na jaře 2019 

bude realizován projekt „Pojďme třídit lépe“. Na něj máme z dotačního titulu Odpady 

2018 přidělenu částku ve výši 59.000,- Kč, dalších 60.000,- přidáme z obecní kasy. 

V rámci projektu dojde k přesunu kontejnerů na tříděný odpad u autobusové zastávky, 

zpevnění místa pod kontejnery, pořízení informačních tabulí, lisů na PET lahve a tří 

nových kontejnerů na plastový odpad. Na jaře rovněž v rámci tohoto dotačního titulu 

uspořádáme takzvanou „Zelenou slavnost“ na které dojde k informování veřejnosti o 

nutnosti třídění odpadu a jeho správném 

provádění. Zde apelujeme na všechny, kdo 

se snaží doma vyprodukovaný odpad třídit. 

S roztříděným odpadem, prosíme, 

zacházejte tak, jak se dle pokynů na 

kontejnerech zacházet má. Nezřídka jsou 

pomíchány papíry a plasty, v nádobách na 

bioodpad se nachází kovové předměty či 

různé smíšené odpady a do kontejneru na 
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plasty „Na Výhoně“ byla několikráte dokonce vhozena taška s konzervami, zbytky jídla 

a jiným komunálním odpadem. Uvědomte si, že svozová firma tyto kontejnery po 

vysypání přepraví na roztřiďovací linku, kde jsou plasty či papíry ještě ručně přebrány. 

Tím se odstraní odpad, který do těchto kontejnerů nepatří. Vhození zbytků jídla či 

jiného nevhodného odpadu tak znepříjemňuje práci lidem, kteří toto dotřídění 

provádí. (viz foto výše, totožnost majitele tohoto odpadu je obecnímu úřadu známa). 

Proto ještě jednou apelujeme: třiďte odpady tak, abyste pomohli přírodě a do 

určených kontejnerů vhazovali pouze správné vytříděné recyklovatelné materiály.  

 

Říká se, že všechno zlé je na něco dobré. A tak jsme se díky komplikacím v dopravě 

během rekonstrukce státní silnice I/38 dočkali opravy „široké“ cesty kolem obecního 

lesa. V něm bylo bohužel nutno vykácet další stromy napadené kůrovcem, takže 

v následujících letech nás čeká postupné zalesňování. Na ně přislíbil finanční pomoc i 

kraj a stát, takže pokud bude možnost využít nějakou dotaci, určitě podáme žádost. 

Konkrétní možnosti získat finanční prostředky z různých grantů a dotačních titulů bude 

projednávat hned první zasedání zastupitelstva po novém roce. Proto již nyní zveme 

občany, aby přišli vyjádřit svůj názor, na co bychom se měli soustředit. Během zimních 

měsíců bude vypracován projekt na rekonstrukci rodného domu Václava Kosmáka a na 

ni rozhodně žádost podávat budeme. Zda se podaří pokračovat v rekonstrukcích 

komunikací a bude-li mít obec dostatek peněz na spolufinancování, bude jasnější 

právě až v lednu. A příští rok bude zároveň i rokem příprav na oslavy 700 let od první 

doložené zmínky o obci. Zde jen malé vysvětlení: co se týká první zmínky o 

Martínkovu, bývají uváděny různé roky. Jeden parmen uvádí rok 1225, další například 

1231 nebo 1260. V nich jsou ovšem zaznamenány Martinice, jak se Martínkov dříve 

také mohl jmenovat. A Martinic bylo v okolí několik, nelze tedy se 100% jistotu 

vypátrat, zda se jedná či nejedná o naši obec. V roce 1320 však je v historických 

knihách jako majitel uveden vladyka Oldřich z Martínkova a tím je dáno, že se již jedná 

o naši vesnici. V roce 2020 tedy oslavíme 700 let od první doložené zmínky o obci a 

tyto oslavy bude nutno dostatečně dopředu naplánovat a zajistit. Určitě přivítáme 

všechny dobré nápady na průběh oslav, a tak doufáme, že se na schůzích 

zastupitelstva či setkáních ohledně jejich plánování budeme společně vídat častěji než 

doposud.  

 

                                                                                                                         obecní úřad 
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Tělocvičná jednota Sokol Martínkov v roce 2018 
 

Končící rok byl rokem oslav nejen 100 let Československa, ale i 

rokem připomínajícím, že na vzniku samostatného státu Čechů a 

Slováků měli výrazný podíl Sokolové. Právě z jejich řad začaly 

v období první světové války vznikat bojové jednotky v zahraničí, 

které pak pomáhaly k porážce Rakousko-Uherska. První legionářský útvar na západě 

Evropy vznikl ve Francii a dal si název podle tradičního sokolského pozdravu: „Rota 

NAZDAR!“ V Rusku zas operovaly jednotky legionářů pod vedením plukovníka Josefa 

Jiřího Švece, po němž je pojmenována naše sokolská župa. I to jsme si během 

letošního roku připomněli. Vyvrcholením oslav republiky byl pro členy Sokola (a nejen 

pro ně) VXI. Všesokolský slet konaný na počátku července v Praze. V rámci 

doprovodných vystoupení se během sletového týdne do programu zapojili i členové 

naší jednoty.  

Pojďme si tedy uplynulý rok a dění v Sokolu Martínkov společně připomenout. 

Hned první lednový týden byl ve znamení sportu a pohybu. Nejdříve jsme uspořádali 

turnaj v badmintonu, na který v sobotu 6. ledna navázal již tradiční výstup na 

Mařenku. Ten letošní byl zaznamenán kamerami České televize a naše martínkovská 

skupinka byla v pořadu Sokolský magazín vidět hned několikrát.  

V březnu proběhl již X. Martínkovský košt pálenek, z něhož si nejvíce ocenění 

odvezl pan Urbánek z Bohuslavic. Spokojený byl i 

místní Zdeněk Svoboda, který vyhrál kategorii 

slivovic, a rovněž pan farář Rozkydal, jenž si odvezl 

plaketu za absolutně nejlepší pálenku desátého 

koštu. A jelikož šlo o jubilejní ročník, pozvali jsme 

kamarády z cimbálové muziky Kyčera působící pod 

Sokolem Vršovice, a tak se v sokolovně tančilo a 

zpívalo až přes půlnoc.  

A v sokolovně jsme přivítali i divadelníky ze spřátelené obce Čebín, kteří se 

představili se zajímavou autorskou hrou, v níž se prolínala historie se současností. 

V červnu byla obnovena (doufám, že i pro příští roky) tradice fotbalových utkání 

svobodní – ženatí. Během zápasu i po něm si jak hráči, tak i diváci užili spoustu legrace.  

Na krajském sletu v Třebíči se cvičenci z naší jednoty bohužel nepředstavili, 

přesto Martínkov k jeho průběhu přispěl alespoň zapůjčením a stavbou velkého stanu. 

Na doprovodném programu v rámci pražských sletových dní již ale naši členové 
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nechyběli. Ve středu 4. července ráno odjížděl z Martínkova zaplněný autobus s členy 

krojovaných souborů Džbánek a Martínek a jejich doprovodem. Cíl: sletové pódium 

před obchodním centrem Eden v těsné blízkosti stadionu, kde se hlavní program XVI. 

