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Ročník XXVIII.

Zprávy ze zasedání RO a ZO
Poslední veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších v roce 2017
se uskutečnilo dne 19.12.2017. Na programu jednání byly následující body:
Důležité pro další rozvoj obce a pro financování rekonstrukcí majetku je pořízení
rozvojového dokumentu Program rozvoje obce 2018 – 2025. Zastupitelé schválili
jeho pořízení od firmy Sensei Colsult z Prahy, která nabídla nejnižší cenu. V rámci
pořízení těchto rozvojových podkladů budete jako občané a vlastníci nemovitostí
v obci osloveni krátkým dotazníkem, který by měl pomoci v rozhodování o tom, co
všechno by mělo být součástí vesnického života a životního prostoru, jak vnímáte naši
obec a co by měla obec zajišťovat a podporovat. Tento dokument potom bude pravidelně aktualizován tak, aby sloužil pro případné žádosti o dotační finanční prostředky,
případně pomohl zastupitelům obce v rozhodování, jakými investicemi by se měla
naše obec zabývat.
Dalším bodem jednání bylo schválení Obecně závazné vyhlášky číslo 1/2017, kterou
se mění OZV číslo 3/2010 “O poplatku za komunální odpad“. Zde jsme byli po delší
době, při neustálém růstu skutečných nákladů za svoz a likvidaci komunálního odpadu, nuceni reagovat na opětovné zvýšení poplatku za svoz popelnic. Je to stále dokola,
tam, kde je monopol, velice těžko se argumentuje a při dohadování ceníků na příští
období není kam postoupit. Ceny pro konečné plátce byly nastaveny dle ceníků
svozové firmy a skutečných nákladů na svoz komunálního odpadu.
Byla schválena nájemní smlouva na pronájem části pozemku ppč. 487/1 naproti
továrně o výměře 5 m2, jedná se o pozemek, kde je umístěn stávající reklamní poutač.
Nájemcem je firma Autodoprava a zemní práce Stanislav Lukeš.
Bylo přijato rozpočtové opatření číslo 3/2017 dle navrženého a upraveného znění,
které zohledňuje příjmy a výdaje rozpočtu obce dle skutečnosti v posledním čtvrtletí
roku 2017. Pro hospodaření obce Martinice v Krkonoších v prvním čtvrtletí roku
2018 bylo schváleno rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2018, které umožní
obci běžné hospodaření a platby do schválení rozpočtu obce na rok 2018.
Cena pitné vody pro rok 2018 pro konečné odběratele v obci byla schválena na
základě kalkulace ve výši 20,- Kč za kubický metr pitné vody včetně DPH, zůstává tedy
stejná jako v roce 2017. Cena vody předané pro Jilemnici a Roztoky u Jilemnice byla
schválena ve výši 14,23 Kč za metr krychlový pitné vody – zde se jedná o cenu bez
DPH. Tato byla oproti loňskému roku upravena dle kalkulace směrem nahoru (2017
byla cena pitné vody 13,92 Kč za kubík). Cena stočného pro občany, napojené na
ČOV pod čp. 151 byla po úpravě způsobu obsluhy čističky snížena na 45,- Kč za
kubický metr čištěné odpadní vody.
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Dále byl schválen způsob schvalování rozpočtu pro rok 2018, kdy bylo odsouhlaseno
schvalování rozpočtu dle jednotlivých paragrafů. Zde se jedná opět o nutný krok,
který je vyžadován současnou legislativou a předpisy. Je možnost schválit rozpočet
buď po jednotlivých položkách, nebo po jednotlivých paragrafech – protože se jedná
o závazný ukazatel pro schválení rozpočtu na příští období, musí být schválen. Jedná
se pořád o ty samé obecní finance. (Že je tomu obtížné porozumět – ano, je to tak; ale
naši zákonodárci se v případech zákonných předpisů dovedou přetrhnout, aby do
znění zákonů a vyhlášek dostali všechny možné i nemožné situace).
Zastupitelé dále rozhodli o tom, že se nebude měnit výše jejich odměn, které jsou jim
schváleny. Členové zastupitelstva, rady obce, místostarosta a členové výboru tedy
budou pobírat odměnu pro období od 1.1.2018 ve stávající výši. Odměna uvolněného
starosty je daná zákonem, nelze ji žádným způsobem upravovat.
Zastupitelstvo obce dále vzalo na vědomí předložený architektonický koncept
realizace přístavby školky od pana Ing. Junka, vzalo na vědomí možnost navýšení
odměn neuvolněným zastupitelům dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o odměnách za
výkon funkce členů zastupitelstev obcí s účinností od 1.1.2018. Dále byl projednán
požadavek pana Vl. Brože na opravu dveří v budově Základní školy Martinice
v Krkonoších čp. 68.
Na jednání zastupitelstva bylo dále uloženo radě obce zajistit podklady pro
rozhodnutí o trase cesty do lokality nad nádraží, vyjádření vlastníků dotčených ploch
a cenové podklady pro vyčíslení nákladů ve věci řešení přístupu do uvedené lokality.
Pro další schvalování Návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce bylo uloženo
starostovi obce neodkladné podání podnětu na Městský úřad Jilemnice, odbor
územního plánování a stavebního řádu, na změnu textové části Územního plánu obce
Martinice v Krkonoších v lokalitách ploch smíšených obytných. Zde se řeší možnost
drobného podnikání ve stávajícím zastavěném území obce, kde je povolována
i obchodní činnost ve stávající zástavbě.
Další veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo dne 27.2.2018 a projednalo
následující:
Nejdůležitějším bodem jednání bylo projednání a schválení Změny č. 1 Územního
plánu obce Martinice v Krkonoších. Toto vydání Změny č. 1 ÚP obce je řešeno
formou vydání opatření obecné povahy – veřejnou vyhláškou. Tato Změna č. 1 ÚP
obce je v současné době již vydána, pokud máte zájem, či potřebu, řešit nějaké změny
v území, je Vám veškerá dokumentace k dispozici vytištěná na obecním úřadě,
případně elektronicky na internetových stránkách obce. Po schválení původní
dokumentace Územního plánu obce v roce 2011 tak tedy došlo dne 27.2.2018
k úpravě této důležité dokumentace.
Dalším bodem projednání bylo vyřazení některých položek z majetku obce po
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provedených inventurách. Byl vyřazen záložní zdroj UPS, počítačová sestava
PENTIUM, tiskárna HP 1000W a HUB 3COM včetně klávesnice, myši a programového vybavení (vše z roku 2001). Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu
kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 2017 a zprávu finančního
výboru o provedených inventurách majetku obce a činnosti v roce 2017.
Radě obce poté bylo uloženo zahrnout projednané investiční akce do návrhu
rozpočtu pro rok 2018.
Následující, již druhé veřejné zasedání zastupitelstva obce v tomto roce se konalo až
po uzávěrce tohoto vydání Martinického zpravodaje, budu Vás tedy o programu
a schválených bodech informovat v příštím zpravodaji.
Rada obce v uplynulém období řešila běžný chod obce, byly realizovány inventury
majetku, připravujeme podklady pro jednání zastupitelstva obce. Rada obce schválila
provedení kácení stromů rostoucích mimo les několika žadatelů z obce, mezi
nejvýznamnější patří asi povolení kácení vybraných jedinců z pobřežního porostu
okolo rybníka Zákřežník. Realizaci kácení povolil orgán ochrany přírody – MěÚ
Jilemnice, odbor životního prostředí. Je nutno konstatovat, že zdravotní stav
některých stromů, jejich zasychání, zlomy a nestabilní ukotvení na břehu rybníka bylo
nutno z důvodu bezpečnosti při pohybu osob a návštěvníků rybníka řešit. Bylo
uloženo provedení náhradní výsadby a péče o vybrané mladé jedince ze stávajícího
podrostu, stačí pár let a v okolí rybníka bude zase zapojený porost stromů!
Byla dále schválena jednotlivá předložená vyúčtování poskytnutých dotačních
prostředků spolkům v roce 2017, rada obce připravuje podklady pro schválení
rozpočtu obce na letošní rok, podklady k převodům pozemků z majetku obce
i případné koupě pozemků.
I nadále řešíme legalizaci stavby rybníka Zákřežník, bylo provedeno vytyčení stavby
hráze, zaměření plochy rybníka a vypočtena kubatura zadržované vody, zpracován
pasport stavby hráze a manipulační řád pro provozování rybníka. V letošním roce
proběhne oprava stavidla, kdy bude provedena výměna některých částí stavidla
a obnovena možnost regulování výšky hladiny rybníka – toto bude záležitostí rybářů
z MO ČRS Jilemnice. Možná se v budoucnu opět dočkáme vypouštění a napouštění
rybníka, provedení tzv. letnění. Jen pro zajímavost – v rybníce je zadrženo skoro
40.000 kubíků vody, ochranný prostor nádrže je vypočten na 27.500 kubíků.
Leoš Mejvald, starosta
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Zprávy OÚ
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2018. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Martinice činil 19 167,- Kč.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro
špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického
materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho regionu, kteří by se
dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky vybraným
prostředkům mohli pořídit například dva mechanické speciální vozíky pro imobilní
pacienty, toaletní židli, pomůcky do vany a zdravotnický materiál. Stejně jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí. V tomto roce
půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii. Konkrétně se jedná o kvalifikační
kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež v oblasti města Bangalore (hlavní
město indického státu Karnataka) a výstavbu domků pro chudé v oblasti Belgaum.
Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt zaměřující se na mimořádné
situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů
apod.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2018 Vám přeji vše dobré.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.
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Poznámka redakční rady: Připojujeme se k poděkování všem dárcům a všem, kteří se
jakkoli do organizace Tříkrálové sbírky 2018 zapojili. Jsme moc rádi, že v naší obci na
pomoc druhým nezapomínáme. V letošním roce jste za dobu konání sbírek darovali
doposud největší částku! Vloni výtěžek sbírky činil 18 498 Kč.
Pro informaci uvádíme výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v okolních obcích: Bukovina
4 945 Kč, Čistá u Horek 2 600 Kč, Horka u St. Paky 8 612 Kč, Horní Branná 40 438 Kč,
Levínská Olešnice 13 367 Kč, Mříčná 14 208 Kč, Roztoky u Jilemnice 37 860 Kč,
Studenec 71 591 Kč, Zálesní Lhota 4 423 Kč a Jilemnice 135 667 Kč.

