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Vážení spoluobčané,
čas letí jak o závod, krásné suché léto pomalu končí, všichni vyhlížíme alespoň trochu
dešťové vody z nebe pro doplnění studní a potoků. Koloběh života a přírodní procesy
neustále mění svůj věčný rytmus, už mně připadá, že jsme jako lidstvo s čímkoliv
nespokojeni, stěžujeme si snad úplně na všechno, co tady už někdy bylo, co prožili naši
dědové a babičky, co je popsáno v kronikách a v údajích z pozorování našich předků.
Ano, dnes je doba rychlá, snad i pokroková, o všem se ví hned, každý může informace
komentovat, každý má na věc jiný názor, každý si může postěžovat.
Ale musíme si uvědomit, že všichni, tak jak tady žijeme, se máme opravdu dobře.
Možná to je pro někoho pouze konstatování, možná někdo nespokojeně odsekne.
V roce stoletého výročí vzniku Československa, mladé „nové republiky“, která se
všemi nedostatky a ideály, se všemi problémy, kterými jsme si postupně procházeli, ať
se jedná o druhou světovou válku, nástup totality, bratrská pomoc, nedostatek cihel,
„toaleťáku“ nebo svobody, pořád bojovala a bojuje za svoji existenci. Někam směřuje,
rozvíjí se, prostě žije a všichni se na tom podílíme. Každý svým dílem, svojí prací, svými
myšlenkami, uskutečněnými sny.
Tak ať i nadále můžeme se svými blízkými trávit svůj život v klidné době, ve zdraví
a spokojenosti. Díra v silnici, zpožděný vlak nebo větve sousedovy jabloně nad Vaším
anglickým trávníkem jsou jen a jen drobnosti, které lze řešit. Co asi nikdy nevyřešíme
k obrazu svému, je politika a nezodpovědné chování vůdčích světových státníků,
bezohledné chování nadnárodních koncernů a světových byznysmenů.
Možnost rozhodnout o místním dění a místním rozvoji máte v nadcházejících
komunálních volbách. Váš hlas může rozhodnout o tom, jak a kdo bude řešit místní
rozvoj, místní problémy a běžný chod obce a úřadu. Tak šťastnou volbu!
Děkuji člence a všem členům stávajícího zastupitelstva obce za spolupráci a pomoc
s řešením chodu obce, za otevřenou diskuzi, za přijatá usnesení a rozhodnutí.
Leoš Mejvald, starosta obce

Zprávy ZO a RO
V pořadí čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších
v roce 2018 se uskutečnilo dne 18.9.2018.
Byl schválen prodej pozemku z majetku obce číslo 520/9 o celkové výměře 162 m2.
Jedná se o převod parcely, která byla v minulosti oplocena. Oplocený prostor byl
zaměřen a v souvislosti s tímto zaměřením bylo schváleno vykoupení dalších dvou
pozemků obcí, došlo tak k narovnání vlastnických vztahů v území. Cena převodu byla
dojednána ve výši odhadu, tj. 213 Kč za metr čtverečný.
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Zastupitelé obce schválili dále záměr bezúplatného převodu pozemků ve vlastnictví
Tělocvičné jednoty Sokol Martinice v Krkonoších do vlastnictví obce. Aktuální situace
ve všech sportovních odvětvích, především na vesnicích, dospěla do stavu, kdy jsou
sportovní oddíly a spolky odkázány na finanční pomoc obcí, což zapříčinil především
stát a „vysoká“ politika, venkovským spolkům se nedostává financí. Proto jsme po
diskuzi a zvážení všech možných řešení nastalé situace i v Tělocvičné jednotě Sokol
Martinice v Krkonoších schválili záměr bezúplatného převodu pozemků na obec.
V souvislosti s nastalými skutečnostmi na straně příjmů a výdajů obecního rozpočtu
byla projednána a schválena rozpočtová změna číslo ZO 2 /2018. Zastupitelstvo obce
i nadále řeší vlastnické vztahy na pozemcích, dotčených průběhem stávajících
místních komunikací. Drobné zábory podél původně vozových cest a pěšin ale také
cesty vybudované z různých příčin přes soukromé pozemky v minulosti s bohužel
doposud nevyřešenými vlastnickými vztahy. Takových prostor je několik, postupně
uvolňujeme finanční prostředky na vypořádání dotčených pozemků a následně se
snažíme dořešit i stavební stav těchto komunikací. Někdy je řešení problematické,
například lesní cesta z hlavní silnice dolů přes železniční přejezd, „k mlejnu“ a dále do
Horní Branné je ve vlastnictví Lesů ČR a obci nepřísluší provádět její opravy. Jednám
s panem revírníkem, o problému ví, ale bude se moci řešit asi až v příštím roce. Tato
účelová komunikace je hojně využívána, proto by jí jistě slušela i celková oprava.
Rada obce v období prázdnin řešila vyjádření k plánovaným stavebním záměrům
jednotlivců i firem, předání funkce ředitelky v Základní škole a Mateřské škole
Martinice v Krkonoších, příspěvková organizace, opravu římsy opěrné zídky u školy,
nátěr střechy na budově školy, přípravy na opravu střechy hasičské zbrojnice čp. 16,
přípravu opravy povrchu penetrovaných cest na dolením konci obce, vytyčení
a geodetické zaměření některých obecních pozemků a další běžné věci spojené
s chodem úřadu.
Liberecký kraj vydal u příležitosti letošního 100. výročí vzniku naší vlasti hodnotnou
publikaci „Lípy republiky Libereckého kraje“. Naše malá obec je zde v publikaci
zastoupena hned dvakrát. Lípa u pomníku K.H. Borovského (28. října 1921) a lípy na
hřbitově (28. října 1998) důstojně připomínají důležité dějinné události naší minulosti.
Do publikace je možno nahlédnout na obecním úřadě, později bude umístěna
v knihovně.
Leoš Mejvald, starosta
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Zprávy OÚ
KONTEJNERY
na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny od ČTVRTKA 18. října 2018
na obvyklých stanovištích za mostem a u kasáren.
Do kontejneru nepatří:
! železo, dřevo, listí, plasty, nebezpečný odpad !
Volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
se budou konat v pátek 5. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 6. října
2018 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti budovy OÚ Martinice v
Krkonoších. Případné 2. kolo voleb do 1/3 Senátu ČR proběhne pak o týden
později 12. a 13. října.
Připomínáme základní pravidla: právo volit má občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let Volič po příchodu do volební místnosti
musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR.
U voleb do zastupitelstev obcí musí mít volič v obci trvalý pobyt. V naší obci budeme
volit 9 členů zastupitelstva. Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených
způsobů:
- označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik členů ZO má být voleno.
- označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého
volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik
členů ZO má být zvoleno.
- kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku
před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební
stany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.
Volby do Senátu ČR byly vyhlášeny ve 27 volebních obvodech, naše obec spadá do
volebního obvodu č. 35 Jablonec nad Nisou. Volič vybere jeden hlasovací lístek pro
kandidáta, pro kterého se rozhodl hlasovat, hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Upozorňujeme, že ten, kdo požádal o vydání voličského průkazu, může ve dnech
voleb hlasovat pouze v tom volebním obvodu, kde je přihlášen k trvalému pobytu –
v našem případě ve volebním obvodu č. 35, výjimkou jsou voliči zapsaní do zvláštních
seznamů voličů v zahraničí.
Volič ve volební místnosti obdrží dvě úřední obálky, hlasovací lístky pro jednotlivé
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volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek a úřední obálka pro volby do
zastupitelstev obcí jsou barvy šedé, hlasovací lístky a úřední obálka pro volby do
Senátu jsou barvy žluté. Volič v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků do
každé obálky vloží jeden hlasovací lístek příslušné barvy.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou.
Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, ve dnech voleb
můžete lístky obdržet i ve volební místnosti. Hlasovací lístky pro případné druhé kolo
voleb již nebudou dodány předem, ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve
dnech voleb.
Výsledky voleb budou postupně zveřejňovány na adrese www.volby.cz.
Pozvánka na setkání k tématu osobní a společenské bezpečnosti seniorů