Všesokolského sletu odehrával. Bohužel oproti souborům, které vystupovaly na 

Staroměstském či Malostranském náměstí, měly soubory u obchodního centra jen 

málo diváků, kteří by se zdrželi déle a zhlédli připravený program. Navíc chyběly 

lavičky či jakékoli jiné místo k posezení. Martínkovští tanečníci ale sklidili potlesk i od 

těch několika desítek přítomných a pochvalně se o jejich vystoupení vyjádřil i 

moderátor celé akce.  

V červenci nás čekaly ještě dvě akce. Tou první byl 5, ročník Sokolského poháru 

ve Freestyle fotbalu, tou druhou štafetový maraton „Pocta Emilu Zátopkovi“. Na 

Freestyle fotbalový pohár poprvé dorazil i předseda České asociace, který byl z akce 

nadšen a vyjádřil vděčnost všem pořadatelům i soutěžícím. Vedle něj zasedl v porotě i 

mistr Rakouska a náš Petr Karásek. Právě Petr se ještě se dvěma dalšími Freestyle 

fotbalisty postarali o reklamu tomuto sportu i naší obci hned následující pondělí ve 

vysílání Dobrého rána s Českou televizí.  

Na štafetovém maratonu se v předcházejících ročnících vždy podařilo překonat 

nějaký rekord: buď v počtu 

účastníků, nebo v součtu 

zdolaných kilometrů. Letos 

jsme byli připraveni na to, že 

rekordy se přepisovat 

nebudou. Opak se stal 

pravdou! 135 účastníků 

letošního ročníku nakonec po 

sečtení všech kol zdolalo 

celkem 919 kilometrů a 226 

metrů! Na tomto čísle měli 

velkou zásluhu i martínkovští běžci J. Lojda a R. Urbánek a moravskobudějovický 

K. Špaček, kteří „dali“ každý celý maraton, tedy 42,195 km.  

Srpen byl ve znamení 36. Martínkovských krojovaných hodů, které jako vždy 

dopadly na výbornou a které i letos podpořil Kraj Vysočina dotací ve výši 20.000,- Kč 

z Fondu Vysočiny. O hodech, činnosti krojovaných souborů i pěveckého sboru se 

podrobnější informace dozvíte v samostatných článcích.  
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Za uspořádání další akce patří dík 

především náčelnictvu naší jednoty ale i 

mnoha dalším ochotným pomocníkům 

všech věkových kategorií. Díky nim jsme 

se přidali k celostátní akci Noc sokoloven. 

A podle nadšeně sdělovaných zážitků 

především našich nejmenších se akce 

velmi vydařila.  

V listopadu jsme se společně 

s občany Jakubova již popáté vydali na 

pochod 17. listopadu a na konci roku nás 

čekají ještě další akce. 28. prosince to 

bude tradiční Vánoční turnaj ve stolním 

tenise a 31. prosince se opět vydáme na 

výšlap na nejvyšší bod katastru obce.  

Před několika dny došlo i 

k vybudování nového schodiště do 

klubovny sokolovny a osazení nových 

dveří a oken. I na tuto akci jsme obdrželi dotaci z Fondu Vysočiny a z župního Fondu 

rozvoje. Celkový příspěvek činí téměř 50.000,- Kč, hodnota prací byla 96.000,-. Rozdíl 

uhradila jednota z dotace na činnost a provoz, kterou každoročně dostáváme 

z rozpočtu naší obce.  

Chtěl bych poděkovat nejen všem členům za aktivní činnost, ale i všem 

příznivcům a sympatizantům, kteří neváhají přiložit ruku ke společnému dílu při 

pořádání akcí v naší jednotě. Chtěl bych poděkovat i zastupitelstvu obce za podporu, 

zejména ti finanční, a všem dalším, kteří se námi pořádaných akcí účastní. Bez jejich 

zájmu by nemělo smysl něco pořádat.  

Milí Sokolíci, vážení spoluobčané. Do roku 2019 Vám všem přeji zdraví, klid, 

pohodu a sílu. A budu se těšit, že se opět budeme potkávat na sportovních, 

společenských i kulturních akcích, které pro Vás v příštím roce připraví Tělocvičná 

jednota Sokol Martínkov či pod ni spadající kulturní soubory.  

 
 

                 Josef Pléha, starosta Tělocvičné jednoty Sokol Martínkov  
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Martínkovský pěvecký sbor Jordán v roce 2018 
 
Náš hudební program na celý rok je víceméně stejný.  Zásadní 

vystoupení se každoročně opakují a přidáváme pár vystoupení 

podle zájmu, aktuálního dění a také podle našich časových 

možností.  

Již několik let, a ani letos tomu nebylo jinak, jsme jeli v květnu potěšit všechny 

maminky, ženy, ale i muže na Den matek do domovů v Moravských Budějovicích a 

Myslibořicích. Nezanechali jsme společně s dětmi za sebou nejen stopu hudební, ale 

také vlastnoručně vyrobený dárek, který snad udělal radost. 

V následujícím týdnu, 19. května, jsme byli pozváni na přehlídku schol do kostela 

v Babicích. Pozvání přijalo sedm sborů – z Babic, Blížkovic, Jakubova a Litohoře, 

Martínkova, Moravských Budějovic, Rokytnice nad Rokytnou a sestry františkánky 

z Velkého Újezdu. Hlavním iniciátorem setkání byl P. Ladislav Kozubík. Jak sám uvedl, 

celou akci si osnoval několik let a až letošního roku se mu podařilo ve spolupráci s 

ochotnými farníky akci uskutečnit. Součástí přehlídky byla výstava, kde se jednotlivé 

scholy prezentovaly. Každá schola zazpívala tři skladby a na závěr celého programu 

zazněla společná skladba „První i poslední“. Nechybělo bohaté občerstvení, 

upomínkový předmět pro každého a hlavně milé a inspirativní setkání zapálených 

hudebníků. Akce byla perfektně připravena, za což patří organizátorům velký dík.  

Na přehlídku schol navázal koncert pop gospelové skupiny Good Work. Zájem o tento 

druh hudby byl značný, o čemž svědčil plně obsazený babický kostel.  

Jedním z tradičních vystoupení 

našeho sboru je koncert 

pouťový, který byl letos již 

třináctý. Nově např. zazněla 

skladba „Modlitba“, kterou 

známe v podání Marty 

Kubišové, nebo píseň od Karla 

Kryla „Bratříčku, zavírej 

vrátka“. V plné síle se 

představil nejen sbor 

dospělých, ale také dětský 

sbor pod vedením Katky Martenkové a Elišky Rodové.  
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V sobotu 6. října jsme hudebně doprovodili novomanželé Lenku a Zdeňka 

Valentovi při jejich vstupu do manželství. Uvítal nás krásně vyzdobený kostel sv. Petra 

a Pavla ve Velkém Újezdě.  

Advent již tradičně zahajujeme společně s vámi při žehnání adventního věnce a 

12. prosince při celorepublikové akci Česko 

zpívá koledy. Zazpívali jsme si nejznámější 

koledy a celou atmosféru dokresloval krásně 

zasněžený Martínkov.   V té době jsou naše 

přípravy na vánoční koncerty v plném 

proudu. Pánská část sboru si letos prosadila 

tradiční skladbu patřící výhradně k Vánocům 

… na výsledek jsem sama zvědavá. Při té 

příležitosti jsme často zmiňovali varhanici 

Bělu Göthovou, se kterou někteří z nás jako malí a mladí zpěváčci začínali.  To už je ale 

dávno… 

Zda byla naše příprava poctivá, ověříme 3. neděli adventní v domovech 

důchodců v Moravských Budějovicích a Myslibořicích. Poslední prosincový víkend 

vyjedeme zpívat do Jamolic.  V Martínkově se již tradičně uvidíme a uslyšíme v kostele 

25. 12. 2018 v 16 hodin. 