Jak jsme volili v 1. kole voleb prezidenta České republiky v naší obci dne 12. a 13.
ledna 2018
Do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů bylo zapsáno 490 osob. Volit přišlo
359 občanů - tj. 73,27 % (v LK 60,74%, v ČR 61,92%), kteří odevzdali 359 úředních
obálek s 355 platnými hlasy devíti kandidátům v tomto pořadí:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.-8.
7.-8.
9.

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (bez politické příslušnosti)
Ing. Miloš Zeman (Strana Práv Občanů)
Mgr. Michal Horáček, Ph.D. (bez politické příslušnosti)
Mgr. Pavel Fischer (bez politické příslušnosti)
MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D. (bez politické příslušnosti)
RNDr. Jiří Hynek (Realisté)
Ing. Vratislav Kulhánek, Dr.h.c. (ODA)
Ing. Mirek Topolánek (bez politické příslušnosti)
Mgr. Petr Hannig (Rozumní - stop migraci a diktátu EU - …)

počet hlasů
98
96
54
47
42
8
4
4
2

Po sečtení hlasů ve všech volebních okrscích do 2. kola voleb postoupil Miloš Zeman
s 38,56% platných hlasů (v LK 36,36 %, v okrese Semily 31,58 %) a Jiří Drahoš
s 26,6% platných hlasů (v LK 26,55 %, v okrese Semily 28,73 %).
2. kolo voleb se konalo 26. a 27. ledna 2018. Do výpisu ze stálého a zvláštního
seznamu voličů bylo v naší obci zapsáno 482 osob. Volit přišlo 361 občanů – tj. 74,9 %
(v LK 64,98 %, v ČR 66,6 %), kteří odevzdali 361 úředních obálek s 359 platnými
hlasy, a to následovně:
počet hlasů
1. prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c. (bez politické příslušnosti)
211
2. Ing. Miloš Zeman (SPO)
148
Po sečtení hlasů ve všech volebních okrscích byl prezidentem České republiky zvolen
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Miloš Zeman s 51,36% platných hlasů (v LK 49,4 %, v okrese Semily 43,31%), Jiří
Drahoš obdržel 48,63% (v LK 50,59 %, v okrese Semily 56,68 %) platných hlasů.
-mšUzavírka silnice II./293 v Jilemnici
Vážení řidiči, vážení cestující!
Dovolte mi, abych Vás touto cestou informoval o uzavírce silnice II./293 v Jilemnici.
V termínu od 3.4.2018 do 10.9.2018 bude probíhat ÚPLNÁ UZAVÍRKA
silnice Čsl. legií (pod nádražím) v Jilemnici. Navržená objízdná trasa povede přes
Roztoky u Jilemnice po roztocké silnici do Jilemnice a zpět. Průjezd ve směru
z Martinic do Jilemnice a na Horní Brannou a Vrchlabí bude umožněn, protože na této
křižovatce u bývalého Technolenu bude provoz řízen semafory.
Průběh této objízdné trasy nedovolí obsluhu autobusové zastávky Martinice
v Krkonoších, křižovatka. Autobusové linky budou vedeny ve směru od Roztok
u Jilemnice a do Roztok u Jilemnice, zřizujeme proto po dohodě s Policií ČR,
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, MěÚ Jilemnice, odborem dopravy
a se společností BUSLINE dočasnou autobusovou zastávku v prostoru mezi
křižovatkou silnic na Roztoky u Jilemnice a křižovatkou silnic do Zálesní
Lhoty.
Dočasná autobusová zastávka bude signalizována označníkem autobusové zastávky,
kde budou umístěny i jízdní řády, bude zpevněna plocha pro čekání, nástup a výstup
z autobusů hromadné dopravy, nebude řešeno kryté stání zastřešením. Po dohodě
s odborem dopravy MěÚ Jilemnice budou v dotčeném úseku krajské silnice II/293
osazeny dopravní značky snižující rychlost v tomto úseku na 30 km/h a umístěn zákaz
předjíždění. Přesto žádám všechny cestující, aby při nastupování a vystupování dbali
své osobní bezpečnosti při přecházení silnice na autobus nebo od autobusu.
Všichni víme, jaká je dnes na silnicích situace, byť je úsek dočasných zastávek
v intravilánu obce, hrozí opravdu možné kolize chodců s automobily.
Tranzitní doprava by měla být odkloněna ve Studenci na Špici do směru Dolní
Branná, Vrchlabí, Valteřice, Jilemnice – Hrabačov a naopak. Poučte prosím své
děti, sami si také dávejte pozor, abychom uvedenou uzavírku silnice v Jilemnici všichni
zdárně přečkali.
-LM„Nepotřebné věci potřebným“
Sbírka použitého ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov se uskuteční:
- VE STŘEDU
11. a 18. 4. 2018 OD 8.00 DO 12.00 hodin
- VE ČTVRTEK
12. a 19. 4. 2018 OD 16.00 DO 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.
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Jedná se o sbírku:
* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
* látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky)
* domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční a nepoškozené
* peří, vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
* obuvi – veškeré nepoškozené
* hraček – nepoškozené a kompletní
* drobné funkční elektrické spotřebiče – např. rádia, žehličky, mixery, toustovače,
fény, ...
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, pračky, počítače a další velké spotřebiče
nad 20 kg, matrace, koberce (z ekologických důvodů) - nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky (transportem se znehodnotí) - znečištěný a vlhký textil.
Zachovalé a čisté věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace najdete na www.diakoniebroumov.org. Informace také na OÚ
Martinice v Krk., tel. 481 543 066, 607 608 243.
KONTEJNERY
na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny od ČTVRTKA 19. DUBNA
2018. Žádáme spoluobčany, aby do kontejnerů neodkládali to, co tam nepatří - tj.
nebezpečný odpad, bioodpady, dřevo, listí, sklo, železo, papír, stavební suť... !
Děkujeme.
Svoz nebezpečného odpadu