Kulturní a sociální komise při Radě obce Martinice v Krkonoších si Vás dovoluje pozvat
na setkání seniorů k tématu osobní a společenské bezpečnosti, které se uskuteční
ve čtvrtek 18. října 2018 od 16.00 hod.
v zasedací místnosti OÚ Martinice v Krkonoších čp. 131.
Na co se můžete těšit v programu? Budeme s Vámi diskutovat na téma bezpečnosti
seniorů v domácnosti, v silničním provozu, jak se bránit útokům na předváděcích
akcích, povíme si o radostech a starostech stáří, obohatíme Vás o příklady z praxe.
Nebudou chybět také praktické ukázky a zábava. Setkáte se s odborníky, kteří působí
v rámci prevence a krizového řízení.
Srdečně Vás zve starosta Leoš Mejvald
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„Nepotřebné věci potřebným“
Sbírka použitého ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov se uskuteční:
- VE STŘEDU 24. a 31.10.2018 OD 8.00 DO 12.00 hodin
- VE ČTVRTEK 25.10. a 1.11.2018 OD 16.00 DO 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.
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 elektroniky – např. vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí
strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky...
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, pračky, monitory 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.
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona 458/2000 Sb., v platném znění, si
dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s.,
nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu do 15. listopadu
tohoto roku.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1. V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktuje na lice
840 850 860.
Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete
zásah a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční
soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu
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na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy
vedení na dotčeném pozemku. Při neplnění povinností vlastníka může být
Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti
s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin
splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Bližší informace naleznete na vývěsních tabulích OÚ, na internetových
stránkách obce www.martinicevkrk.cz nebo na www.cezdistribuce.cz,
zákaznická linka 800 810 820. Děkujeme za spolupráci.

Listujeme v obecní kronice – 120 let od založení divadelního spolku Klicpera, X. část

Stav spolkové pokladny k 1. lednu 1930 vykazoval hotovost 323,01 Kč. Dne 12. ledna
pořádána valná hromada za účasti 22 členů. Nově zvoleni byli František Fišera, čp. 18
jednatelem a Bedrník František, čp. 120 druhým režisérem. Právě zvolení Františka
Fišery bylo dobrým počinem. Po léta zaznamenával zápisy, a to podrobně a pečlivě.
Hrál komické role a dřel se při každém divadle s kulisami. Jeho práce nedojde nikdy
správného ocenění. Dne 1. února pořádá Klicpera již desátý ples vůbec, a sice
„Maškarní merendu“, která se společensky i finančně vydařila. Čistý zisk byl 351,95
Kč. O týden později, 9. února, sehráli žáci zdejší školy pohádku „Princezna
Pampeliška“. Jeviště jim bylo velmi ochotně zdarma zapůjčeno. Dne 30. března hraje
se další, v pořadí 111. hra „U Dušánků“, drama o třech jednáních od Karla Želenského
v režii Františka Bedrníka. Hra skončila ziskem 257,45 Kč. Další hru „Monastýr nad
tajgou“ sehrál Klicpera až 26. října na oslavu svátku svobody. Dramatickou epizodu
z bojů na uralské frontě o třech jednáních napsal Zdeněk Štěpánek. Režii měli
společně Gustav Čivrný a František Bedrník. Před divadlem promluvil k ději řídící
učitel Josef Horák. Kus byl fotografován v Jilemnici tamtéž dovezenými herci. Kapitán
Jan v podání Gustava Čivrného byl po divadle těžce nemocen a na fotografování ho
dovezli autem přímo z postele. Hlavní zásluhu o zdařilý průběh hry a její provedení
měl František Bedrník, který obětavě vše sháněl a o vše se staral. Hra skončila v zisku
57,30 Kč, kroje byly z Nové Paky od p. Petráčka. Začátkem prosince účinkovala zde
„Vladykova“ společnost divadelní po dobu asi deseti dní. Sehráli zde deset
představení, která však byla vždy slabě navštívena. O vánočních svátcích 25. prosince
sehrána hra Otakara Pospíšila „Za cizí hříchy“. Děje se na vsi ve východních Čechách
v přítomné době. Zisk ze hry činil 351,- Kč. Ještě k dění a atmosféře ve spolku: jak
dokazuje zápis z listopadové schůze, nedokončil režisér František Bukovský potřetí
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dobu své funkce a vzdal se jí. Neshoda byla o hudbu na Mikulášskou zábavu mezi ním
a ředitelem Janem Jebavým. Zábava se stejně neuskutečnila.

Příležitostná fotografie ke hře „Monastýr nad tajgou“
Rok 1931 začal valnou hromadou dne 11. ledna za účasti 18 členů. Po obvyklých
formalitách přistoupeno k volbám. Ředitelem pro tento rok byl zvolen Josef Ducháč,
čp. 43, jeho zástupcem bývalý ředitel Jan Jebavý a druhým režisérem Jaroslav Slavík,
čp. 40, jinak nenastaly žádné změny. V neděli 1. března sehrána první hra tohoto roku
„Ferda šéfem“ od Miroslava Vrány za režijní taktovky Jaroslava Slavíka. Hra skončila
v zisku 225,60 Kč a na žádost ochotnického spolku „Tyl“ z Horek u Staré Paky sehrána
tamtéž 29. března. Již 5. dubna hrál Klicpera další hru, jednu z největších v poslední
době, a to „Naši furianti“ od Ladislava Stroupežnického. Je to obraz ze života v české
vesnici o čtyřech dějstvích z roku 1869. Režii měl Gustav Čivrný. Zisk ze hry byl
283,40 Kč. I když finanční úspěch této hry nebyl horentní, pokud se týče divadelní
stránky, měla hra v celku ohromný úspěch. Předně režie nešetřila na výpravě scény
a nehrála pro zisk. Divadlo bylo dobře nacvičené a dobře sehrané. Ve vsi se dlouho
o toto divadlo jevil zájem a dlouho se o něm hovořilo. Hospoda ve druhém dějství byla
tak vypravená a tak živá, že jen za toto jednání se vypila celá půlka piva. Účinkujících
a do hry zapojených bylo 55 lidí. Hned na to, 1. května, neméně čilý druhý režisér
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Slavík režíruje další hru „Ferda detektivem“. Fraška o třech jednáních skončila ziskem
253,90 Kč. Tím ukončena jarní sezóna. Opět k zahájení zimní divadelní sezóny
přikročil režisér Čivrný v den oslavy 28. října a sehráno třídílné drama generála
československé armády Rudolfa Medka „Plukovník Švec“. Hra byla opakována
1. listopadu, krojová výprava od fy František Petráček, Nová Paka. Na tuto dobu to
bylo divadlo velkého rozsahu na poměrně malé martinické scéně. I když finanční
výsledek z obou her byl schodkový 67,50 Kč, morální výsledek vyvážil vše. Ovšem
mnoho položek, kroje, nové dekorace, vypůjčený železniční vagón jako kulisa
zkreslily finanční výsledek. Při této hře byly některé dekorace nové a poprvé také
nové elektrické osvětlení hlediště s novou instalací lamp. Mimo toho hrála zde
pohostinsky „Jednota mládeže církve československé“ v Jilemnici hry „Klepny
z našeho domu“ a „Ztřeštěná historie“. Spolek „Klicpera“ čítá ke konci roku 1931
celkem 86 členů.
Rok 1932 začíná opět valnou hromadou, konanou 24. ledna. Volby tentokrát odpadly,
neboť všichni činovníci dle podaného návrhu si funkce podrželi. Jen za dekoratéra
Josefa Říhu převzal dobrovolně tuto činnost František Fišera. Poslední únorový den
sehrál zde pohostinsky divadelní spolek „Jarost“ ze Mříčné hru „Zapovězené ovoce“.
Na Boží hod velikonoční, dne 27. března, sehrál Sokol hru, obraz z vesnického života
o pěti jednáních, „Furiant“ a 17. dubna další hru „Národní slavnost“, veselohru
z maloměstského života o třech jednáních od Františka Hrdého. Obě tyto hry časově
Klicpera postoupil Sokolu předně z důvodu, že Sokol potřeboval více peněz
a připravoval se k větším tělocvičným vystoupením, kam vysílal žactvo. Naprosto to
nevyplývalo ze stagnace Klicpery. Větší hru na Velikonoce připravoval režisér Čivrný,
a sice „Za vinu nespáchanou“. Několik úloh mu však bylo vráceno, a tak hru odložil
a cvičil zpěvohru „Cikánko, ty krásná“, časový, novinkový šlágr, který dne 24. dubna
uvedl na divadelní prkna. Velice se líbil a herci si i v budoucnosti oblíbili lidové
zpěvohry. Hra skončila čistým ziskem 181,95 Kč. V neděli, dne 4. září pořádal Klicpera
pohostinské vystoupení divadelních ochotníků z Tample „Děvčátko s pěti P“. Úrovní
ani uměním herců se stylu našich ochotníků nevyrovnali. Hasiči, Sokol a Klicpera
pořádali dne 28. října oslavu svátku svobody. V odpoledním pořadu bylo na programu
odhalení pomníku Karla Havlíčka Borovského. Večer sehrál Klicpera svoji 122. hru
„Starý hřích“. Hra byla velmi dlouhá a režíroval ji Jarka Slavík. Zisk ze hry 405,50 Kč,
příspěvek na postavení pomníku K. H. Borovského byl od Klicpery 421 Kč. Dne 10.
prosince pořádal Klicpera Mikulášskou zábavu. Sehrál při tom frašku o třech
jednáních od Karla Piskoře „Tulácké dobrodružství“. Výdaje i příjmy shodné, čistý zisk
rovnal se nule. Poslední hra tohoto roku sehrána 25. prosince, a to „Synové sedláka
Hory“. Čistý zisk 154,30 Kč. Tím zdárně ukončen rok 1932. Vcelku projevil se
konsolidací celého spolku.
Josef Ullrich ml., kronikář
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Společenská kronika