Děkuji Katce Martenkové a Elišce Rodové za jejich hudební péči o malé 

zpěváčky. Obohacují vystoupení na Den matek, Pouťový koncert a samozřejmě 

vánoční koncerty. V průběhu roku doprovází a zpestřují dětské mše, a to především 

v době adventní, vánoční, postní a velikonoční.  

Abychom jenom netrénovali, tak si malí i velcí zpěváci udělají radost opékáním 

špekáčků na faře, menším posezením na Silvestra nebo sbíráním inspirace na koncertu 

Čechomoru.  

Při psaní těchto řádků přemýšlím, co nás vlastně vede k tomu, že se už přes 

dvacet let scházíme a věnujeme se týden co týden kráse harmonických a někdy i 

neharmonických tónů.  Na chvíli se ponoříme do velkého množství not a hudebních 

symbolů a zapomeneme na každodenní starosti a problémy. A v tu chvíli není nic 

důležitějšího než naše hudební nadšení a chuť dělat radost i ostatním.  Děkuji vám, 

milí hudební kolegové, za váš elán a vám, našim posluchačům, děkujeme za váš 

neutuchající zájem a podporu. 

 

Petra Řepová, vedoucí sboru 
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Malé okénko do činnosti martínkovských folklorních souborů 
 
Jako vždy bylo i letošních dvanáct měsíců velmi rozmanitých a stejně tak jako u 

ostatních spolků, i v našem souboru se událo mnoho zajímavého. Pojďme si tedy 

shrnout, co všechno jsme letos prožili. 

Běžný rok to letos opravdu nebyl. Minimálně vzhledem k okolnosti, že nás 

tentokrát nečekalo předtančení na žádném z plesů v okolí. Tento fakt pro většinu z nás 

znamenal dostatek času k odpočinku a nabrání sil do dalších měsíců. Každý naložil 

s volnými chvílemi po svém. Studenti se věnovali studiu, ti nejstarší práci, aktivnější 

sportu, lenoši zase spánku a samozřejmě zbyl čas také na další koníčky (především 

nábor tanečnic a degustaci lihových nápojů). Chvíle odpočinku nám skončily v březnu, 

kdy nás čekala tradiční velikonoční obchůzka. V rozporu s výše uvedeným někteří 

členové neztráceli čas a využili jej k usilovnému tréninku, ze kterého vzešlo menší 

hudební uskupení, které si pod názvem Martínkovanka odbylo svojí velikonoční 

premiéru. Věříme, že i jejich zásluhou se podařilo utišit bolest nejednoho pozadí, 

ošlehaného pletenými pomlázkami krojovaných šohajů. 

Dubnem započala již ryze taneční „sezóna“, kterou nastartoval Folklorní festiválek 

v Okříškách, pořádaný nám velice dobře známým souborem Okřešánek. Vystoupili 

jsme v místní sokolovně společně s několika dalšími soubory z blízkého okolí. Po sérii 

velmi povedených vystoupení všech zúčastněných následovala volná zábava za 

hudebního doprovodu cimbálové muziky. Sál se během chvíle příjemně zaplnil a tak se 

zvesela tančilo a zpívalo opravdu velmi dlouho. Všem se zde velice líbilo. Tímto 

děkujeme Okřešánku za pozvání a 

těšíme se na příští rok. 

Abychom dlouho nezaháleli, 

hned týden po okříšském 

vystoupení nás čekaly tradiční 

hody v Čebíně. Letos v téměř plné 

sestavě. Tradičně jsme s místními 

absolvovali průvod obcí, o kterém 

jsme si naivně mysleli, že už delší 

být nemůže. Opak se stal pravdou 

a tak jsme nachodili pěšky prvních 

pár jarních kilometrů. Vystoupení 

pod májí jsme zvládli se ctí a na večerní zábavě jsme se taktéž neztratili. Krušné ráno a 

výšlap na místní rozhlednu se po ránu jako rozcvička taktéž hodil. Opět se potvrdilo, že 
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čebínské hody jsou pro nás jednou z nejoblíbenějších štací a místem, kam se budeme 

vždy rádi vracet. 

Jednou z největších akcí, která nás čekala, byl červencový Všesokolský slet, konaný 

v Praze. Samotnému vystoupení předcházely dlouhé přípravy a nácviky pásem, které 

jsme se snažili co nejlépe 

natrénovat. V den konání 

pódiových vystoupení jsme 

společně s našimi nejmladšími 

vyrazili autobusem směr Praha. 

Zde jsme měli zatančit na pódiu u 

obchodního centra Eden v těsné 

blízkosti fotbalového stadionu 

Slavie. Psychicky jsme se 

připravovali na velké davy 

přihlížejících. K našemu zklamání 

jsme se nedočkali jásajícího davu, 

nýbrž pouze hrstky diváků z řad vystupujících a pár náhodných kolemjdoucích, pro 

které ovšem nebyla skupinka krojovaných tanečníků z Vysočiny dosti zajímavá, a tak se 

raději vydali na nákup rohlíků a štangle salámu (také nejspíše z Vysočiny). Zmíněná 

návštěva byla taktéž zapříčiněna panujícím velmi horkým počasím, při kterém se zdálo 

vhodnější, uchýlit se někam do stínu, případně do klimatizovaných prostor obchodního 

centra. I přes tento fakt byl program na pódiu zajímavý a bylo zde vidět spoustu 

netradičních vystoupení. To svoje jsme zvládli s vypětím všech sil dobře a jak my starší, 

tak také děti sklidily zasloužený potlesk. Dá se říci, že jsme byli takovou sladkou tečkou 

za odpoledními pódiovými vystoupeními, jelikož jsme opouštěli pódium jako poslední. 

Menší zděšení zavládlo mezi členy, kteří již měli naplánován odjezd na sportovně – 

ozdravný pobyt na Vltavě, když zjistili, že se celý program nepříjemně protáhl (tímto 
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děkujeme babičkám, které se při zpěvu vlasteneckých písní poněkud rozvášnily) a my 

si díky tomu protáhli svoje nohy při běhu k našemu autobusu. 

Abych vše uvedl na pravou míru. V loňském roce proběhl první ročník menšího 

soustředění na Vltavě za účelem stmelování kolektivu. Tento nápad se ujal, a tak jsme 

letos vyrazili hned v téměř dvojnásobném počtu. 