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálních odpadů – mobilní sběr

21. 4. 2018 - Sobota
9.00 – 9.10 hod. u prodejny
9.15 – 9.25 hod. u kulturního domu
Vážení občané, v letošním roce dochází ke změně systému sběru a svozu
nebezpečných složek komunálních odpadů.
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Způsob převzetí nebezpečných odpadů bude komplikovanější a časově náročnější.
Z tohoto důvodu již nebude v předem stanovený termín zajišťován společně sběr
a svoz použitého elektrozařízení, případně sběr a svoz pneumatik. Budeme
odebírat pouze nebezpečné složky komunálního odpadu, což není odpad
z podnikání!
V místě převzetí budeme od původce odpadů (občan-obec) vyžadovat identifikaci
jednotlivých odpadů. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o odpad z domácnosti,
předpokládá se originální obal výrobce – prodejce, kde bude jasně odpad
identifikován podle originálního obalu. Výjimkou může být pouze motorový olej,
který lze dobře identifikovat. Bez takto jasně označeného odpadu nejsme
oprávněni odpad v rámci mobilního svozu převzít.
Přijímány budou následující nebezpečné složky komunálních odpadů:
- Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, vč. olejových filtrů
- Oleje a tuky
- Absorpční činidla (znečištěný textilní materiál)
- Barvy, lepidla a pryskyřice
- Rozpouštědla
- Kyseliny
- Zásady (hydroxid)
- Nepoužitá léčiva (léky)
- Pesticidy (hnojiva)
- Akumulátory, baterie, články a zářivky
!!!POZOR!!! Vše musí být řádně označeno v uzavřených obalech
a objemu a množství odpovídající provozu běžné domácnosti. !!!POZOR!!!
V rámci svozu nebezpečných složek nebereme elektro, chladničky, pneu
(není to ODPAD).
Nebezpečné složky budou řádně označeny.
Nebereme nebezpečný odpad z podnikání.

Zahájení kompostovací sezóny na Jilemnicku v roce 2018
S přicházejícím jarem pomalu přichází i nová kompostovací sezóna! Tak jako
v předešlých letech se zelené velkoobjemové kontejnery objeví v obci v první
polovině dubna. Do těchto kontejnerů odkládejte pouze biologicky rozložitelný
odpad – trávu, listí, seno, plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze
menších průměrů do 4 cm a délky 2 m). Větve z prořezávek odkládejte do
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vedlejšího modrého obecního kontejneru, případně ve větším množství přímo do
prostoru mezi kluziště a fotbalové hřiště ke kolejím (již je tam hromada větví
založena). Tyto větve jsou jednou za rok seštěpkovány a použity jako biomasa na
získání elektrické energie do elektráren.
Do kontejneru na kompostování rozhodně nepatří zbytky jídel, kosti, maso,
kůže, uhynulá zvířata, hnůj, exkrementy masožravých zvířat, jedlé oleje,
kořeny, pařezy, kamení, olejem nebo jinými látkami znečištěné piliny, plasty,
sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady.
Prosím, dbejte na to, co odkládáte do kontejnerů a popelnic na bioodpad, náklady na
opravu techniky způsobené špatným tříděním každoročně přesahují sto tisíc korun!
Veškerá vytříděná hmota je sbírána a svážena společnou technikou a dále je
zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu.
Konkrétně se jedná o obce Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších, Roztoky
u Jilemnice, Horní Branná a města Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou. Protože
kompost získal v roce 2015 certifikaci, může každý občan Jilemnicka – svazku obcí
tento produkt zdarma získat. Stačí pouze kontaktovat obecní úřad a domluvit se na
výdeji.
Více informací: www.kompostovanijilemnicko.cz.
Za Jilemnicko – svazek obcí Mgr. Veronika Mejsnarová
Poplatek za psa na rok 2018
Pokud jste poplatek, který byl dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 „O místním
poplatku ze psů“ splatný do 31. 3. 2018, doposud neuhradili, prosíme o jeho zaplacení
na účet č. 1263089339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo přímo
v kanceláři OÚ.
Sazba poplatku činí ročně za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 200 Kč a za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu, 60 Kč.
Děkujeme.
Kolik nás „martiničáků“ je?
V loňském roce nás bohužel o 7 „martiničáků“ ubylo.
K 1. 1. 2017 měla naše obec 612 trvale hlášených osob, během roku se narodily 4 dětí
(2 dívky a 2 chlapci), 19 občanů se přistěhovalo, 24 odstěhovalo a 6 občanů zemřelo.
K 31. 12. 2017 bylo k trvalému pobytu tedy přihlášeno 605 obyvatel, z tohoto počtu
je 312 mužů a 293 žen.
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Odpady 2017 Martinice v Krkonoších v číslech.
Komunální odpad je z obce svážen pravidelně každý týden v úterý. V loňském roce
bylo dle evidence svozové společnosti z obce vyvezeno celkem 35,40 tun komunálního odpadu z popelnic. Dalším druhem odpadu je velkoobjemový odpad, který je
svážen kontejnery celkem dvakrát v průběhu roku (jarní a podzimní svoz). Kontejnery
jsou využívány k odvozu odpadu, který nelze odložit do popelnice, odpad je svážen
na skládku do Dolní Branné. U tohoto způsobu sběru se stále potýkáme s tím, že do
kontejnerů jsou stále odkládány i takové složky, které mohou být odloženy v rámci
separovaného sběru pro opětovné využití tříděných složek (sklo, plasty, elektro
spotřebiče,...) nebo případně patří do nebezpečného odpadu (pneumatiky, baterie,
barvy, oleje,...). V loňském roce bylo na skládku do Dolní Branné vyvezeno celkem
24,82 tun odpadů.
Obec je zapojena do systému sběru separovaných složek komunálního odpadu, který
je nadále využit k recyklaci. V systému lze vytřídit a odložit sklo, papír, plast,
TETRAPAK a železo. Množství takto odloženého odpadu v rámci tříděných složek,
má vliv i na celkový příspěvek poskytovaný firmou EKOKOM, která je v rámci ČR
garantem zpětného odběru obalů. Celkový příspěvek od EKOKOMu pro naši obec
v loňském roce dosáhl výše 69570,- Kč. V roce 2017 byla celková hmotnost
svezeného skla a skleněných obalů 8.860 kg, plastů (PET lahve a plasty z domácností)
bylo celkem 7.417 kg, papíru 1.887 kg, kompozitních obalů TETRAPAK potom 740 kg
a např. pneumatik 791 kg.
Celkové náklady na svoz všech odpadů v roce 2017:
tříděné složky odpadů
81.855,- Kč (4.330 Kč/t)
objemný odpad
48.292,- Kč (1.946 Kč/t)
nebezpečný odpad
23.655,- Kč
směsný komunální odpad
159.297,- Kč (4.499 Kč/t).
Leoš Mejvald

Zprávy komisí
Finanční výbor
Uvádíme plnění rozpočtu k 31.12.2017: daňové příjmy činily 7 371 807,43 Kč a byly
splněny na 104,97 %, nedaňové příjmy 335 296,97 Kč na 101,42 %, Kapitálové příjmy
503 201 Kč na 99,64 %, přijaté transfery 446 801,60 Kč na 42,68 % = celkové příjmy
8 657 107 Kč na 97,21 %.
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Běžné výdaje činily 4 177 096,97 Kč a byly splněny na 68,04 %, kapitálové výdaje 121
016 Kč na 10,97 % = celkové výdaje 4 298 112,97 Kč na 59,35 %.
Financování – třída 8 tedy činilo – 4 358 994,03 Kč.
Hospodaření obce v roce 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018 se bude projednávat na
jednání zastupitelstva obce v úterý 27. března, takže podrobnější údaje a schválený
rozpočet na rok 2018 otiskneme až v červnovém čísle zpravodaje.