Sňatek
Petra Nováková, Praha – Aleš Kobrle, Martinice v Krkonoších
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
paní Evě Jirsové
91 let
paní Evě Dudlové
75 let
paní Etelce Jiroušové
75 let
panu Arnoštu Bucharovi 70 let
panu Hynku Haškovi
70 let

Školství
Podzim v základní škole
Nový školní rok 2018/2019 byl slavnostně zahájen v pondělí 3. září. Do funkce nové
ředitelky školy byla v konkurzu vybrána Mgr. Iva Nálevková, které tímto přejeme
hodně úspěchů v práci. Na pozici učitelek zůstávají Mgr. Eva Nováková a Mgr. Dagmar
Pavlousková. Školní družinu opět povede paní vychovatelka Renata Pavlatová. Třídní
učitelkou žáků 1. a 4. ročníku je paní učitelka Nálevková, žáci 2., 3. a 5. ročníku budou
ve třídě paní učitelky Pavlouskové. V mateřské škole pokračují ve své práci paní
učitelky Věra Janovská a Radka Šimůnková. Provoz školní jídelny a úklid školy, školky
a jídelny zajišťují Martina Šolcová (vedoucí školní jídelny), Jaroslava Braunová
(kuchařka), Dana Kynčlová a Bohumila Pitrmanová.
V průběhu letních prázdnin byla v základní škole vymalována šatna a obě učebny. Na
školní zahradě přibyl dřevěný stůl se dvěma lavicemi. V průběhu školního roku
plánujeme výměnu a doplnění vnitřních okenních žaluzií.
Do školních lavic usedli noví prvňáčci: Adéla Baudyšová, Karolína Podzimková,
Vojtěch Mejvald, Jan Staněk, Daniel Menčík a David Dvorský. Všem přejeme hodně
školních úspěchů a zajímavých zážitků.
Letošní školní rok bude sjednocovat projekt Přísloví nám napoví. Životní zkušenosti
mnoha generací zformulovaná do přísloví budou žáky učit řešit běžné i mimořádné
životní situace. Budeme se snažit o to, aby dané přísloví prolínalo co nejvíce předměty.
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Na říjen plánujeme herní a tvořivé odpoledne pro celou rodinu (podobně jako byly
vloni Dýňohrátky). Téma a termín bude včas oznámeno. V průběhu školního roku
budeme využívat aktuální nabídky kulturních představení, rádi bychom opět zařadili
alespoň jeden program s preventivní tématikou a nebudou chybět ani exkurze.
V září se musíme především aklimatizovat na školní režim a uvědomit si, že prázdniny
definitivně skončily. Přesto nás čeká řada akcí, které – jak doufáme – zpestří a doplní
tradiční výuku. V úterý 11.9. jsme se vydali na turisticko-vlastivědný výlet do
Vysokého nad Jizerou. Nejprve jsme vlakem dojeli do Jablonce nad Jizerou, pěšky
jsme zdolali pořádné převýšení do Vysokého, kde jsme navštívili tamní muzeum.
Čekání na autobus si děti zpestřily pobytem na dětském hřišti. Ve čtvrtek 20. 9. čeká
žáky 4. ročníku návštěva dopravního hřiště v Košťálově a hned následující den
(pátek 21.9.) se celá škola vypraví do Jilemnice na populárně-vzdělávací program,
který pořádá organizace Planeta Země.
Říjen budeme věnovat převážně výuce, proběhne tradiční Běh o posvícenský koláč,
a pokud bude naděje na pěkné podzimní počasí, vypravíme se poznávat blízké okolí
Někteří školáci vystoupí 19. října s krátkým kulturním programem na vítání dětí do
života na obecním úřadě. Listopad už bude ve znamení příprav na adventní výstavu
a tradiční zpívání. Na konci listopadu zahájí třeťáci a čtvrťáci povinný plavecký výcvik.
Školní družina je v provozu ráno od 6:30 hodin do 7:45 hodin, odpoledne po výuce
do 15:30 hodin. Prosíme rodiče, aby děti měly na dobu pobytu v družině vhodné
oblečení na převlečení (pobyt venku – např. tepláky, šusťáky, náhradní ponožky
apod.).
Do konce září se mohou děti přihlašovat do zájmových kroužků: Jóga pro děti,
Dovedné ruce, Misijní klubko, Angličtina pro 2. ročník a Věda je zábava. Činnost
zájmových kroužků bude zahájena v týdnu od 1. října.
Přejeme dětem, rodičům i pedagogům, aby celý školní rok proběhl bez závažných
problémů. Těm drobnějším se možná nevyhneme, ale i to patří k životu. Věříme, že
při vzájemné otevřenosti, dobré komunikaci a spolupráci lze vše zvládnout ke
spokojenosti všech.
Jan Amos Komenský
Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní
opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“
Na závěr bych ještě ráda požádala návštěvníky dětského hřiště za školou
a celého okolí školy o důsledné dodržování pořádku. Schránka na dopisy,
prostor pod kovovou rohožkou před školou, opěrná zeď ani trávník neslouží k odkládání odpadků a nedopalků cigaret. K tomuto účelu je určena popelnice u zadního
vchodu do školy.
-DP-
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Sportovec školy
V červnu proběhlo na ZŠ Harracha Jilemnice vyhlášení 12. ročníku soutěže
„Sportovec školy“ - sportovní soutěže za školní rok 2017/2018. Absolutním
vítězem v rámci celé školy se stal Daniel Cejnar (9. ročník) a mezi děvčaty
Kateřina Ryšavá (9. ročník) skončila na 2. místě. Jednotlivé disciplíny této soutěže
jsou zaměřeny na atletické dovednosti a jsou doplněny dalšími měřitelnými aktivitami
z oblasti plavání, odbíjené, rychlostní přípravy, síly a obratnosti. Je vidět, že se
„martiničáci“ neztratí. K dosaženým výsledkům moc gratulujeme a přejeme hodně sil
do dalšího studia i ostatních aktivit.