Termín odjezdu vyšel zrovna na den, kdy jsme 

vystupovali v Praze. To nás samozřejmě nezastavilo, 

a tak jsme se rozhodli, že odjedeme přímo z dějiště 

akce. Výše uvedená událost s „vlasteneckými 

babičkami“ nám ale trochu rozhodila pověstný 

„sandál“ a tak se z naší cesty stalo menší drama se 

zaslouženým dobrým koncem. Z plánované rezervy 

1,5 hodiny pro přesun na vlakové nádraží se stalo 20 minut, ve kterých jsme zvládli 

menší skupinové striptýzové představení na parkovišti před stadionem a také 

zrychlený přesun místní hromadnou dopravou, který trval 15 minut. Samozřejmě nás 

zachránil fakt, že na České dráhy je jako vždy spolehnutí, a tak jsme dorazili s časovým 

předstihem, kdy vzniklá rezerva byla využita efektivně k nákupu tolik potřebných 

iontových nápojů na cestu. Ta trvala velmi dlouho, ale přece jenom jsme v pozdních 

večerních hodinách dorazili na místo určení. Zde jsme zabrali poslední volná místa 

v kempu, kde jsme se v rámci možností vyspali a hned ráno jsme již vyráželi zkrotit tu 

pověstnou „dravou“ řeku Vltavu. Jak se dalo předpokládat, tempo našeho pádlování 

odpovídalo rychlosti volně plující, osamělé lahve zapomenutého rumu. I přes tento 

fakt jsme spluli vše podle plánu a stihli tak navštívit všechny záchytné body. K úžasu 

všech zúčastněných vodáků se osazenstvo veškerých flotil sešlo v cíli v plném počtu (i 

přes pár výstavních čochtánků), a tak nezbývalo než tento fakt naposledy řádně 

oslavit. Ráno nás čekala strastiplná cesta na vlak, kterou všichni taktéž přežili bez 

úhony, a tak jsme po třech dnech dorazili živí a zdraví domů, plni sil na nadcházející 

náročné hodové veselí. 

Letošní hody jsme započali tradičně, ale přece jenom trochu jinak. Zvaní na hody 

jsme pojali v trochu větším stylu a kromě vzrostlého počtu krojovaných jsme tentokrát 

měli i vlastní muziku - Martínkovanku. Pánové muzikanti se do toho pořádně opřeli a 

neúnavně nám hráli po celé vsi. Věříme, že se tento způsob zvaní líbil a věříme, že i 

příští rok se na nás můžete těšit v podobném složení.  

Páteční den se jako vždy nesl v duchu stavění máje, kterou jsme opět vztyčili 

vlastními silami a tentokráte již ve velmi hojném počtu lidí. Jakmile máj stála 

v požadované pozici, nezbývalo než vyrazit do sokolovny, kde na nás čekala cimbálová 
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muzika Rathan, která hrála skvěle až do ranních hodin. Komu posezení u cimbálu 

nestačilo, mohl ještě chvíli pobýt u dobrého vínka v našem sklípku. 

I přes náročný předešlý den se v sobotu pokračovalo dále v naplňování programu. 

Nejprve proběhl tradičně vydařený koncert sboru Jordán a hned poté vyrazili stárci ke 

svým stárkám pro klobouček, který v komůrce na hřebíčku zapomněli. Tlouklo se 

dlouho. Děvčata nejspíše dospávala chvíle strávené ve sklepě, ale přece jenom jsme se 

dotloukli, a tak se v plném počtu mohlo vyrazit průvodem na parket. Zde se chvíli 

tančilo a zpívalo až do zasloužené večeře. Poté se všichni odebrali do sokolovny, kde 

z rukou starosty převzal stárek Patrik Venhoda se stárkovou Kristýnou Slámovou 

hodové právo. Jednohlasně jsme slíbili dodržovat pravidla z hodového práva 

vycházející a hned na to jsme se s naším pásmem předvedli vzorně nastoupenému 

publiku. Předtančení se zdařilo, tudíž jsme se mohli bezstarostně veselit až dlouho do 

nedělního rána. 

Neděli odstartovala slavnostní mše svatá za naší přítomnosti a především také za 

účasti hojného počtu našich nejmladších. Navazující průvod započal klasicky před 

sokolovnou, kde proběhlo přivítání se s přáteli z Okřešánku. Okříšský soubor letos 

bohužel přijel lehce početně oslaben. Z toho jsme si ale nic nedělali, protože máme 



 
21 

 

muzikanty, kteří neváhají nám kdykoli pomoci s doprovodem. I díky nim jsme průvod 

zvládli, a když se k nám u hasičské zbrojnice přidaly všechny soubory, šli jsme na 

parket v opravdu hojném počtu. Zde nás čekalo milé přivítání v podobě davu lidí, již 

netrpělivě očekávajícího, co dnes předvedeme. K vidění bylo opravdu mnoho. Tradičně 

se představili naši nejmenší - Martínek, dále pak Okřešánek, Bosonožky, Džbánek a 

nově také Bajdyš z Třebíče, který předvedl jako vždy svoji profesionalitu. Nesmím 

zapomenout také na naše přátele z Čebína a Troubska, kteří nás přijeli poctít svojí 

návštěvou. Z Troubska se nám také dostalo pozvání na Babské hody, které se konaly 

krátce po těch našich. Završením celých hodů bylo posezení u cimbálu. Letos nově 

zahrála cimbálová muzika CimbalMen, která svým netradičním pojetím překvapila 

nejednoho z nás. Nakonec se po možná trošku rozpačitém začátku podařilo sladit 

všechny přítomné, a tak se zvesela zpívalo a tančilo do rána. 

Jako vždy pondělní odpoledne pro nás znamenalo uklidit vše, co zbylo z třídenního 

veselí a trochu zavzpomínat na to, co všechno jsme společně zažili. Někteří skládali 

příběh jako puzzle, jiní zase vyprávěli jednu historku za druhou, v každém případě si 

každý z nás snad přišel na své a bude vzpomínat na letošní hody jen v tom dobrém. 

Co slíbili na našich hodech, 

to také dodrželi, a tak se 

někteří členové přece jenom 

vydali za našimi krojovanými 

kamarády a zúčastnili se 

starých hodů v Troubsku. 

Vzhledem k jejich ohlasům se 

jednalo o velice povedenou 

kulturní akci.  

Je tomu již pět let, kdy 

jsme byli poprvé pozváni, 

abychom přijeli vystoupit do rakouského Retzu na Dýňové slavnosti. Tenkrát se 

jednalo o velmi povedenou a dobře organizovanou akci. Řekli jsme si tedy, proč do 

toho nejít znovu? Jednalo se o naše poslední vystoupení v roce, a také proto jsme 

zmobilizovali všechny síly a do příprav dali maximum. Nacvičovaly naše děti, 

Bosonožky, muzikanti a samozřejmě také Džbánek. Dlouhé přípravy si vyžádaly taktéž 

zkoušky v terénu, a tak jsme v posledních týdnech procházeli průvodem po návsi a 

dělali tak atrakci všem kolemjdoucím. Tyto nácviky pro nás byly předzvěstí, že nás 

v Rakousku nečeká zrovna procházka růžovým sadem. Přesně tento fakt se potvrdil a 

hned v den příjezdu nás přivítalo typické podzimní počasí se vším, co k tomu patří. My 
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jsme se ale nezalekli a přijeli již vyzbrojeni várnicemi s horkými nápoji. Myslíme, že 

jsme zachránili život nejednomu pocestnému, který by bez našeho likéru měl zajisté o 

něco smutnější den. Hned po příchodu na místo setkání jsme začali se sérií našich 

vystoupení, která trvala ještě několik dalších hodin. Během dlouhého (časově, ne 

vzdálenostně) průvodu jsme potkali spoustu milých lidí a zejména muzikanti si přišli na 

své, když si společně s těmi rakouskými zahráli české lidovky a my si s nimi také 

zatančili. Všeobecně vzato se až na nepříliš vydařené počasí jednalo o velice příjemnou 

akci. Samozřejmě se nám nevyhnuly drobné nepříjemnosti, vzniklé náročností celého 

programu a panujícími povětrnostními podmínkami. Tímto bych se chtěl všem 

dotčeným omluvit a pevně věřím, že na tuto akci nebudou vzpomínat ve zlém, nýbrž si 

odnesou ty dobré zážitky, které doma v obýváku nezískají. Také za soubor Džbánek 

děkuji všem vystupujícím tanečníkům, tanečnicím, muzikantům a našemu doprovodu. 