Listujeme v obecní kronice – 120 let od založení divadelního spolku Klicpera, VIII. část
Rok 1925 započala valná hromada dne 1. března. Po krátké zprávě ředitele bylo
přikročeno k volbám. Ředitelem byl zvolen Bedrník František, čp. 48, jeho zástupcem
Holubec František z čp. 53. Pak celá řada volných návrhů. G. Čivrný vytkl spolku, že
při divadle se pije kořalka, často za spolkové peníze. Byl vzat za slovo a na to, aby
dokázal, kdy a kde řekl: „Předložte mi protokol a vyúčtování z divadelní hry Červ a já
odvolám.“ Poněvadž protokolu ani vyúčtování vlivem nepořádku tehdejšího režiséra
nebylo, ač se hned při valné hromadě hledaly, měl G. Čivrný pravdu. Toto považoval
ředitel Bedrník za nepřízeň k divadelnímu spolku Klicpera a ke konci valné hromady se
své funkce vzdal a vedení předal na svého zástupce.
Dne 22. března 1925 sehrál Klicpera divadelní hru „Druhé mládí“ od R. Scheinpfluga,
veselohru o třech dějstvích a předehře za režijního vedení Petra Lukeše z čp. 159. Ze
zisku 330,40 Kč nebylo placeno provozní právo a plakáty, čímž zisk byl jistě menší. Na
velikonoce sehrána další hra, a to „Nina“. Hra skončila čistým ziskem 265,10 Kč. Další
schůze byla 29. září, kde se jednalo o nákupu židlí, které spolek citelně postrádá.
Usneseno sehrát hru „Převrat“. Tato sehrána 1. listopadu téhož roku. Hra se zpěvy
o čtyřech dějstvích přinesla zisk 281,30 Kč. Dne 5. prosince pořádal Klicpera
Mikulášskou zábavu za řízení jednatele Josefa Volecha. Na vánoce, 25. prosince
sehrána veselohra o třech jednáních „Manžel Putička“. Zisk 243,05 Kč. Záznamy
o všem se skoro žádné nedochovaly. Hrálo se, ale k rozmachu spolku to nevedlo.
Rok 1926 začal valnou hromadou dne 10. ledna, na které bylo zvoleno nové vedení.
Ředitelem se stal Bukovský František, čp. 78 a jeho zástupcem Jebavý Jan, čp. 27. Na
velikonoční neděli, 4. dubna hrál Klicpera drama o šesti jednáních „Nevinně
odsouzen.“ Hra byla vyúčtována o týden později a skončila schodkem 132,54 Kč.
Vzhledem ke schodku rozhodnuto hru opakovat. Zisk 50,36 Kč. Na Velikonoční
pondělí uspořádána taneční zábava, která sice skončila ziskem, ale celý podnik dvou
divadel a zábavy však ve schodku 24,44 Kč. Nač se někdy herci i funkcionáři dřou? Jen
na režii. Chuť k práci to nedodalo. Na další schůzi usneseno sehrát dvě hry a pořádat
mikulášský večírek. Mnoho usnesení a výsledek? Podává ho zápis z 5. výborové
schůze: ředitel spolku Fr. Bukovský se vzdal funkce, tak jako svého úřadu jednatele
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v roce 1924. Taktéž se vzdal funkce režisér Petr Lukeš. Ostatní se usnesli vést spolek
do valné hromady bez těchto činovníků. V důsledku těchto rezignací hra „Volná láska“
znemožněná. Na 28. říjen nehrál Klicpera ani Sokol, který hráti chtěl. Dne 28.
listopadu sehráno drama o 3. jednáních „Legionářův návrat“. Děj dle skutečné
události z dob světové války v malé horské vesnici. Hra skončila ziskem 216,35 Kč.
Taktéž Silvestrovská zábava skončila mírným ziskem 41,20 Kč. Ještě v době vánočních
svátků sehrála Těl. jednota Sokol hru „Baťoh“.
Rok 1927 započal 9. ochotnickým plesem, konaným společně s muzikanty dne 29.
ledna. Ze zisku 145,35 Kč obdrželi hudebníci 45 Kč. Na schůzi dne 2. února poprvé
jednáno o elektrizaci jeviště. Valná hromada se konala 20. února za účasti patnácti
členů. Na této valné hromadě oceněn rok 1926 jako rok různých třenic a nesvárů.
Pokladní hotovost k 31. prosinci činila 44,97 Kč. Novým ředitelem zvolen Jan Jebavý,
jeho zástupcem Oldřich Buďárek, čp. 33. Usneseno koupit sedm podílů u „Družstva
pro rozvod elektrické energie“ a zařídit elektrizaci jeviště. Jednatel František Václavů,
čp. 108 odstěhoval se do Studence a tak zápis zapsala a jednatelství převzala sl. Slávka
Bucharová, čp.161. Na další výborové schůzi opět změna jednatele, tím se stal Josef
Ducháč. Dne 28. října sehrána již po druhé v životě Klicpery hra „Na oltář vlasti“,
vlastenecká hra se zpěvy o čtyřech jednáních. Kdysi to byla první divadelní hra
v Martinicích vůbec. Dne 13. listopadu zde vystoupil spolek Jarost ze Mříčné
s operetou „Naše Anči ráda tančí“. Klicpera sehrál dne 27. listopadu další hru, a to
„Samot chorobné květy“, drama o třech jednáních. Děj se odehrává ve škole zapadlé
vesničky ve východních Čechách o Svatodušních svátcích v současné době. Hra
skončila ziskem 82,80 Kč. Na konci roku 1927 sehrál Klicpera další hru „ Dvacet tisíc
za Karličku“, frašku o třech jednáních. Hra skončila ziskem 318,50 Kč. Naopak
silvestrovská zábava skončila schodkem 131,- Kč. Mezitím zemřel dlouholetý člen,
přítel Josef Kupka, chalupník z čp.24 v Martinicích.
Na počátku roku 1928 bylo na valné hromadě konstatováno, že všechny spolky v obci
trpí jakousi stagnací.
Josef Ullrich ml., kronikář
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Společenská kronika

Narození
14. 12. 2017 – Miroslav Koudelka
31. 1. 2018 – Milan Tauchman
12. 3. 2018 – Tereza Švecová
Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí.
panu Josefu Bartoňovi
80 let
panu Zdeňku Fialovi
70 let
Úmrtí
16. 12. 2017 – Miroslav Koudelka (1965)
17. 1. 2018 – Miroslav Sedláček (1932)
18. 1. 2018 – Pavel Pochop (1966)
6. 2. 2018 – Hana Vanclová (1945)
27. 2. 2018 – Libor Bujárek (1943)
4. 3. 2018 – Martin Jirousek (1967)
Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