Kultura
Přiďte pobejt aneb Pocta Janu Bucharovi
S tímto představením k nám v neděli 4. 11. 2018 od 16.00 hodin zavítá volné
ochotnické umělecké sdružení Montalban z Jilemnice. Toto sdružení Vám určitě není
neznámé, protože již několikrát u nás vystupovalo. Můžete se těšit na pásmo
„poudaček“ Jana Buchara a věříme, že se 4. listopadu v zasedací místnosti OÚ
Martinice v Krkonoších společně pobavíme.
Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku
V letošním roce první adventní neděle připadne na 2. prosince. Přijďte si společně
s dětmi z mateřské a základní školy zazpívat koledy a rozsvítit stromeček, sejdeme se
tradičně u budovy obecního úřadu v 17.10 hodin. Malé občerstvení i s něčím na
zahřátí bude zajištěno.
O obou akcích budete ještě včas informováni na plakátech.
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- GEDEONŮV UZEL, emotivní hra o lásce, mateřství a genialitě, která mnohdy bývá
přítěží… Hrají: V. Cibulková a A. Stanková – St 3.10., 19.00 hod.
- FRANCIE – ŠVÝCARSKO – ITÁLIE - RAKOUSKO 2017, cestopisná přednáška
PaedDr. L. Turka – Po 8.10., 18.00 hod.
- O KOUZELNÉM SEMÍNKU, pohádka, hrají: J. Beneš z HD Karlín a K. Tomanová –
Ne 14.10., 15.00 hod.
- NAROZEN 28. ŘÍJNA, DS J.K.Tyl Lomnice n. Pop. a kapela Tyl, humorná hra
z období let I. republiky s hořkým koncem roku 1938. Hra je doplněná nejznámějšími
písněmi od K. Hašlera až po hity Osvobozeného divadla – Út 16.10., 18.30 hod.
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- LUCIE BÍLÁ s klavírem PETRA MALÁSKA, recitál – Čt 18.10., 19.00 hod.
- NETRADIČNÍ PUTOVÁNÍ NORSKEM, cestovatelská přednáška M. Přikryla Po 22.10., 18.00 hod.
- A. TÖGEL KALIVODOVÁ a MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO, koncert k výročí
100 let Československa – St 24.10., 20.00 hod.
- A. de Saint-Exupéry: MALÝ PRINC, DS Tyl Slaná, z.s. Hra o tom, že všichni dospělí
byli kdysi dětmi, i když většina z nich už na to zapomněla – So 10.11., 17.00 hod.
- NAPŘÍČ JIŽNÍ AMERIKOU (Peru, Bolívie, Argentina, Brazílie), prezentaci
fotografií a krátkých videí uvede L. Chlum z Poniklé se spolucestovateli z Jilemnice I.
Štefanovou, P. a J. Chlumovými – Po 12.11., 18.00 hod.
- MÓDNÍ PŘEHLÍDKA TS PAUL DANCE Jilemnice – Ne 18.11, 19.30 hod.
- ČECHOMOR - 30 LET, koncert – Út 20.11., 19.00 hod. (vyprodáno)
- ZUB ZA ZUB, Agentura Familie Praha, thriller plný napětí a neočekávaných zvratů.
Hrají: D. Batulková/E. Leinweberová, V. Křížová/V. Jeníková. O. Vízner/Č.
Gebouský... - Ne 25.11., 19.00 hod.
- DECH HOR, přednášky, filmy z horolezeckých a cestovatelských expedic,
workshopy, archivní dokumenty,.. - So 24.11 – Ne 25.11 hod.
- vokální skupina FRAGILE a S. NORISOVÁ, vánoční koncert – St 28.11., 19.00
hod.
- JAK NÁS VIDÍ ANDĚLÉ, Divadlo Jedeme k vám! + Mikulášská nadílka – Ne 2.12,
15.00 hod.
- LEGENDA JMÉNEM T. rex, novinky z výzkumu i nový pohled na tohoto krále
tvorstva z konce druhohorní éry přiblíží přednáška V. Sochy – Po 3.12., 18.00 hod.
- ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ, Mamut Agency, hrají: L. Vaculík, V. Limr / P. Nečas,
F. Tomsa, Z. Pantůček / M. Zounar... - Út 18.12., 19.00 hod.
KINO Jilemnice: Po čem muži touží (Čt 4.10.), Příběh koček (Pá 5.10.), Yetti:
Ledové dobrodružství 2D (Ne 7.10., 17.30 hod.), Venom 3D (Ne 7.10., 20.00),
Toman (Út 9.10.), Domestik (Čt 11.10.), Vilík: Rychle a zběsile (Pá 12.10.), Venom
3D (Ne 14.10., 17.00), První člověk (Ne 14.10.), Princezna a dráček (Pá 19.10.),
Čarodějovy hodiny (Ne 21.10., 17.30), Mars (Ne 21.10., 20.00), Nina (Út 23.10.),
Když draka bolí hlava (Pá 26.10.), Když draka bolí hlava (Ne 28.10., 15.00), Johnny
English znovu zasahuje (Ne 28.10., 17.30), André Rieu: Amore–hold lásce (28.10.,
20.00), Přijďte pobejt! (Út 30.10.).
Galerie V kotelně
Objekty – Petr Heber a Dominika Machatá: P. Heber vytváří objekty ze starých
a vysloužilých předmětů, které by jinak skončily někdy na skládce úplně zapomenuty.
Výstava potrvá do 19.10.2018.
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Příběhy v krajině – Lucrezia Škaloudová Puchmajerová: v současnosti se zaměřuje
na alternativní grafickou tvorbu, která má spíše malířský charakter. Její práce má
abstraktní podobu v hloubce s reálným přírodním podtextem. Zde jí zejména
geometrická abstrakce dává prostor pro hru se světlem, tvarem a barvou. Vernisáž
výstavy proběhne 15.11. v 18.00 hodin, výstava potrvá do 19.12.2018.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
190 let od narození Jana hraběte Harracha – výstava
„Ilustrace, busty, známková tvorba“ malíře ilustrátora, grafika a sochaře Jana
Mageta – vernisáž výstavy proběhne 5.10. v 17.00 hodin, výstava potrvá do 1.11.
Výstava k výročí vzniku republiky
Otevírací doba: úterý – neděle 8-12 a 13-16 hodin.
Vánoční jarmark v Jilemnici s doprovodných kulturním programem a ohňostrojem
se bude konat v sobotu 15. prosince.

Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Jako vždy touto dobou jsou již fotbalové soutěže v plném proudu a všechny čtyři
martinické týmy již bojují o co nejlepší výsledky. Jak se jim vede a jaká byla jejich letní
příprava, se podrobněji dozvíte z dalších článků.
V zářijovém čísle také vždy přinášíme informace z našich letních akcí. Nohejbalový
turnaj se po dlouhých letech nekonal, na vině byla malá účast způsobená čerpáním
dovolených, ale především obrovské teplo, které lákalo více k vodě, než se potit na
kurtu. V sobotu 18. 8. proběhl další ročník turnaje v pétanque. Do zápolení se
zapojilo 16 hráčů. A boje dopadly takto:
1. Radek Mejvald
2. Otakar Vašek
3. David Šimek
Nejlepším juniorem se stal Jan Brož a titul nejúspěšnější pár si odnesli manželé
Iva a Radek Mejvaldovi.
V letních měsících se za vydatného přispění martinických hasičů podařilo upravit
velkou část tréninkové louky a nyní bude oseta. Na malé části ještě chybí dostatek
zeminy pro její finální úpravu. Pro dokončení této části je ale nutná opravdu pouze
zemina, nikoliv stavební suť apod. Proto upozorňujeme, že na louce není možná
skládka a lze zde pouze po předchozí dohodě ukládat jenom větve. Samozřejmě
pokud budete při svých stavebních záměrech hledat místo pro uložení zeminy, jste
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vítáni a neváhejte nás kontaktovat. Rádi bychom i tento malý úsek dokončili tak,
abychom v příštím roce louku mohli provozovat již celou.
Samozřejmě, že se těšíme na všechny martinické fotbalové fanoušky a doufáme
v podporu našich mužstev, protože bez toho by fotbal nebyl fotbalem. Tady je pro ně
aktuální rozpis podzimní části:
MUŽI – okresní přebor
11. 8. sobota 17.00
18. 8. sobota 17.00
25. 8. sobota 17.00
8. 9. sobota 17.00
22. 9. sobota 16.30
29. 9. sobota 16.00
5.10. pátek 17.00
7.10. neděle 16.00
13.10. sobota 16.00
20.10. sobota 15.30

MARTINICE
MARTINICE
Mírová
Vysoké n.J.
Stružinec
MARTINICE
MARTINICE
Studenec
MARTINICE
Mříčná

-

Poniklá
(doma) !4:0!
Libštát
!1:2!
MARTINICE (venku) !3:0!
MARTINICE
!4:2!
MARTINICE
Jilemnice
Horní Branná
MARTINICE
Nová Ves
MARTINICE

MLADŠÍ ŽÁCI
2. 9. neděle
9. 9. neděle
16. 9. neděle
23. 9. neděle
26. 9. středa
30. 9. neděle
7.10. neděle
14.10. neděle
21.10. neděle

9.30
9.30
9.30
9.30
17.00
9.30
9.30
9.30
9.30

MARTINICE
Valdice
MARTINICE
MARTINICE
Košťálov
MARTINICE
Mírová
Libuň
MARTINICE

-

Libuň
MARTINICE
Jičíněves
Železnice
MARTINICE
Nová Ves
MARTINICE
MARTINICE
Valdice

!23: 0!
! 0:11!
! 1: 9!