Budeme se těšit na příště. 

Tradice se musí dodržovat a to znamená jediné. Jako v předešlých letech jsme 

přichystali malé po-

sezení pro všechny 

členy, kamarády a 

podporovatele na-

šeho souboru. Ob-

čerstvení jsme za-

jistili v podobě chut-

ného guláše, řízného 

pivka, dobrého vína 

a samozřejmě něja-

ké té kořalky. Již den 

předem jsme nachystali cibuli a poplakali si u jejího krájení. Bylo jí opravdu hodně. 

V sobotu jsme se sešli po obědě a začali jsme vařit. Guláš byl nachystán v pravou chvíli, 

kdy se začínali pomalu scházet hosté. Celé odpoledne a večer se nesl ve veselém 

duchu. Společně s našimi muzikanty jsme si zazpívali, zatančili a v brzkých ranních 

hodinách jsme se (někdy lehce rozevlátým krokem) navrátili k domovům. Pevně 

věříme, že si tuto akci všichni zúčastnění užili stejně jako my a již nyní se těšíme znovu 

za rok. 

Jak jste si zajisté měli možnost všimnout, naší jedinou činností samozřejmě není 

jen tanec a s ním spojené veselí. V rámci spolupráce s ostatními spolky jsme se 

angažovali také při jejich aktivitách. V červnu jsme rádi vypomohli hasičům při 

oslavách 130. výročí založení sboru. Postarali jsme se o obsluhu při valné hromadě a 
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také na večerní zábavě v parku. V září jsme pomohli při organizaci zábavného večera 

pro děti v rámci celorepublikové akce Noc sokoloven. V listopadu jsme přidali ruku 

k dílu a naštípali jsme dříví do sokolovny na celou zimu. Několik členů se také v kroji 

zúčastnilo tradiční pouti v Krasonicích na Humberku.  

Na závěr roku jsme 

s mikulášskou nadílkou navštívili 

zlobivé i ty hodné děti. S Mikulášem, 

andělem a sedmi čerty jsme se 

pokusili vynutit poslušnost dětí 

alespoň na jeden den. Doufáme, že 

úspěšně. 

Jak sami vidíte, ani letos jsme se 

v souboru nenudili a řádky výše jsou 

toho také důkazem. Proto bych rád 

za členy našeho souboru poděkoval 

všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli, či jinou formou podporovali naši činnost. 

Děkujeme obecnímu úřadu a Sokolu za skvělé zázemí, finanční podporu a pomoc při 

organizaci hodů. Samozřejmě nesmím zapomenout na všechny rodiče a rodinné 

příslušníky, jejichž čas a trpělivost, kterou s námi mají je taktéž k nezaplacení. Na závěr 

musím vyzdvihnout všechny tanečníky od těch nejmenších až po ty nejstarší a 

poděkovat jim za veškeré úsilí a čas, věnovaný folklóru. V dnešní době to považuji za 

malý zázrak, že se nám zde, na tak malé vesnici daří tuto tradici v této míře udržovat, 

ne-li ještě více rozvíjet. 

Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků a do nového roku jen to nejlepší. 

 

Jaroslav Veselský, soubor Džbánek 

 
 

Bosonožky s dětmi a Martínek 
 

Pravidelně se začínáme scházet začátkem června, kdy začíná intenzivní taneční 

příprava na Martínkovské krojované hody. Učíme se základní kroky, zpívat písničky a 

občas si zahrajeme i nějakou hru. 

V prvním červencovém týdnu vystupovaly děti na Všesokolském sletu v Praze. 
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Letošní pásmo Bosonožek s dětmi se jmenovalo Husičky. K tomuto pásmu byly 

vybrané písničky, které měly v názvu husičky/husy. Děti představovaly „husičky" a 

maminky dospělá děvčata  „husopasky".  

Starší děti ze souboru Martínek zatancovaly pásmo, které se neslo v duchu převahy 

děvčat nad chlapci. Starší děvčata jsou velmi ráda, že tam chlapce mají.  

Letos poprvé vystoupily i ty nejmenší děti z Martínku, ve věku 2-4 roky, se svým 

vlastním pásmem dětských her a tanečků. 

Taneční pásma jsou tvořena každým rokem tematicky. 

Dále jsme se v říjnu letošního roku spolu se Džbánkem zúčastnili dýňových slavností 

v rakouském Retzu. Přestože nám tam byla velká zima a děti se nemohly zahřát jinak 

než pohybem, tancem a teplým čajem, tak byly velmi statečné a zvládly to na jedničku 

s hvězdičkou. ☺ 

Velkou aktivní přízeň k nám mají maminky s dětmi z Jihlavy, Želetavy, Moravských 

Budějovic a Jaroměřic nad Rokytnou, které nám seslalo samo nebe. Pevně věříme, že i 

v příštím roce nám zachovají svou přízeň. ☺  

Chtěli bychom moc poděkovat hudebnímu doprovodu, Magdě Kabelkové spolu 

s pěveckým sborem Jordán, a za spolupráci všem rodičům. 

Tanec, folklor a lidové tradice nám všem dělají radost. Naším největším úspěchem a 

zároveň radostí je, že v dětech pěstujeme společně s maminkami pozitivní přístup 

k folklóru a udržitelnost lidových tradic. 

 

Kateřina Martenková a Eliška Rodová, soubor Martínek a Bosonožky 
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FK Podhorácko 2015 – žijeme fotbalem 
 

Ohlédnutí za sezonou 2017/2018 začneme 

připomenutím, že v Podhorácku hrály v jarní části družstva 

mužů, mladšího dorostu, starších žáků a starší přípravky. 

V Podhorácku hrají děti z Martínkova, Lesonic, Jakubova, Horek 

a nově i z Vícenic. Nadále v této věkové kategorii 

spolupracujeme i s Domamilí.  

 

Jak se tedy dařilo našim týmům v sezoně 2017/2018? Byl v červnu důvod k oslavám? 

Pocity byly smíšené. 

OFS Třebíč rozhodl, že z III. třídy skupiny B bude sestupovat 5 týmů. Tím bude pro 

příští rok posílena IV. třída. Mužům se jaro ovšem vůbec nevydařilo – konečné 11. 

místo by sestupu stejně nezachránilo (tabulka 1). Mladší dorost zakončil sezonu na 4. 

místě.  
 

tabulka 1 
MUŽI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. FŠ Třebíč 22 19 2 1 97:25 59 

2. Okříšky "B" 22 16 1 5 79:46 49 

3. Jakubov 22 13 3 6 76:50 42 

4. Myslibořice 22 12 3 7 64:44 39 

5. Kouty "B" 22 12 1 9 61:53 37 

6. Radotice 22 10 4 8 52:45 34 

7. Šebkovice "B" 22 11 1 10 41:32 34 

8. Přibyslavice "B" 22 6 5 11 55:63 23 

9. Čáslavice-Sádek 22 6 3 13 48:50 21 

10. Litohoř 22 4 4 14 44:79 16 

11. Podhorácko 22 4 2 16 29:81 14 

12. Nové Syrovice "B" 22 4 1 17 23:101 13 

 
 

Starší žáci si v konkurenci kvalitních týmů vedli dobře. Páté místo (tabulka 2) rozhodlo 

o tom, že od května byli zařazeni do skupiny o 9. až 16. místo (tabulka 3). Do této 

skupiny jim byly započítány body ze zápasů v základní skupině. 
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tabulka 2 
STARŠÍ ŽÁCI 

základní skupina 
 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Jemnicko 14 13 0 1 100:18 39 