Školství
Naše nové zážitky ve školce
Každý školní rok přináší nové nápady a náměty pro práci s nově vytvořenou skupinou
dětí. Novinkou tohoto roku 2017/2018 byl větší nárůst 2 letých dětí, kterým se
musíme ve svém programu přizpůsobit.
Podzim byl pestrý na sběr různorodého materiálu, a tak jsme si ve školce vytvořili
zákoutí s ježky, skřítky a lesními domečky z mechu, šípků, jeřabin, klacíků a mnoha
dalšího. Na konci října se školka změnila v tajemný svět duchů. Dlabali jsme dýně,
vyráběli jsme svítící mumie a zažili den plný strašidel a napětí. V předvánočním čase
se vždy snažíme ve školce navodit opravdovou a tradiční atmosféru s Barborkou,
čerty, pouštěním lodiček ze skořápek a rozkrajováním jablíček. Tento čas také
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tradičně vystupujeme o první adventní neděli u vánočního stromečku u obecního
úřadu s pásmem vánočních básniček a koled. Největším úkolem pro nás v tomto
období je připravit překvapení pro mamky a taťky v podobě vánoční besídky. Letos
jsme jim zahráli s dětmi humorné veršované pohádky „O řepě“ a „Budulínkovi“.
Menší děti za pomoci loutek a plyšáčků předvedly krátké básničky o zvířátkách.
Odměnou nám byla nadílka pod vánočním stromečkem. V zimním období jsme se
starali o několik krmítek pro ptáčky a vypravili jsme se i s několika dobrotami pro
zvířátka ke krmelci. V období, které nám moc nepřálo se sněhem, jsme se ve školce
bavili dětskými knížkami a pohádkami. Tentokrát jsme zvolili dětem méně známé
pohádky – O zlaté rybce, Chytrá kmotra liška, Kocour v botách. Toto téma vyvrcholilo velkým večerníčkovým karnevalem se spousty pohádkových kvízů a úkolů pro
děti. Masky večerníčků si děti za pomoci p. učitelek vyrobily a karneval jsme si užili.
Pořádně jsme letos vymrzli na oslavě masopustu u OÚ. Předvedli jsme s dětmi ze
ZŠ krátké vystoupení, ochutnali klobásu a rychle jsme pospíchali ohřát se do školky.
Na přelomu zimy a jara jsme si zvolili téma „řemesla a povolání“, a tak jsme ve
školce zatloukali hřebíky, pekli mufiny a pěstovali salát ze semínek. Těšíme se na
Velikonoce, jarní besídku i nová letní témata s básničkami a písničkami. Sluníčko nás
začíná lákat na zahradu i do lesa.
Na začátku května opět proběhne zápis k nám do školky. Zveme tímto všechny
rodiče a jejich děti z Martinic i okolí. Přijďte se podívat, seznámit se s prostředím,
dětmi a p učitelkami. Přijímáme děti od 2 do 6 let, mladším dětem nabízíme
zkrácenou nebo jinak upravenou docházku. Těšíme se na Vás!
S přáním hřejivého jara
kolektiv učitelek MŠ
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Zápis do Mateřské školy Martinice v Krkonoších
se koná ve čtvrtek 3. KVĚTNA 2018 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 15.00
hodin v budově mateřské školy.
Kritéria přijímání dětí:
1) Zápis je povinný pro děti 5leté, přijímají se přednostně.
2) Přijímají se děti mladší s místem trvalého bydliště v obci, a to
postupně dle data narození.
3) Přijímají se ostatní děti od 2 let až po naplnění kapacity MŠ.
Od školního roku 2017 – 2018 se zavedla podle zákona č. 178/2016 Sb. povinná
docházka v posledním roce předškolního vzdělávání a to pro děti, které do konce
srpna dovrší 5 let věku. Povinně do mateřské školy budou docházet i děti
s odkladem školní docházky. U těchto dětí se nebude požadovat doklad
o povinném očkování.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
Těšíme se na Vaše děti a Vaši návštěvu v naší martinické mateřské škole.

Zima a jaro v základní škole
Rok 2018 jsme přivítali lednovým „finišováním“ před pololetním vysvědčením, které
děti obdržely 31. ledna. Od učení jsme si odpočinuli 17. 1., kdy k nám do školy zavítali
herci Divadélka pro školy. Sehráli představení Z devatera pohádek, které zhlédli
nejen školáci, ale i děti z mateřské školy. Na začátku února jsme – již tradičně –
navštívili Taneční kaleidoskop v Jilemnici. Ve dvou vystoupeních účinkovala i žákyně
naší školy Magdaléna Spilková. Další tradiční únorovou akcí byl Masopust. Děti ve
vlastnoručně vyrobených maskách předvedly krátký program u obecního úřadu a byly
odměněny výbornou klobáskou.
Jarní prázdniny připadly na týden 26. února – 2. března. Počasí si na toto období
nachystalo opravdu velké mrazy, bohužel bez sněhu. Díky práci místního Sokola
mohly děti plně využít připravené kluziště a užívat si bruslení a hraní hokeje.
Po jarních prázdninách začali do školy jednou týdně na 1 hodinu docházet předškoláci,
aby postupně poznávali nejen školní prostředí, ale hlavně své budoucí spolužáky.
Na konci března se uskuteční další tradiční akce – vynášení Mořeny. Stane se tak ve
středu 28. března. Akce bude plakátována. Věříme, že zimu skutečně vyženeme
a Velikonoce už budou v režii jarního sluníčka.
V dubnu nás čeká týdenní pobytový program ve středisku ekologické výchovy
STŘEVLÍK v Hejnicích. Pobyt začne v pondělí 16. dubna a skončí v pátek 20. dubna.
Bude zaměřen, stejně jako náš celoroční projekt, na poznávání naší vlasti. Do Hejnic
pojedou nejen školáci, ale i předškoláci. Doufáme, že jim společné zážitky se staršími
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kamarády usnadní adaptaci po nástupu do 1. ročníku.
V závěru měsíce dubna proběhne pro žáky hudebně-vzdělávací program Já nic, já
muzikant.
Květnové státní svátky připadnou na úterý, v pondělí 30. 4. jdeme do školy. Na 7. 5. je
vyhlášeno ředitelské volno, takže si užijeme prodloužený víkend. V pátek 18. května
přijede do školy varhaník pan Kubát s pořadem o Bedřichu Smetanovi.
Naše škola je v tomto školním roce zapojena do projektu Zlepšení kvality výuky
a vzdělávání (tzv. šablony), který umožňuje čerpat finanční prostředky z fondů
Evropské unie. Jednou z podmínek čerpání je uspořádání seminářů a besed pro rodiče
žáků. V průběhu ledna, února a března proběhly tyto semináře: Dýchací
a relaxační cviky, Jógové sestavy, Režim dne a domácí příprava na školu, Právní
odpovědnost a ochrana dětí, kyberšikana, Výživa dětí v mladším i starším
školním věku, První pomoc při akutních stavech ohrožujících život a při dětských
úrazech.
V zimních měsících přibyli dětem tři noví spolužáci – Rozálie Feixová (4. ročník), Jan
Baudyš (3. ročník) a Kryštof Jan Hylmar (1. ročník). Všem přejeme, aby se jim v naší
škole líbilo.
Ve školní družině měly děti opět možnost kreslit obrázky na téma Zima, Masopust
nebo Jaro. Někteří vyráběli papírové maskoty olympijských her a všichni fandili našim
sportovcům. Dále si děti mohly vyrobit papírové čápy nebo využít nové zvířecí
omalovánky. Pokud to počasí dovolilo, nezapomínalo se ani na pobyt venku.
S dalšími informacemi o školním dění vás seznámíme v příštím čísle zpravodaje.
Přejeme všem obyvatelům požehnané Velikonoce a příjemné prožití jarních dní.
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Zápis nových žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/2019 proběhne v úterý
10. dubna 2018 v odpoledních hodinách v budově školy. Předškoláci, kteří
navštěvují místní mateřskou školu, obdrží pozvánku přímo v MŠ. Ostatní zájemci
o zápis do 1. ročníku ať kontaktují základní školu osobně nebo na telefonním čísle 481
54 43 23.
-DPSlohová práce Milana Kurečky (5. ročník)
Pes záchranář
Záchranářský pes může na horách najít zasypaného lyžaře. Prostě pes chodí po sněhu
a čenichá, jestli někdo není pod sněhem. Lyžař je často zasypaný lavinou sněhu, která
spadla z hor. Až pes někoho vyčuchá, tak začne hrabat. Záchranářští psi nosí vestu
s červeným křížkem a pod tím je něco napsáno. Vždycky následuje toho psa nějaký
člověk nebo záchranář. Psi pak dostanou velkou odměnu za to, že někoho našli. Třeba
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dostanou maso nebo konzervu. Psi, kteří zachraňují, musí být hodně velcí, hodně silní
a dobře živení, aby nezmrzli. Ještě musí mít hodně dobrý čich.