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
26. 8. neděle 10.30
30. 8. čtvrtek 17.00
1. 9. sobota 9.30
8. 9. sobota 9.30
12. 9. středa 17.00
16. 9. neděle 9.30
28. 9. pátek
9.00
29. 9. sobota 9.30
6.10. sobota 9.30

Studenec B
FK Jablonec
MARTINICE
Vysoké n. J.
MARTINICE
Rovensko
Přepeře A
MARTINICE
Horní Branná

-

MARTINICE
MARTINICE
Nová Ves
MARTINICE
Roztoky
MARTINICE
MARTINICE
Přepeře B
MARTINICE

! 4:10!
! 3:12!
!11: 3!
! 3:12!
! 8: 4!
! 8: 8!
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13.10.
20.10.
27.10.

sobota
sobota
sobota

9.30
9.30
9.30

MARTINICE
- Jilemnice
Košťálov-Libštát - MARTINICE
Studenec A
- MARTINICE

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
9. 9. neděle 9.30 Turnaj v Martinicích
(MARTINICE - TJ Sokol Nová Ves !2:8 a 2:6!)
16. 9. neděle 9.30 Turnaj v Jilemnici
(MARTINICE-SK Jilemnice B !4:8!, MARTINICE-SK Jilemnice A !4:6!)
30. 9. neděle 9.30 Turnaj v Martinicích
7.10. neděle 9.30 Turnaj ve Studenci
14.10. neděle 9.30 Turnaj v Nové Vsi
21.10. neděle 9.30 Turnaj v Košťálově
Petra Vanclová
Fantastický úvod starší přípravky a mladších žáků
Starší přípravka:
Studenec „B“ 3 : 10 Martinice
FK Jablonec 3 : 12 Martinice
Martinice
11 : 3 Nová Ves n.P.
Vysoké n.J. 3 : 12 Martinice
Mladší žáci:
Martinice
23 : 0 Libuň
Valdice
0 : 11 Martinice
Do nové fotbalové sezóny 2018-2019 jsme přihlásili celkem 3 týmy: mladší přípravku
(2010 a mladší), starší přípravku (2008-2009) a žáky (2004 až 2007).
U mladší přípravky nedošlo k žádné změně, neboť týmy z okresu Semily byly
rozděleny do dvou skupin po 9 družstvech. Martinice čeká během podzimu
6 miniturnajů, během kterých se postupně střetnou s dětmi z Roztok, Studence,
Nové Vsi n.P., Koštálova, Jilemnice „A“ a „B“, Horní Branné „A“ a „B“. V neděli 9. 9.
2018 jsme sehráli dvojzápas s Novou Vsí. Oba zápasy jsme prohráli, a to 2 : 8 a 2 : 6,
když naše branky vstřelili: 2x Alex Ambrúž, Štěpán Veselý a Vojta Rychtr.
U starší přípravky ukončil své tříleté působení v roli trenéra Tomáš Brož a jeho roli
převzal Petr Hnik, jemuž budou pomáhat Jirka Novotný a Petr Spilka. Tato kategorie
je ze všech mládežnických kategorií tou nejpočetnější, neboť se do ní přihlásilo
celkem 13 týmů. Začátek soutěže se klukům mimořádně povedl. Ve všech čtyřech
úvodních zápasech nejenom zvítězili, ale soupeřům vždy nadělili více jak 10 branek.
Kuriozitou je, že v každém zápase vždy 3× inkasovali. Kluci si tak mohou připomenout svoje úspěšné tažení mladší přípravkou, kde skončili na stupních vítězů. Zároveň
mohou sklidit pomyslné ovoce za svoji tréninkovou píli za poslední tři roky, kdy
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drilovali technické kousky – kličky, přešlapovaly a zasekávačky. Díky svým
technických schopnostem a zlepšené kombinační hře podpořené více přihrávkami,
které preferuje nový trenér, mají kluci dobře našlápnuto a můžeme jenom doufat, že
jim forma vydrží co nejdéle. Do zápasů se zatím zapojilo celkem 10 hráčů a všichni už
vstřelili alespoň jednu branku.
Třetí tým jsme museli přihlásit do okresní soutěže pořádané OFS Jičín, neboť jsme
měli indicie, že z Martinic někteří hráči odejdou nebo skončí s fotbalem úplně, takže
bychom nemohli sestavit dva týmy – mladší a starší žáci. Soutěž pro žáky nar. 2004 až
2007 se pro nás stala realitou. Trenér Vláďa Zuzánek má v současné době k dispozici
cca 18 hráčů, z nichž většina hraje za Martinice od svých 6 let. A hned první zápasy
ukázaly, že přestože máme v týmu pouze jednoho hráče (2004), tak se nemusíme
soupeřů obávat. Kluci sehráli zatím dva skvělé zápasy, ve kterých ani jednou
neinkasovali a dali soupeřům už 34 branek. Myslím, že se můžeme těšit na další
výkony týmu kolem kapitána Martina Svobody, a proto neváhejte a přijďte povzbudit
naše žáky, starší přípravku a naše nejmladší.
Vl. Brož
Okresní přebor mužů
První mistrovské utkání okresního přeboru jsme sehráli na domácím hřišti proti
hráčům z Poniklé. Po počátečním tlaku soupeře jsme se dostali do hry a zápas vyhráli
4:0. Druhý zápas byl pro nás bohužel smolný. V poslední minutě jsme dostali branku
a Libštát zvítězil 2:1. Utkání jsme dohrávali v deseti, protože nebyl nikdo, kdo by
nahradil zraněného hráče. Následovat měl odjezd do Mírové, ale nestalo se tak.
Práce, marodka, jiné aktivity, v sedmi se hrát nedá a k zápasu jsme nenastoupili. Pro
nás to znamená pokuta a prohra 3:0. Do Vysokého nás jelo třináct, a to už byla malá
výhra. Po hrozivém začátku, třech brankách soupeře, to bylo na ručník, ale dva góly
nás vrátily do zápasu. Už jsem věřil, že srovnáme, ale branka v závěru znamenala
prohru 4:2.
Fotbal už netáhne tak jako dřív, hráčsky a bohužel ani divácky. Pro nás bude důležité se
srovnat a nastupovat v plném počtu. Čteme články, jak vesnické týmy končí, tak
doufejme, že nám se to vyhne.
R. Mejvald
Soustředění mladých fotbalistů TJ Sokol Martinice – Doksy 2018
Jak se již stalo letitou tradicí, proběhla na jedné podzimní výborové schůzi TJ Sokol
Martinice debata o možném uskutečnění letního fotbalového soustředění pro naše
malé fotbalisty. Po zvážení možností technického zázemí a příslibu účasti jak
dospělých, tak „dorostenců“ jako kapitánů družstev bylo rozhodnuto, že se do Doks
pojede.
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Trenéři obeslali rodiče malých fotbalistů, kteří zareagovali nadmíru kladně a přihlásilo
se nám na soustředění celkem 22 účastníků. Petra Vanclová připravila termín a zajistila
ubytování a financování soustředění. Odjezd byl stanoven na neděli 5.8. na 11.00
hodinu z vlakového nádraží Martinice v Krkonoších. Letos jsme při cestě vlakem opět
3× přestupovali, stalo se tak ve Staré Pace, Turnově a Bakově nad Jizerou. Přesně dle
jízdního řádu jsme vystupovali v Doksech ve 14.05 hodin. Čekal nás pěší přesun do
areálu TJ Sokol Doksy. Areál Termit 25 nám již poněkolikáté poskytl zázemí jak
sportovní, tak i ubytování, stravu a také využití blízkého komplexu borových lesů
v okolí. Načasování příjezdu Vládi Zuzánka st. s batohy a taškami fotbalistů
a materiálním vybavením bylo téměř dokonalé. Mohli jsme se v klidu ubytovat a zahájit
program soustředění.
Rozdělení všech mládežníků do družstev každoročně provází velké emoce, probíhá
losováním, kdy se navzájem kluci rozlosují do třech družstev. Mají svoje kapitány, kteří
řeší věci jak s trenéry a dospělými, tak i věci mezi kluky v jednotlivých družstvech.
Kapitány družstev letos byli Vláďa Zuzánek mladší, Patrik Mejvald a Martin Mejvald.
Protože bylo letos opět pořádné teplo, bylo klukům umožněno několikrát denně
využít bazénu, který v areálu slouží ubytovaným k osvěžení. Dobré podmínky pro
tréninky nám poskytl beach volejbalový kurt, florbalové i menší fotbalové hřiště.
Velice často jsme chodili do blízkého lesa, kde bylo pro trénování a posilování
příjemněji, než na rozpáleném plácku.
Následující dny byly vyplněny tréninky, posilováním, zvyšováním obratnosti,
vědomostním testem (děkujeme za jeho přípravu Vl. Brožovi) a samozřejmě
odpočinkem a různými hrami. Každé ráno jsme hodnotili úklid chatek, musím kluky
pochválit, zhostili se tohoto neoblíbenému úkolu se ctí. Rozhodli jsme se letos nejít na
Bezděz. Byly opravdu velmi teplé dny a tak jsme raději šli na „Mácháč“. Kluci si ve vodě
pořádně zablbli, postavili si z písku na břehu nějaké stavby a zasoutěžili si ve vodě.
Navečer jsme chodili do lesa, kde Vl. Zuzánek st. pro kluky připravil několik soutěží
zaměřených na paměť („Šavle“), obratnost a komunikaci v družstvu („Vlajky“) a také
oblíbené Dobývání Termitu – po setmění kluci procházejí a probíhají územím, které
kontrolují „policajti“. Někdo prošel na stanoviště mnohokrát, někdo se během
hodiny soutěže tak dlouze skrýval, že mnoho bodů nedonesl.
Jeden den byl na programu orientační běh – v prostoru okolních lesů jsou připraveny
pro veřejnost kontrolní stanoviště pro orientační běh, které jsme využili a poslali
několik družstev po trojicích na trať. Kupodivu hned první družstvo se dlouho do cíle
nevracelo, když již přiběhli všichni další kluci, bylo vyhlášeno pátrání po tomto prvním
družstvu. Někdo na kole, někdo pěšky jsme pátrali v prostorech poblíž startu a cíle.
Kluci se v pořádku našli, bezchybně prošli všechny kontroly a nakonec skončili na
5. místě z 6 družstev.
Jeden den zpestřil klukům trénink Radek Mejvald, trenér dospělých fotbalistů
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v Martinicích. Především fyzicky náročné výběhy a také trénink obratnosti pořádně
klukům zamotal hlavu. Ale nikdo se nezranil, únava byla přiměřená, případné
odřeniny ošetřila doktorka Mirka. Každou namáhavou část dne vystřídal odpočinek,
jídlo a volno pro bazén nebo jiné sportování. Jídlo bylo dobré, myslím, že kluci hlady
netrpěli, po jídle si mohli koupit i nějakou laskominu.
Věřím, že kluci prožili pěkný týden, soutěžili, rvali se o body pro družstvo, někdo si
samozřejmě občas posteskl a potají zabrečel po rodičích. To k tomu ale patří.
Odjezd z Doks byl naplánován v pátek na 9.52 hodin, po snídani jsme dostali řízek
s chlebem na cestu a vyrazili jsme na nádraží. Vlaky opět příjemně navazovaly a po 13
hodině jsme už z vlaku vyhlíželi martinické nádraží a rodiče, kteří si pro nás přijeli.
Děkuji celému realizačnímu týmu, děkuji Vám rodičům, že kluky na takovouto akci
pustíte, děkuji také kapitánům družstev, kteří již dlouho s námi tato soustředění
prožívají a samozřejmě děkuji všem malým klukům za to, jací jsou bojovníci
a kamarádi.
Leoš Mejvald.
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Volejbalový turnaj – 11.8.2018
Volejbalový turnaj patří již dvaadvacet let neodmyslitelně do palety letních
sportovních aktivit v areálu Sokola Martinice. Vlastně byl od roku 1996 prvním. Dále
se postupně připojil turnaj v nohejbalu a pétanque.
Pokud jsem zde před rokem považoval účast na jednadvacátém ročníku za rekordní,
pak letos byl rekord hned o dvě družstva překonán. Do dvou skupin bylo rozděleno
po šesti dvojicích. Nutno přiznat, že je to asi technické maximum. Více družstev by
turnaj na jednom kurtu buď významně prodloužilo, nebo by se ve více skupinách
odehrálo méně vzájemných zápasů a pro hráče by se stal již zřejmě nezajímavý.
Nicméně je příjemné pozorovat, že se Martinice stávají i pro volejbalisty každoročně
atraktivnější.