2. Třebelovice 14 12 0 2 118:18 36 

3. Okříšky/Stařeč "B" 14 9 2 3 84:25 29 

4. Šebkovice 14 5 2 7 43:56 17 

5. Podhorácko/Domamil 14 4 4 6 51:43 16 

6. Rokytnice 14 5 0 9 50:64 15 

7. Želetava 14 2 4 8 32:60 10 

8. Blatnice 14 0 0 14 1:195 0 
 

 

tabulka 3 
STARŠÍ ŽÁCI  

nadstavbová část o 9. – 16. místo 
 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

9. Jaroměřice 8 6 1 1 110:21 34 

10. Podhorácko/Domamil 8 6 1 1 68:18 33 

11. Výčapy 8 6 0 2 115:33 30 

12. Dukovany 8 7 0 1 70:36 28 

13. Vladislav 8 6 0 2 44:78 19 

14. Rokytnice 8 0 0 8 46:86 12 

15. Želetava 8 0 0 8 30:61 8 

16. Blatnice 8 0 0 8 6:156 0 
 

 

Nejlepší střelci našeho týmu v celé sezoně 2017/2018: 

David Řepa – 14 gólů, Roman Ledecký – 13 gólů, Filip Soukup – 6 gólů, Marek Řepa – 5 

gólů 

 

 

U starší přípravky hrají děti pro zábavu. Jejich výsledky se do tabulky nezapisují, přesto 

můžeme konstatovat, že nás reprezentovali skvěle. Kluci ve 24 zápasech 19 krát 

zvítězili (tabulka 4). Zasloužili si tím postup do nadstavbové části, kde hráli o 1. až 
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7. místo. I zde si vedli skvěle – konečné 2. místo v konkurenci celého okresu je 

vynikající výsledek (tabulka 5). 

 

tabulka 4 
STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
základní skupina 

 

Tým Zápasy + 0 - Body 

Podhorácko/Domamil 24 19 3 2 60 

 

 
tabulka 5 

STARŠÍ PŘÍPRAVKA 
nadstavbová část o 9. – 16. místo 

 

 Tým Zápasy + 0 - Body 

1. FŠ Třebíč B 12 10 1 1 31 

2. Podhorácko/Domamil 12 9 1 2 28 

3. Želetava 12 6 0 6 18 

4. Hrotovice 12 5 2 5 17 

5. Náměšť-Vícenice 12 5 1 6 16 

6. Rapotice/V.Popovice 12 3 1 8 10 

7. Kouty 12 1 0 11 3 
 

Nejlepší střelci: 

Adam Soukup – 38 gólů, Matěj Číhal – 32 gólů, Jakub Čech – 22 gólů 

 

 

Sezonu 2018/2019 jsme rozehráli s několika změnami. Jak už bylo řečeno, muži asi po 

12 letech sestoupili do IV. třídy, do soutěže jsme už nepřihlásili mladší dorost a také 

starší přípravku. Naopak máme dva nové týmy -  mladší přípravku a mladší žáky. 

Dostatek dětí máme i do starší přípravky, bohužel se nám stále nedaří najít ochotné 

lidi, kteří by tuto věkovou kategorii trénovali.  Stále máme pouze dva trenéry. S mladší 

přípravkou naštěstí pomáhali Marek Veselý z Domamile a Petr Brus z Komárovic. 

Přesto budeme velmi rádi, najde-li se ochotný tatínek, který by věnoval svůj volný čas 

dětem, které chtějí sportovat. 
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Jak si vedla jednotlivá družstva Podhorácka v podzimní části?   

Muži rozehráli sezonu dobře. Potíže však máme s množstvím hráčů – na některé 

zápasy dorazilo 17 hráčů, na jiné byl hráčů nedostatek, takže bylo třeba povolat hráče, 

kteří už jsou ve fotbalovém důchodu. Přesto muži zakončili podzim s aktivní bilancí 

(tabulka 6). 

tabulka 6 
MUŽI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Čáslavice-Sádek 12 12 0 0 47:10 36 

2. Předín 12 10 1 1 84:18 31 

3. Stařeč "B" 12 8 1 3 42:29 25 

4. Blatnice "B" 12 6 2 4 43:35 20 

5. Želetava "B" 12 6 1 5 52:49 19 

6. Litohoř 12 6 1 5 28:30 19 

7. Podhorácko 12 6 1 5 25:27 19 

8. Přibyslavice "B" 12 5 1 6 40:40 16 

9. Police 12 5 1 6 26:35 16 

10. Heraltice 12 2 3 7 29:55 9 

11. Rokytnice "B" 12 2 2 8 17:38 8 

12. Štěměchy 12 2 1 9 18:47 7 

13. Domamil 12 0 1 11 11:49 1 
 

Tým na podzim prozatím nemá střelce, který by vynikal nad ostatními. Góly jsou 

rozloženy mezi celý tým. Nejlepšími střelci našeho týmu jsou se 3 góly Aleš Sapík, 

Miroslav Zikmund a Jaroslav Veselský.   

 

Starší žáci mají v konkurenci kvalitních týmů dobré výsledky (tabulka 7). 

tabulka 7 

STARŠÍ ŽÁCI 
 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Třebelovice 10 9 0 1 59:14 27 

2. Moravské Budějovice 10 7 1 2 44:18 22 

3. Jemnicko 10 6 1 3 55:24 19 

4.  Podhorácko/Domamil 10 4 0 6 33:26 12 

5.  Jaroměřice/Blatnice 10 3 0 7 32:33 9 

6. Nové Syrovice 10 0 0 10 11:119 0 
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Nejlepší střelci: 

Marek Řepa – 10 gólů, David Řepa – 9 gólů, Tomáš Ferdan – 5 gólů 

Mladší žáci jsou na tom ještě lépe. Poté, co zakončili loňskou sezonu ve starší 

přípravce na 2. místě, přenesli formu i do mladších žáků – tým přezimuje na skvělém 

2. místě (tabulka 8). 

 

tabulka 8 
MLADŠÍ ŽÁCI 

 

 Tým Zápasy + 0 - Skóre Body 

1. Jemnicko 10 9 0 1 113:7 28 

2. Podhorácko/Domamil 10 7 1 2 51:18 22 

3. Moravské Budějovice 10 6 1 3 38:24 19 

4. Třebelovice 10 4 0 6 32:29 13 

5. Nové Syrovice 10 3 0 7 12:83 6 

6. Blatnice 10 0 0 10 7:92 0 

 

Nejlepší střelci: 

Adam Soukup – 9 gólů, Matěj Číhal – 7 gólů, Jakub Čech – 7 gólů, Lubor Micka – 7 gólů 

 

Kluci a holky z mladší přípravky vstoupili do svého prvního fotbalového roku také 

dobře (tabulka 9). Je mezi nimi několik nadějných fotbalistů. 
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tabulka 9 
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA 

 

Tým Zápasy + 0 - Body 

Podhorácko/Domamil 24 19 3 2 60 
 

Střeleckým tahounem týmu se stal Ondřej Číhal, který vstřelil v průběhu podzimu 18 

gólů.  

 

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 

2019. 