Kultura
Hledáme Stromy svobody
K oslavám 100. výročí vzniku Československa, které se uskuteční v letošním roce,
pořádá Nadace Partnerství s podporou Lesů České republiky a dalších organizací
a spolků např. Post Bellum, Česká rada dětí a mládeže, Sokol nebo Svaz měst a obcí
roční kampaň Stromy svobody 1918 – 2018. Jejím cílem je s pomocí veřejnosti najít
a zmapovat příběhy stromů a hájů, které obyvatelé vysadili na počest republiky a jako
připomínku svobody a demokracie.
V roce 1918, krátce po vzniku Československa, obce obdržely výzvu, aby u příležitosti nově nabyté svobody slavnostně vysadily Lípy svobody. Ze záznamů v kronikách
je patrné, že se do výsadby zapojili starostové, členové Sokola a jiných spolků, žáci
s učiteli a další obyvatelé. Stromy i místo výsadby bylo většinou ozdobené praporky
a vlajkami, nechyběly ani kroje, zpěv hymny či ukládání pamětních listů ke kořenům.
Stromy svobody se sázely i v pozdějších letech (např.: 1928, 1945 nebo 1968), když si
lidé opět chtěli připomenout a oslavit význam svobody a demokracie.
Na Stromy svobody se v průběhu doby zapomnělo, někde je dokonce pokáceli. Aby
zcela nezmizely z mapy i myslí obyvatel, rozhodla se nadace motivovat majitele těchto
stromů k jejich vyhlášení za památné a zároveň jim chce pomoci získat finance na jejich
odborná ošetření. Ta by měla proběhnout na jaře 2018. Vyvrcholením celoroční
kampaně pak bude hromadná celorepubliková výsadba lip, která se uskuteční 27. října
2018. Spolutvůrce myšlenky Stromu svobody, firma Arboeko, daruje prvním
přihlášeným zájemcům pro tuto událost 100 zapěstovaných vzrostlých lip srdčitých.
Také v naší obci se myšlenka výsadby Lip svobody ujala a k realizaci došlo 28. října
1921 při slavnostním odhalení Pomníku padlých v 1. světové válce. Tento pomník
původně stával na křižovatce pod továrnou, v místě nynějšího pomníku K. H.
Borovského. Při této slavnosti byly vysazeny původně dvě lípy, a to Lípa svobody
a Lípa Masarykova. Obě byly označeny dřevěnými cedulkami, ty se postupem času
ztratily. Jedna z lip byla nevhodně umístěna, svým růstem později zasahovala do drátů
elektrického vedení, byla několikráte ořezána, až došlo na jaře 2008 k jejímu
pokácení. Druhá z lip již téměř sto let vhodně dotváří okolí pomníku.
Také na hřbitově můžeme naleznout v horní části dvě lípy, které byly vysazeny k 80.
výročí vzniku republiky, a sice dne 28. října 1998. Obě byly pojmenovány jako Stromy
republiky.
-JUll-
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Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- POHÁDKY ZAHRADNÍČKA PEPINA, Nezávislé divadlo – Ne 15.4., 15. 00 hod.
- KAPKA, kapela známá z TV Šlágr – Po 16.4., 19.00 hod.
- Hana ZAGOROVÁ a Petr REZEK
se skupinou BOOM!BAND Jiřího Dvořáka, koncert – Čt 19.4., 19.00 hod.
- PĚT ZEMÍ A PĚŠKY DO ŘÍMA, cestopisná přednáška
P. Kotrby – Po 23.4., 18.00 hod.
- PENSION PRO SVOBODNÉ PÁNY, Divadlo Palace Praha, komedie,
hrají: P. Děrgel, M. Doležalová / A. Fialová, ... - Pá 27.4., 19.00 hod.
- CIRKUS BUDE!, www.skupinamistral.cz - Ne 29.4., 15.00 hod.
- HORMONÁLNÍ JÓGOVÁ TERAPIE, www.hormonalyoga.cz – 5.,6.5
- Z MUZIKÁLU DO MUZIKÁLU II., pěvecký sbor SDS Lomnice n. Popelkou
– Ne 13.5., 18.00 hod.
- KŠANDA, hrají: M. Maxa, M. Bittnerová, M. Kuklová, M. Pitkin,
– Út 22.5., 19.00 hod.
- MŮŽEM I S MUŽEM, vtipná autorská feérie 4 žen, hrají: K.K. Hrachovcová,
V. Hybnerová, J. Sedláčková, D. Zázvorková – St 6.6., 19.00 hod.
KINO Jilemnice: Sherlock Koumes 2D (Ne 1.4., 15.00 hod.), Alenka v říši zázraků
(Ne 1.4., 17.30 hod.), Tvář vody (Ne 1.4., 20.00 hod.), Vezmeš si mě, kámo? (Út 3.4.,
19.30), Ztratili jsme Stalina (Čt 5.4., 19.30 hod.), Sherlock Koumes 3D (Pá 6.4., 17.30
hod.), Doktor Proktor a vana času (Ne 8.4., 17.30 hod.), Do větru (Ne 8.4., 20.00
hod.), Tátova volha (Út 10.4., 19.30 hod.), Fakjů pane učiteli 3 (Čt 12.4., 19.30
hod.), V pasti času 2D (Pá 13.4., 17.30 hod.), V pasti času 3D (Ne 15.4., 17.30 hod.),
Pepa (Ne 15.4., 20.00 hod.), Nico 1988 (Út 17.4., 19.30 hod.), V husí kůži (Pá 20.4.,
17.30 hod.), Rampage: Ničitelé 3D (Ne 22.4.,17.30 hod.), Gringo: Zelená pilule (Ne
22.4., 20.00 hod.), Hastrman (Út 24.4., 19.30 hod.), Avengers: Infinity War 3D (Ne
29.4., 17.00 hod.), Dvě nevěsty a jedna svatba (Ne 29.4., 20.00 hod.).
Jeden svět – festival dokumentárních filmů: Dil Lejlá (St 25.4., 19.00 hod.), Aminin
profil (Čt 26.4., 19.00 hod.), Sonita (Pá 27.4., 19.00 hod.), Tichá inkvizice (So 28.4.,
18.00 hod.)
Galerie V kotelně
Praha: vernisáž výstavy prací žáků Základní umělecké školy Jilemnice proběhne ve
středu 4. dubna v 17 hodin, výstava je inspirována Prahou – jak dnešní děti vidí a znají
své hlavní město, potrvá do 27. dubna 2018.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Veselé Velikonoce: výstava přiblíží velikonoční svátky ve všech jejich rovinách, potrvá
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do 15. dubna.
Výstava komiksů: retrospektivní část výstavy připravená ve spolupráci s Muzeem
komiksů T. Möllera v Neubrandenburgu v Německu nás zavede do bývalé NDR
k tehdejší produkci pro mládež. Zároveň bude vystavena kolekce komiksů
současného českého autora Štěpána Lenka.
„Pilíře života“ – výstava obrazů Marie Klustové, která žije především v Dánsku a kde
se jejím dílům dostalo zasloužené pozornosti i uznání. Výstava potrvá do 29. dubna.
Otevírací doba: úterý – neděle 8-12 a 13-16 hodin.
MÁJOVÝ JARMARK s kulturním programem se bude konat na Masarykově náměstí
v Jilemnici v sobotu 19. května.

Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Milovníky zimních sportů ta letošní zima moc nepotěšila. Těch opravdu zimních dnů
mnoho nebylo. My jsme se několikrát pokoušeli připravit kluziště, ale podařil se až
ten poslední pokus. Předpověď počasí se naštěstí nezměnila a navíc pro nás byly
velkou motivací jarní prázdniny. Bruslilo se jenom týden, ale bylo vidět, že děti se na
kluziště moc těšily, protože tam bylo každý den plno. V pátek 2. 3. jsme pro milovníky
bruslí uspořádali večerní bruslení a účast nás mile překvapila. Do 22 hodin byla ledová
plocha plná a ani mráz nikoho neodradil.
V pátek 23. 2. se konala Valná hromada naší TJ. Výbor TJ seznámil členy s výsledky
roku 2017, byla schválena výroční zpráva za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018. Ten
se příliš neliší od toho loňského. Opět budeme zajišťovat sportovní činnost v naší obci
– fotbalové týmy dospělých i mládeže a cvičení pro ženy. Součástí plánu činnosti je
samozřejmě i údržba a modernizace našeho areálu. Na jaře proběhne jedna z větších
investic – přestavba fotbalových střídaček. Ty staré již dosloužily, a tak na jejich místě
budou osazeny nové, které svými parametry budou lépe vyhovovat současným
požadavkům. Zásadním úkolem je také dokončení tréninkové louky, které spočívá ve
finální úpravě povrchu, osetí a vybudování vodovodní přípojky. Také v letošním roce
připravujeme pro veřejnost tradiční akce.
V pondělí 30.4. jako vždy budeme pálit ČARODĚJNICE a pro děti tu opět bude
stezka odvahy. Na sobotu 12.5. připravujeme POUŤ PO NAŠEM. Snažíme se
sestavit program, který se bude líbit dětem i dospělým. Pro děti chystáme řadu
skákacích atrakcí, kterým bude dominovat velká skluzavka ve tvaru hasičského auta
a skákací hrad „Hasičárna“, dále pak pohádkové představení, střelnici, šlapací autíčka,
rukodělné dílničky a řadu další zábavy. Návštěvníky dále čekají ukázky řemesel,
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taneční vystoupení, show s bičem a lasem a navečer oldies diskotéka. Definitivní
program bude včas uveřejněn na plakátech a webu. V srpnu opět bude turnaj
v nohejbale a pétanque.
Jarní část okresní soutěže mužů naši fotbalisté zahájí 14. 4. na Horkách, ale tomuto
zápasu by ještě měla předcházet pohárová utkání. Jejich termíny a kompletní rozpisy
včas zveřejníme.
Petra Vanclová

Informace SDH Martinice
V sobotu 6. ledna 2018 uspořádali martiničtí hasiči v budově OÚ Martinice
v Krkonoších Valnou hromadu. Schůzi vedl br. Leoš Materna. Zprávu o činnosti
sboru v roce minulém přednesl Bohumil Ducháček, ze které mimo jiné vyplynulo, že
sbor měl celkem 106 členů. Následovala zpráva velitele JPO br. Josefa Johna, zpráva
o činnosti mládeže přednesená sestrou Pavlínou Maternovou, dále pokladní zpráva
M. Štefanové a zprávu revizní komise přečetla P. Maternová. Následovala diskuze, ve
které vystoupilo 10 členů a hostů z okrsku Studenecko a Jilemnicko. Poté byl schválen
plán činnosti SDH na stávající rok, který předložil jednatel sboru br. Pavel Jech. Na
závěr byly promítány fotografie a videa z akcí sboru v minulém období, které
prezentoval br. L. Materna.
V pátek 12. ledna zástupci výboru našeho sboru navštívili Valnou hromadu hasičů
v Levínské Olešnici a 19. ledna Valnou hromadu spřáteleného hasičského sboru
v Horních Štěpanicích.
Dále se starosta sboru 25. ledna zúčastnil okresního shromáždění starostů SDH
v Semilech, kde byly zadány mnohé úkoly pro sbory a zaplaceny členské příspěvky na
rok 2018. Byla zde také představena nová pracovnice kanceláře OSH Semily p. K.
Slavíková, která zastoupí M. Mlejnka odcházejícího do důchodu. Na schůzi vystoupil
velitel IZS Libereckého kraje pluk. Kovalský a členové výkonného výboru OSH Semily.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
proběhne v sobotu 14. DUBNA 2018. Prosíme spoluobčany, aby sběr připravili
bezprostředně před termínem – v sobotu ráno k okraji místních komunikací, popř.
dle dohody s p. Ducháčkem na tlf. 724 079 616. Upozorňujeme, že ledničky, ... patří
do nebezpečného odpadu.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
Lyžařský vlek SDH Martinice
Provoz lyžařského vleku se nám podařilo zahájit v sobotu 20.1. Počasí nám přálo a my
jsme se těšili na dlouhou sezónu. Netušili jsme, že bude trvat pouze jeden víkend.
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Přišla obleva a sněhové podmínky se změnily. Pro porovnání – po čtyřleté pauze, kdy
jsme se potýkali s nedostatkem sněhu, trvala loňská sezóna sedm týdnů.
Abychom mohli zahájit provoz lyžařského vleku, je nutné splnit několik technických
podmínek, jako je – školení obsluhy vleku, zajištění elektro revize, strojní revize
a samotnou přípravu vleku (nandání lana, kotev, promazání všech dílů, montáž
zabezpečovacích zařízení, zprovoznit rolbu a úklid bufetu). Je velká škoda, když vše
máme připravené a sezóna pak trvá pouze dva dny. Nezbývá nám než doufat, že se
sněhové podmínky v příštích letech zlepší.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na provozu lyžařského vleku podílejí a popřát
jim, aby jim nadšení ještě dlouho vydrželo!
-L.M.Schůzky mladých hasičů v roce 2018
Tento rok začneme s jarním trénováním hned, jak nám vyschne tréninková louka
u „Mlejna“.
Schůzky budou probíhat jako na podzim:
Předškoláci - žáci 1. třídy
ve středu od 16 hod.
Žáci 2. třídy – 5. třídy
v pátek od 16 hod.
Žáci 6. třídy – 9. třídy
v pátek od 17.30 hod.
Dorostenci dle dohody a školní docházky.
V případě zájmu nových dětí kontaktujte: Pavlína Maternová – tel.
č. 775172445
Od letošního roku budeme nově vybírat členské příspěvky ve výši 150 Kč/dítě /rok.
Doposud platil členské příspěvky za děti na Okresní sdružení hasičů do Semil náš sbor.
Tábor jsme letos naplánovali netradičně na 4.- 8. 5., aby se nám nekryl s žádnou akcí
a nezasahoval do školní docházky. V pondělí 7. 5. mají děti v ZŠ v Martinicích volno.
Tento tábor bude z části i jako soustředění, kde budeme dopoledne trénovat štafety
na Plamen, který proběhne 26. 5. Odpoledne budeme podnikat opět výlety a hrát hry
a soutěže.
I tento rok bychom se rádi zúčastnili 1. 5. soutěže v požárním útoku v Čisté u Horek.
Pohádkové putování
Termín pohádkového putování je naplánovaný na sobotu 1. 9. 2018. Pokud by měl
někdo zájem účinkovat, prosím, aby se mi ozval, budu ráda za každou
pomoc.
-PM-
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Enduro Rock Martinice 2018 + Dětský den s Endurem
Rok se s rokem sešel, a tak bychom Vás rádi opět pozvali na Enduro Rock Martinice
2018, které se letos bude konat v pátek 22. 6. 2018 v areálu martinického
kluziště. Večer se nám nejprve představí místní kapela MEGADĚS, po které vystoupí
se svojí show DYMYTRY a večer zakončíme „peckami“ skupiny CITRON
s legendárním Láďou Křížkem a Tanjou.
Také se můžeme těšit na autogramiádu DYMYTRY a to od 20.30 hod.
Areál pro Vás bude otevřen od 18 hodin.
Dětský den s Endurem - letos v sobotu 23. 6. 2018 od 13 hod. opět na
martinickém kluzišti. Jako loňský rok budou pro děti připraveny atrakce, loutkové
divadlo, malování na obličej a další aktivity. Večerem nás bude doprovázet country
kapela Radovana Hrdličky.
Těšíme se na Vás.
Enduro Martinice