Z finálové skupiny vystoupila družstva na pomyslné stupně vítězů v tomto pořadí:
1. Michal Šír a Vojta Šrámek (Jabloneček)
2. Petra Faistaverová a Aleš Fejfar (Sedmička, brouku!)
3. Lucie Zárubová a Jan Havlíček (Gumáci)
Vojta Šrámek obhájil s novým parťákem loňské vítězství a pohár starosty putuje opět
do Jablonce nad Jizerou. Matadoři turnaje Petra Faistaverová a Aleš Fejfar hrávají u nás
již mnoho let v různých týmech, ale letos podruhé spolu. V roce 2012 zvítězili,
tentokrát to ve finále stačilo pouze na stříbrnou medaili. Dvojice Lucie Zárubová a Jan
Havlíček byla úspěšným bronzovým nováčkem. Pomyslná cena útěchy byla udělena
jediné čistě dívčí dvojici 2cvik – Daniele Bartoňové a Janě Braunové, které i přesto, že
nezískaly jediný set, dokázaly své soupeře často velice pozlobit a každopádně byly obě
dámy ozdobami turnaje.
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Ani letos nechyběly mezi hodnotnými věcnými cenami oblíbené melouny. Vodní.
Sláva vítězům, čest poraženým, díky Sokolům za stále vzkvétající zázemí a na
dvacátém třetím ročníku na shledanou.
Petr Pěnička, ředitel turnaje

Informace SDH Martinice
O víkendu 22. - 24. června se 12 členů sboru vydalo na závod hasičských družstev
s historickou zápřahovou stříkačkou ve Škrdlovicích. Této soutěže se účastnila
i družstva ze Slovenska, Maďarska a Polska. Nejdříve proběhla speciální štafeta
následovaná požárním útokem se starou stříkačkou a ručním pumpováním až do
sražení terčů. Další disciplínou byla pivní štafeta všech členů družstva na čas. Po
ukončení soutěže následoval hod „gumákou“ do dálky a ukázka stříkání s naší
stříkačkou poháněnou motorem. Součástí programu byla i velká traktoriáda. Všem
zúčastněným díky za vzornou reprezentaci.
V pátek 3. srpna 8 našich hasičů provádělo stříkání vyprahlé soutěžní stráně závodu
CC Loukov 2018 s použitím hasičské stříkačky PS 12 a 37 hadic po 20 m, což bylo dost
fyzicky náročné.
V sobotu 18. srpna se někteří naši členové v historických uniformách a se starou
zápřahovou stříkačkou zúčastnili oslav 130. výročí založení hasičů v Kruhu. Po
přivítání a projevu starosty místních hasičů br. Kužela, starosty OSH Semily br.
Černého, zdravici ředitele IZS pluk. Vitáka následovalo vyznamenání členů SDH
Kruh. Dále byl na programu koncert dechové hudby Táboranka, ukázka požárního
útoku mladých hasičů z Kruhu, soutěž železného hasiče, ukázka policejního kynologa,
ukázka stříkání hasičů z Levínské Olešnice se stříkačkou Stratílek a byl zde i umístěn
nárazový trenažér nehody osobních automobilů. Oslava byla velmi zdařilá, za což
patří velké poděkování celému sboru SDH Kruh.
Zároveň v tento den probíhala noční soutěž hasičů v Nedaříži, na které naši členové P.
Oždian a J. Tomíček prováděli časomíru.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
Pohádkové putování 1. 9. 2018
Tento rok vyšlo pohádkové putování hned na první zářijový den. Celé léto bylo
nádherné počasí a podle předpovědí i září mělo být krásné. Jak to tak ale bývá,
bohužel jediný tento den celý propršel. Přípravy na akci trvaly intenzivně celý týden
od rána do večera. Když už bylo jasné, že bude v sobotu pršet, neustále mi někdo
volal, zda akci nezrušit. Zrušit takovouto akci ovšem není jen tak jednoduché.
Všechno je nechystané, rekvizity přivezené v lese, občerstvení nakoupené, účinkující
v odpoledních programech zaplacené a mnoho herců a pořadatelů si bere na tuto akci