Zdeněk Řepa, předseda spolku 

 
 

Myslivecký spolek 
 

V současné době má Myslivecký spolek 

Jakubov 22  členů, z toho 7 členů je 

z Martínkova, z Jakubova jsou 4 členi, 

z Litohoře jsou v MS  3 členi, z Domamile 1 

člen, z Vranína jsou 2 členi, z Mor Budějovic 2 

členi, z Čáslavic 1  člen, ze Štěpkova 1 člen a 

z Cidliny 1 člen. Naše MS se zabývá všemi mysliveckými činnostmi, jako je péče o zvěř, 

kynologie, zvelebování krajiny atd. 

Novým předsedou se v letošním roce stal Milan Řepa a ostatní členové výboru MS 

Jakubov zůstali beze změn. 

 

 

Výbor Mysliveckého spolku Jakubov  pracuje od 1. 4. 2018 ve 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 
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Myslivecký spolek Jakubov hospodaří v současnosti na 2127,66 ha, z toho je 24,20 ha 

lesů, 1874,25 ha polí, 40,87 ha vodních ploch a ostatní výměru tvoří 88,34 ha.  Z této 

výměry je patrno, že se jedná převážně polní honitbu a z toho vyplývá i následná péče 

o zvěř. Tuto péči o zvěř je nutno rozdělit na dvě oblasti a to: 

 1) na péči o zvěř v době nouze, tj. především zimní přikrmování a předcházející 

příprava na toto období. 

 2) na péči o zvěř v době kladení mláďat a v době sklizní. V těchto obdobích jsou 

nejvíce ohrožena mláďata a kojící a vodící matky. Nejvíce škod na zvěři je zde 

spácháno především žacími stroji. Samostatnou skupinu ohrožení tvoří toulající se psi 

a kočky. Členové MS proto v těchto obdobích procházejí plochy, které mají být sečeny, 

aby zneklidnili zvěř a ta odtud odešla a nebyla tu v době sečení zraněna. Dále členové 

myslivecké stráže tlumí již zmiňované toulající se psy a kočky především v době kladení 

mláďat. 

Členové MS v této době také suší objemové krmivo a obstarává jadrné a dužnaté 

krmivo, aby bylo k dispozici v době nouze, kdy se s ním přikrmuje zvěř. V letním 

období se také v našem MS staví krmná zařízení, posedy. Pokud jsou stávající zařízení 

poškozena, tak se opravují. 

Členové našeho spolku dále sázejí stromky a pomáhají při sběru kamene.  

Mezi myslivecké činnosti také patří průběrný odstřel zvěře, který se řídí plány chovu a 

lovu.  

Toto byl jen malý výčet činností našeho MS v oblasti péče o zvěř, která je velmi 

důležitým odvětvím myslivosti. Dalšími neméně důležitými činnostmi je kynologie, 

zoologie, střelectví, lovectví atd. 

Myslím si, že tento malý výčet z široké škály činností MS Jakubov pomůže k pochopení 

důležitosti myslivosti v ochraně přírody, kterou myslivci bezpochyby dělají, a pokud 

zákony dovolí, dělat budou! 

 

 

Hlavní činnosti Mysliveckého spolku Jakubov v roce 2018 

- přikrmování zvěře v zimních měsících 

- výstavby mysliveckých zařízení 

- průběrný odlov 

• leden   –  Myslivecký ples v Jakubově 

• únor   –  Výroční členská schůze – zvolení nového předsedy spolku 

• březen  –  Sčítání zvěře 

• květen   –  Povinné střelby 
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• červenec, srpen – Výstavby mysliveckých zařízení 

• listopad  –  1. hon s poslední lečí v Jakubově 

• prosinec  –  2. hon v Martínkově 

 

MYSLIVOSTI ZDAR ! 

 

Bc. Karel Horký, jednatel spolku 

 
 

 

Rok 2018 u hasičů 
 

Vážené sestry hasičky, vážení bratři hasiči, milý spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vás seznámil s činností dobrovolných hasičů 

v Martínkově. K 10.12.2018 má náš sbor 112 členů z toho 83 

mužů a 29 žen včetně dětí. V letošním roce nás opustili dva 

členové, a to Marie Tržilová a Vladimír Pokorný. Čest jejich památce. 

            Jako již tradičně jsme rok 2018 zahájili výroční valnou hromadou sboru, na které 

jsme zhodnotili činnost v roce 2017 a schválili plán práce na rok 2018. Hlavním úkolem 

bylo zajištění oslav 130. výročí založení sboru.  2O. ledna uspořádal náš sbor tradiční 

hasičský ples. V měsíci březnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele nového 

dopravního automobilu pro zásahovou jednotku obce. Vítězem se stala firma Auto 

Vinkler s.r.o z Písku. Na jeho financování se podílelo ministerstvo vnitra, kraj Vysočina 

a obec Martínkov. 9. dubna se naši členové zúčastnili akce „Čistá Vysočina“. Byly 

posbírány odpadky na křižovatce a na silnici směrem k Domamili.  30. dubna jsme se 

sešli v areálu na „Výhoně“ při pálení čarodějnic.  

Dne 26. května se konala v naší obci okrsková soutěž hasičů v požárním sportu. 

Této soutěže se zúčastnily všechny 

sbory našeho okrsku (Budkov, 

Oponešice, Komárovice, Štěpkov, 

Domamil, Jakubov, Martínkov). 

V kategorii mužů do 35 let a 

v kategorii žen se soutěžilo ve 2 

disciplínách (požární útok a štafeta 

4x100 metrů). V ostatních kategoriích 

(muži nad 35 let, mladší a starší žáci) 

se prováděl jen požární útok.  
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Výsledky dle kategorií:                                                                                  

Žáci ml.: 1. místo Domamil 19,58s 

                2. místo Jakubov 23,36s 

                3. místo Budkov 26,71s 

                4. místo Martínkov 34,97s 

 

Žáci starší: 1. místo Jakubov 29:84s 

                    2. místo Martínkov 35,51s 

                    3. místo Domamil 37,72s 

 

Ženy:  1. místo Domamil   součet pořadí 2 

            2. místo Jakubov    součet pořadí 4 

            3. místo Budkov     součet pořadí 6 

 

Muži: 1. místo Komárovice součet pořadí 2 

           2. místo Štěpkov součet pořadí 4 

           3. místo Budkov součet pořadí 7 

           4. místo Martínkov součet pořadí 7 (horší požární útok) 

           5. místo Oponešice součet pořadí 10 

 

Muži nad 35 let: 1. místo Martínkov 26,29s 

                              2. místo Komárovice 28,79s 

                              3. místo Domamil 45,08s 

          

     9. června vyvrcholily 

oslavy 130. výročí 

založení sboru. Ráno 

jsme se sešli na mši svaté 

a po ní následovala 

slavnostní valná hroma-

da. Na této valné hroma-

dě byla též předána 

čestná uznání a další 

vyznamenání našim čle-

nům. Odpoledne pak 

následoval program na 



 
34 

 

návsi před sokolovnou, na kterém vystoupily mažoretky, martínkovská POUPATA, naši 

nejmladší hasiči, členky našeho sboru z ukázkou netradičního požárního útoku a 

z ukázkou historické techniky hasiči z Čebína. Vyvrcholením byla ukázka vyproštění 

zraněné osoby z havarovaného vozidla, kterou nám předvedli hasiči ze Želetavy. Poté 

byla nastříkána pěna pro pobavení dětí. K tanci a poslechu vyhrávala dechová hudba 

Horané a skupina Dynamic. Slavnost se protáhla do ranních hodin. 