Jiná sdělení
Malá nebo velká sanitka? Je mezi nimi rozdíl?
Lámete si někdy hlavu, proč k někomu jede malá sanitka, k někomu velká a k někomu
dokonce obě? Důvody jsou přitom prosté. Ten rozhodující je, zda je u pacienta třeba
lékař nebo zda stačí zdravotník. O tom, který vůz vyšle, rozhoduje dispečer na
operačním středisku bezprostředně po kontaktu s volajícím. V jeho kompetenci je
také vyslat další vůz, je-li potřeba pomoc posílit.
V malé sanitě je lékař vždy, v té větší být nemusí. Výjezdové posádky jsou minimálně
dvojčlenné a jsou tvořeny zdravotnickými pracovníky. Výjezdová skupina RendezVous (RV – malé auto) pracuje ve složení lékař a řidič-záchranář. Ke své práci
využívají plně vybavené osobní vozidlo, které ale neslouží k přepravě pacienta. K té je
využívána výjezdová skupina rychlé zdravotnické pomoci (RZP – velká sanitka),
která pracuje ve složení zdravotnický záchranář a řidič-záchranář. A velkou sanitu
využívá i výjezdová skupina rychlé lékařské pomoci (RLP). V ní jezdí vždy lékař,
záchranář a řidič-záchranář. I toto vozidlo je určené k přepravě pacienta.
Podle závažnosti zdravotního stavu pacienta vysílá operátor, tedy ten, s kým se
pacient nebo jeho okolí telefonicky spojí na čísle 155, na místo události pouze
samostatnou skupinu RZP nebo RV, případně obě skupiny zároveň. Vyslat může také
vrtulník Kryštof 18, kde pracuje posádka ve složení lékař, záchranář a pilot.
Dvoumotorový vrtulník je vybaven stejně jako sanitka a umožňuje například rychlejší
zásah ve špatně přístupném terénu nebo rychlejší a šetrnější transport pacienta do
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vzdálenějších specializovaných zdravotnických zařízení. Posádka vrtulníku je také
speciálně vycvičena pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace,
www.zzslk.cz. Najdete nás také na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje, p.o.
Farmářské trhy na Masarykově náměstí v Jilemnici
v letošním roce již začaly. Budou se konat každý sudý pátek (kromě státních svátků
a sudých pátků, kdy se na náměstí pořádají jiné akce) – 6. dubna, 20. dubna,
4. května, ... od 7 do 14 hodin. Více informací najdete na www.trhyjilemnice.cz.
Tip na výlet
S přicházejícím jarem nás bude lákat vydat se na nějaký výlet. Těm, kteří mají rádi
techniku, doporučujeme návštěvu Jizerskohorského technického muzea v bývalé
textilní továrně v Bílém Potoce. Najdete zde expozici energetiky – strojovna, kotelna,
expozici leteckých motorů z depozitáře Vojenského historického ústavu Praha, část
je věnována také leteckým katastrofám v Jizerských horách a Krkonoších. Dále je zde
zpřístupněna expozice textilní výroby připravená ve spolupráci s Katedrou textilních
technologií Technické univerzity Liberec a hlavně pro ženy sbírka šicích strojů
P. Cvrčkové z Frýdlantu.
Hlavní sezóna pro návštěvníky: od května do října v otevírací dobu úterý – neděle 10 –
12 a 13 – 17 hodin (prohlídky v celou hodinu 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hodin). Muzeum
má otevřeno i mimo uvedenou provozní dobu, a to po dohodě na tel. 731 112 413
nebo na e-mailu info@muzeumjizerky.cz. Více informací najdete na webových
stránkách www.muzeumjizerky.cz. Určitě se ještě podívejte na odkaz Motorářská
strojírna Šercl, Bílý Potok, www.sercl.cz.
Pokud budete pokračovat kousek dále, dojedete do Hejnic k poutnímu chrámu
Nanebevzetí Panny Marie s bývalých františkánským klášterem. Zde pak pánové
můžou pozvat rodinu do nedaleké cukrárny. A nebo si můžete vyšlápnout do krásné
přírody Jizerských hor.
(Pozor – úsek silnice okolo přehrady Souš do Bílého Potoka je v zimním období
uzavřen.)
-mšSymboly Velikonoc
K Velikonocům patří různé symboly – vajíčko, beránek, kříž, oheň a svíce, kočičky,
pomlázka, zajíček, ... a tak si u některých z nich připomeneme jejich význam.
Beránek – symbol beránka byl velmi rozšířený již v předkřesťanské tradici v celé
středomořské civilizaci, ovládané po tisíciletí pastevci. V židovské tradici představoval
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beránek Boží stádo, které vede Hospodin. Zároveň Židé na Velikonoce pojídali
beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek
jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť obrazně podle křesťanské víry on je beránek,
obětovaný za spásu světa.
Vajíčko – symbol nového života, neboť samo zárodek života obsahuje. V mnoha
kulturách je vejce symbolem plodnosti, života, vzkříšení, návratu jara a díky skořápce
symbolizuje i pocit bezpečí. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce
malovat. Důvodem pojídání vajec o Velikonocích byla zřejmě i skutečnost, že vejce se
nesměla jíst v postní době. V křesťanství se vejce vykládá jako symbol zavřeného
hrobu, z něhož vstal Kristus jako symbol nesmrtelnosti.
Pravděpodobně jako první zavedli zvyk darování vajec v období svátků jarní rovnodennosti Egypťané. Vejce se pak odpradávna zdobila nejen u Slovanů, ale i u Litevců,
Němců, Švédů, na Kavkaze, v Asii i u jiných národů. Nejstarší nalezená kraslice je prý
stará 2300 let.
Zajíček – má své místo v mnoha náboženstvích, mytologiích – v řecké, egyptské,
čínské, kde symbolizuje štěstí, plynoucí čas, krátkost života, či je označován za atribut
zmrtvýchvstání, neboť podle lidového podání zajíc nespí – nemá totiž oční víčka, a tak
se zdá, že i ve spaní obrací oči vzhůru. V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření „maličké na
Zemi a moudřejší nad mudrce“, symbolizuje chudé, skromné a pokorné, přesto se
k němu křesťanství staví s jistým odstupem kvůli jeho užívání jako symbolu smyslnosti.

Přejeme veselé Velikonoce a jarní dny plné sluníčka.
PODĚKOVÁNÍ
Děti z mateřské školky děkují Mikuláši, Andělovi a taky trochu čertům za jejich
finanční dárek pro mateřskou školku, který byl předám po jejich návštěvě a chození
v naší obci v loňském roce.
Paní učitelky nám za darované dva tisíce korun koupily plno krásných věcí!
PS: báli jsme se jenom trochu!
Školáčci z MŠ.
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Mateřská školka

Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje.

„Vezměme to pěkně od začátku.
Příroda to tak dělá každý rok.“
(Valeriu Butulescu)

Martinice v Krkonoších 21.3.2018.
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