21

dovolenou, kterou nahlašují půl roku předem. Z těchto důvodů prostě akci zrušit
nelze.
Téměř nikoho z herců déšť neodradil a všichni se v plném nasazení odebrali na svá
stanoviště, která i přes nepřízeň počasí byla pěkně připravená. Letos na návštěvníky
čekalo 13 pohádek. První pohádkou byl Shrek, následovali Mimoni, Šmoulové, Asterix
a Obelix, Ať žijí duchové, Zvířátka a loupežníci, Sněhurka, Čertova nevěsta, Honza
málem králem, Princezna Koloběžka, Pyšná princezna, Anděl Páně II. a poslední
pohádkou byla Řachanda. Ve 14 hodin začala přijíždět první auta návštěvníků a naše
nálada se začala zlepšovat. Do třech hodin přijelo 100 dětí s rodiči i prarodiči. Po třetí
hodině ještě dalších 50 dětí. Celkem tedy 150 dětí. Vůbec jsme nečekali, že by se
v takovém počasí někomu chtělo. Nadšení dětí bylo nepřehlédnutelné. Velmi mě to
potěšilo, protože tohle je přesně ten důvod, proč to celé děláme. Děti byly vybavené
pláštěnkami, holínkami a s úsměvy na tváři vyrážely vstříc pohádkovým dobrodružstvím. Do cíle přišly se stejným úsměvem jako na startu, což bylo pro nás všechny
velkou odměnou. V areálu byly pro děti připravené dílničky a odpolední program.
Nejprve v půl páté se dětem představil Doktor ZOO spolu s Kačabou a po jeho
vystoupení se za námi přijela podívat Sněhurka a děti pobavila v Pohádkové show.
Potom přišlo na řadu vyhlášení nejlepší pohádky letošního 8. ročníku. Téměř všechny
pohádky měly stejný počet hlasů. O tři hlasy ale nakonec vyhrála pohádka Čertova
nevěsta v podání Josefa Nyklíčka, Štěpána Adámka, Lucie Maternové a Lucie Jungové.
Hned na druhém místě se umístil Shrek v podání Josefa Vancla, Petry a Míši
Vanclových, Ondry Vancla a Davida Šimka. Všechny pohádky si ale zaslouží velké
poděkování a velkou pochvalu za svoje skvělé výkony a nasazení v nepřízni počasí. Po
vyhlášení jsme se vrhli na slosování hlasovacích lístků, 35 vylosovaných dětí obdrželo
drobné ceny. Ti, kteří hlasovali, také dostali něco na zub, protože si odměnu zasloužili
úplně všichni, kteří dorazili. Po slosování nám přijely břišní tanečnice a připravovaly se
na vystoupení. Nejprve nám zatančila tanečnice Anita s křídly ISIS a hned poté
s hadem, kterého si děti mohly nakonec pohladit. Než se dámy připravily, děti si mohly
zatančit na diskotéce. Následovaly ještě další 2 vystoupení orientálních tanců. Při
posledním se mohli přidat tanečníci z publika, a že jich bylo. Všem to šlo skvěle a
hlavně mužům. Tanečnice byly taky překvapené, jaké máme v Martinicích skvělé
tanečníky. Vystoupení byla do 21 hodin a potom už se jen tančilo a popíjelo a byli jsme
všichni rádi, že to nakonec všechno dobře dopadlo.
Ještě jednou bych chtěla poděkovat všem návštěvníkům za to, že si další ročník našeho
putování nenechali ujít. Hercům a pořadatelům za každoroční obětavou a dobře
odvedenou práci. Krakonošovi za to, že se nad námi nakonec slitoval a zajistil, aby
alespoň večer už nepršelo a v neděli nás nechal vše usušit a za krásného sluníčka
sklidit rekvizity z lesa. Dále pak mnohokrát děkuji ženám a dívkách za motání růží do
střelnice – paní Haškové, Bucharové, Jirsové a holkám Hájkovým. Paní Müllerové za
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uvaření výborného guláše, klukům z ENDURA Martinice za zapůjčení velkého stanu
a za pomoc při jeho stavění a všem dalším příznivcům a kamarádům za pomoc při
stavění stanů, sekání a přípravu celého putování.
Celá tato akce by se neobešla samozřejmě bez sponzorů, kterými jsou:
Jaroslav Horký SPEDITTRANS – Robert Vancl AUTODOPRAVA – OBEC
Martinice v Krkonoších – TJ SOKOL Martinice – ZETKA Strážník a.s.
Studenec – Hilding Anders ČR a.s. Roztoky – Pavel Šabata – Arnošt Buchar.
Všem mnohokrát děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
-PM-
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Mistrovství ČR profesionálních a dobrovolných hasičů v požárním sportu
Mistrovství ČR v požárním sportu se konalo 24. - 26. srpna 2018 v Liberci, kam se
probojovalo družstvo žen SDH Poniklá a za které soutěžila i naše členka hasičů Míša
Vanclová. Soutěž se skládá ze tří disciplín. Družstvo žen z Poniklé po součtu časů
v běhu na 100 m s překážkami obsadilo 1. místo, ve štafetě 4× 100 m s překážkami
2. místo, v požárním útoku také 2. místo, což v celkovém pořadí znamenalo – 1. místo
ze 16ti soutěžních družstev. Ponikelským ženám a jejich spolubojovnicím se tak
poprvé podařilo získat mistrovský titul, který s výjimkou jednoho roku držel 12 let
tým z Chválenic. Na 2. místě skončilo družstvo žen z SDH Chválenice z Plzeňského
kraje a na 3. místě SDH Komárovice ze Zlínského kraje. Navíc Šárka Jiroušová
z Poniklé v disciplíně běh na 100 m s překážkami zvítězila a vylepšila si osobní rekord a
zároveň národní rekord na 15,52 s (na 2. a 3. místě skončily ženy z Michálkovic
s časem 16,62 a 16,90 s).
V kategorii muži 1 místo obsadil SDH Mistřín z Jihomoravského kraje, muži SDH
Bozkov z LK skončili na 6. místě z celkového počtu 17ti družstev.
Mezi profesionálními hasiči vybojoval 1. místo HZS Plzeňského kraje, HZS
Libereckého kraje se umístil na 13. příčce z 15ti družstev.
Vítězům gratulujeme a určitě můžeme napsat, že výkony všech soutěžících byly „fakt
dobrý“.