25. srpna se několik našich členů 

zúčastnilo celostátního setkání hasičů 

v Přibyslavi. Tato akce s názvem PYROCAR 

se koná jednou za 4 roky a je na ni možno 

zhlédnout nejnovější techniku v oblasti 

požární ochrany.  

Jak se již stalo zvykem, v poslední 

víkend před začátkem školního roku 

připravili členové našeho sboru dětský 

den, po kterém následovala večerní 

zábava se skupinou Dobrá pára.   

V úterý 18. září jsme se konečné 

dočkali. Obci byl předán zástupci Auto 

Vinkler a STS Prachatice nový dopravní 

automobil Ford transit 4x4. K jeho 

posvěcení došlo 13. října na návsi za 

účasti členů okrsku, zastupitelů obce a 

místních občanů. Poté následovalo 

tradiční setkání občanů v sokolovně, jehož 

spoluorganizátorem je náš sbor. 27. 

listopadu v 19.46 hod. byl vyhlášen 

operačním střediskem KOPIS v Jihlavě 

požární poplach pro naší zásahovou 

jednotku. Hořely saze v komíně na č. p. 

10.  Ve 20.01 byla zásahová jednotka na 

místě v počtu 5 mužů a hlásila se veliteli zásahu z Moravských Budějovic. Velitel 

zásahu určil naši jednotku jako zálohu na místě události.  

    Závěrem mi dovolte poděkovat všem našim členům, kteří se podíleli na činnosti 

sboru, dále pak obecnímu zastupitelstvu za poskytnutou finanční podporu.  
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    Všem občanům přeji jménem Sboru dobrovolných hasičů v Martínkově krásné 

prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2019. 

 

Luboš Venhoda, jednatel SDH Martínkov 
 
 

Závěrečné slovo starosty obce 
 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 
 
po letošních komunálních volbách došlo ke změně ve složení zastupitelstva obce i 

změně na postu jejího vedení. Chci Vám touto cestou jménem všech současných 

zastupitelů poděkovat za hlasy a důvěru. Vaše hlasy mně přisoudily první místo 

v pořadí kandidátů a zastupitelé mne zvolili starostou obce. Velmi si toho vážím a 

k nové funkci přistupuji s velkou pokorou, ale i s vědomím zodpovědnosti a náročnosti 

této funkce. Dovolím si poděkovat panu starostovi Josefu Svobodovi, který stál v čele 

naší obce po tři volební období. Během této doby se z Martínkova stala, řekl bych jiná 

obec, než jaká byla v roce 2006. Je to vidět na první pohled, veřejné budovy mají nové 

fasády, prostranství jsou upravená, zásadní proměnou prošel místní hřbitov a jistě 

bychom našli mnoho dalšího. Děkuji i všem bývalým zastupitelům za všechnu práci, 

kterou pro obec v předcházejících letech vykonávali. Zvláště úspěchy z posledního 

volebního období jsou pro nás velkou výzvou do budoucna. Byť bude velmi těžké se 

k nim alespoň přiblížit. Nemyslím tím jen opravy a rekonstrukce obecního majetku, ale 

především úspěchy v soutěži Vesnice roku. I 

návštěva prezidenta Zemana v roce 2016 či 

uspořádání pietního aktu za bývalého řídícího 

učitele Josefa Štefana o rok později zůstanou navždy 

spojeny s prací bývalých zastupitelů a pana starosty 

Svobody. Ještě jednou velký dík všem.  

Před současným zastupitelstvem tak stojí 

velká výzva, jak bychom na tuto práci navázali. Jistě, 

je toho v Martínkově ještě spousta, co by se mělo 

opravit, zrekonstruovat či nově vybudovat. Proto 

chci společně s místostarostou v zimních měsících 

vypracovat Strategický plán rozvoje obce, který by 

řešil jednotlivé akce – ať již opravy, nové stavby, ale 
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i pokračující podporu spolků, kulturního, sportovního a společenského života 

v Martínkově. Tento dokument by měl být i základním vodítkem pro možnost čerpání 

dotací z rozpočtu Kraje Vysočina, státu či případně fondů Evropské unie. A měl by i 

určit, jaké akce budeme realizovat i bez dotací, a naopak i ty, které zahájíme pouze 

v případě, že uspějeme s některou podanou žádostí. Zároveň bych si přál, abyste se 

projednání tohoto plánu zúčastnili i Vy, martínkovští občané. Jde přece jen především 

o to, jaké Vy máte představy o dalším rozvoji obce. Byť některé nám nastínily 

odpovědi uvedené v loňské anketě, zmíněný plán rozvoje považuji za základní 

dokument pro další investiční i neinvestiční akce v Martínkově. Navíc jeho vypracování 

je jednou z podmínek při podávání žádostí o dotace. Rovněž bych si přál, abychom se 

ve větším počtu setkávali na veřejných zasedáních zastupitelstva. Na nich může každý 

z Vás vyjádřit svůj názor nejen k projednávaným bodům programu. A to pokládám za 

důležité, aby zastupitelstvo mělo k projednávaným záležitostem zpětnou vazbu od 

občanů. Koncem každého čtvrtletí pak chci vydávat zprávu o činnosti starosty, nebo 

zprávu o činnosti zastupitelstva, která bude zveřejňována na internetových stránkách 

obce a ve které budou shrnuty důležité okolnosti, kterými jsme se vždy v tom 

uplynulém období zaobírali. Byl bych velmi rád, aby se co nejvíc z Vás zapojovalo do 

diskuzí, a slibuji, že každý návrh vyslechneme a zvážíme.  

Závěrem děkuji Vám všem za to, co pro Martínkov děláte. Není toho málo a 

návštěvníci naší obce to vnímají. Většina z nich pak i kladně hodnotí to, jak naše 

vesnice vypadá, jak jsou upravena veřejná prostranství i okolí Vašich domů a jak 

bohatý společenský život v obci panuje. Na slova chvály jsme, věřím všichni náležitě 

hrdí a je to hlavně a především zásluha Vás spoluobčanů. Ještě jednou děkuji a nejen 

v roce 2019 Vám všem přeji jen to dobré. 

                                     
        Josef Pléha, starosta obce 
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Společenská rubrika roku 2018 
 

70. narozeniny 

Josef Mrázek 

Ivanka Rutarová 

Vladimír Neshyba 

 

75. narozeniny 

Bohuslav Řepa 

 

80. narozeniny 

Marie Urbánková 

 

 

81. narozeniny 

Jaroslava Neubauerová 

Helena Zodlová 

Marie Svobodová 

 

82. narozeniny 

Milada Herotová 

 

83. narozeniny 

Josef Zodl 

Jiří Svoboda 

Markéta Mertlová 

86. narozeniny 

Marie Venhodová 

 

 

87. narozeniny 

Ladislav Venhoda 

Marie Pléhová 

 

90. narozeniny 

Josef Outrata 

 

 

 

Všem oslavencům gratulujeme 

a přejeme hodně zdraví!  

 

 

 

Bilance roku 2018 
 

narození:  3     Počet obyvatel k   1. 1. 2018: 254 

úmrtí:   5      Počet obyvatel k 15. 12. 2018: 257 

 

Plesová sezona 
 

5. 1. 2019  – myslivecký ples, hraje Credit 

19. 1. 2019  – hasičský ples, hraje Dynamic 

2. 2. 2019  – sportovní ples, hraje Stonožka 

 

 

Vydal Obecní úřad Martínkov dne 21. 12. 2018 nákladem 150 kusů. 