Jiná sdělení
Víte, že:
- od 1. září došlo v místní prodejně SD Jednoty ke změně personálu? Otevřeno je
v tuto provozní dobu: pondělí – pátek od 7 do 16 hodin a v sobotu od 7 do 9 hodin.
Paním prodavačkám přejeme hodně spokojených a také hodně nových zákazníků.
- během prázdnin byl opraven nátěr dveří zvoničky?
- pan R. Řehořek opět vydal nástěnný kalendář Železnice v Podkrkonoší 2019?
V kalendáři naleznete i fotografii z martinického nádraží a můžete si ho zakoupit na
obecním úřadě.
- v neděli 16. září projížděl naší obcí zvláštní vlak tzv. fotovlak vypravený dopravcem
ČD pro německé a dánské příznivce železniční dopravy? Jednalo se o hnací motorové
lokomotivy 751 s 10 rychlíkovými vagóny o celkové délce 233 m. Vlak mimo jiné zajel
do Jilemnice a Vrchlabí a poté se vracel do Prahy.
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Fotografování jako koníček
Možná jste v Martinicích, nebo v přírodě, nebo na nějaké akci potkali Kateřinu
Ryšavou s fotoaparátem na krku. A není se čemu divit, protože fotografování je jejím
velkým koníčkem. Ve zpravodaji jsme již některé její fotografie otiskly, v tomto vydání
tomu není jinak a budeme rádi, když se s námi o své fotografie podělí I v budoucnu.
Něco málo nám o sobě prozradila. Na jaře se zúčastnila fotografické soutěže HOKUS
FOKUS, kterou pořádají Letní dílny Roškopov. Tyto dílny každoročně pořádají tábory
zaměřené na rozvíjení jednotlivých dovedností v různém oboru. V minulém a letošním roce navštěvovala fotografické dílny. Odborní vedoucí – fotografové byli i porotci
samotné fotosoutěže. Mezi porotci bylo ještě více členů, např. pan Erben z Jilemnice.
Byly dány čtyři tematické okruhy a do každého se mohly zaslat až čtyři fotografie.
Kačka do soutěže poslala celkem 9 fotografií. Nejvíce zabodovala v okruhu Krajina
mýma očima. Fotka s názvem Ledová kráska byla vyhlášena na 1. místě, hned další dvě
ze stejného okruhu byly oceněny mezi nejlepšími a objevily se tak i na závěrečné
výstavě a při předávání cen v Nové Pace. S výsledkem byla velice spokojená a už se těší
na příští ročník.
Na téma digitální fotografie Kačka vypracovala i závěrečnou absolventskou práci (na
konci 9. ročníku) na Základní škole Jana Harracha v Jilemnici, která byla vyhodnocena
jako nejlepší.
Za zmínku ještě stojí, že Kačka absolvovala celoroční fotografický workshop na téma
Živly. Na toto téma proběhly již tři výstavy ve Vrchlabí, kde se vždy prezentovaly fotky
s živly každého ročního období. V sobotu 15. září proběhla na Food festivalu ve
Vrchlabí poslední fotovýstava asi se 160 fotkami od 10 různých autorů, mezi které se
dostala i ona.
Kačce blahopřejeme, přejeme hodně zajímavých záběrů, ať má z focení stále radost a
ať tato její slova platí co nejdéle: „Focení mě opravdu baví, protože mě motivuje učit
se novým věcem, ale také vím, že stále mám co zlepšovat.“
Informace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Proč v sanitce nemusí být vždy lékař
„Ale vy nejste lékař! Čekali jsme lékaře. A to mi ani nedáte prášky nebo nenapíšete
recept?“ I s takovými reakcemi se dnes bohužel pracovníci zdravotnické záchranné
služby setkávají. A nejsou to případy ojedinělé. Mnozí lidé si bohužel stále záchranku
zaměňují za lékařské služby v pohodlí domova.
Záchranář je ale označení pro člověka, jehož úkolem je zachraňovat osoby, zvířata
i věci před nebezpečím nebo poškozením. Hlavním úkolem záchranářů je
zachraňovat lidské životy. Sanitka není zmenšená nemocnice, ba ani laboratoř,
nedisponuje diagnostickými přístroji, jako je ultrazvuk, rentgen, CT a další technikou,
kterou lékař potřebuje k přesnější diagnostice problému. I léky, které jsou v sanitce
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k dispozici, mají poměrně omezený charakter a není jich mnoho. Téměř všechny jsou
navíc určeny k injekční aplikaci, aby jejich nástup byl co nejrychlejší. Podporují životní
funkce, tlumí bolest, uklidňují. Záchranář ani lékař Zdravotnické záchranné služby
(dále jen ZZS) nemůže odejít od pacienta a nechat mu krabičku léků, nedisponuje ani
recepty, kde by mohl léky předepsat.
ZZS je přednemocniční péče – jejím hlavním posláním je tedy záchrana života
a primární ošetření, v případě potřeby pak následné předání lékařům v nemocnicích,
kteří již mají potřebné diagnostické možnosti, přístroje a možnosti léčby.
Proč tedy v sanitě nemusí jezdit lékař? V rámci přednemocniční péče není tak velký
rozdíl, zda k vám přijede lékař či zkušený záchranář, oba se budou snažit udělat to
nejlepší, co v danou chvíli mohou. Zdravotnického nelékařského personálu je na
záchrance nejvíc, pracují zde zdravotní sestry se specializací a zdravotničtí záchranáři,
tedy absolventi bakalářského studia nebo absolventi tříletého studia na vyšší odborné
škole.
Pokud k pacientovi přijede sanita bez lékaře, posádka má vždy možnost (v některých
případech povinnost) s ním situaci telefonicky konzultovat. Lékařů na ZZS pracuje
méně a vyjíždějí za pacienty pouze v případech, kdy má jejich přítomnost
opodstatnění. Operátoři na tísňové lince navíc situaci u všech případů vždy sledují a ve
spolupráci se záchranáři vyhodnocují a mají možnost lékaře v případě potřeby vyslat
na místo.
Letošní letní měsíce byly pro ZZS velmi náročné. Každá z třiceti posádek ve službě za
svou dvanáctihodinovou směnu vyjížděla k pacientům v průměru devětkrát.
Liberečtí záchranáři v nových vozech
Od konce září jezdí Libereckým krajem několik nových vozů ZZS. Díky obměně
vozového parku vyjíždějí zdravotníci na pomoc lidem v deseti nových Mercedesech a
čtyřech Škodách Kodiaq. Nové jsou i některé referenční vozy (4 Škody Rapid
a 1 Škoda Octavia).
Stará auta, která záchranka nahrazuje, ze silnic nezmizí. „Předpokládáme, že po
důkladném technickém servisu budou nadále sloužit jako záložní vozidla,“ řekl ředitel
ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti řekl, že situace, kdy některé sanitní vozy
měly najeto přes 200 tisíc kilometrů, byla již krizová. A počty najetých kilometrů byly
také hlavním kritériem pro rozhodnutí, kde a které konkrétní vozy budou nahrazeny.
„Neznamená to, že bychom nepotřebovali vyměnit i některá jiná auta, některá jsou
v provozu sedm a více let. Musíme ale vycházet z finančních prostředků, které
máme,“ vysvětlil. Do celkové ceny vozů se totiž nepromítá jen pořizovací částka za
tovární vozidlo, velkou položku tvoří zejména přestavba aut na sanity. Znamená to
nejen polepy, ale zejména instalaci komunikační techniky a zdravotnického vybavení.
„Potřebujeme, aby do aut bylo například možné nasadit elektrická nosítka, aby v nich
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byly speciální zásuvky pro zapojení inkubátorů nebo třeba držák na připevnění
kontrapulzace, což je přístroj na transport pacienta v přímém ohrožení života. To
některé starší vozy nesplňují,“ uvedl. Své vlastní postřehy, které vycházejí
z dlouholetých zkušeností z výjezdů, do vybavení sanit promítli i sami záchranáři.
Právě oni nejlépe vědí, na jakém místě kde a co v sanitě potřebují. „Je v našem zájmu,
abychom při práci pro pacienty měli vše po ruce, aby vybavení vozů bylo co
nejúčelnější. Snad se nám to podařilo,“ zdůraznil Kramář.
Celková cena nových vozů Mercedes je 41,5 milionů korun. Přes 28 milionů z této
částky poskytl dotaci Liberecký kraj, zbytek hradí záchranka z vlastních zdrojů.
Sanitky dodává na základě rámcové smlouvy firma Fosan. Dalších 12 vozů předá
záchranářům v příštích dvou letech. Deset sanit z celkového počtu bude mít
i samonakládací nosítka s nosností 300 kg pro těžké pacienty. Za kompletní zakázku
ZZS LK zaplatí 92 milionů korun.
Za lékařské vozy randez vous Škoda Kodiaq liberecká záchranka z vlastních zdrojů
zaplatila 6 milionů korun, referenční vozy stály necelé dva miliony, které byly téměř
kompletně pokryty z dotace od Libereckého kraje.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace, www.zzslk.cz

Nové vozy ZZS LK
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Oceněná fotografie Jaro přilétá K. Ryšavé.

„Jestliže neumíš, naučíme, jestliže nemůžeš, pomůžeme ti,
jestliže nechceš, nepotřebujeme tě.“
(Jan Werich)

Martinice v Krkonoších 21.9.2018.
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