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Vážení spoluobčané,
nezastavitelný chod času přináší do života každého z nás nějaké změny, každý z nás se
prakticky pořád rozhoduje, kam bude svůj život směřovat, jak bude svým životem
procházet. Ne všechny změny „jsou k lepšímu“, někdy se s námi náš osud opravdu
nepáře. Období radosti, spokojenosti a úspěchu vždy vystřídá pocit zmaru a nechutě.
Člověk velice často pociťuje nepochopení druhých, neochotu, vyznat se ve stále
složitějších zákonech a nařízeních státního aparátu je v některých věcech prakticky
nemožné. Každý se setkáme se situací, kdy nám není nikdo odpovědný schopen
poradit, pomoci, vysvětlit možnosti řešení. V dnešní technické době, plné
vymožeností, pomůcek, přístrojů a aplikací se pomalu vytrácí osobnost každého
jedince, každého člověka.
Představte si třeba takové přijímací řízení do v podstatě jakékoliv školy. Vše se řeší
kódem, který jedinec obdrží a tento kód s ním potom prochází celým přijímacím
řízením. Představte si, že se By8ko2 nedostal na školu a naopak se tam dostala
Z1nx9j! Všechno prochází elektronizací, veškerý úřad je na síti, běda potom, když
nejde proud nebo nejde internet.
Najděme si v tomto předvánočním čase chvilku na rozhovor s přáteli, známými,
sousedy. Navštivte staré kamarády nebo bývalé spolupracovníky, načerpejme
navzájem pozitivní energii, vždyť té negativní je okolo nás všude plno.
Leoš Mejvald, starosta obce

Zprávy ze zasedání RO a ZO
Děkuji všem původním členům zastupitelstva a jediné zastupitelce za spolupráci
v minulém volebním období, chápu rozhodnutí některých původních zastupitelů
o jejich nekandidování do dalšího volebního období.
Obec Martinice v Krkonoších má v tomto volebním období 9 zastupitelů. Po dlouhém
období od roku 1990 letos rozhodnutí Zastupitelstva obce snížilo počet volených
zastupitelů obce a tímto snížením počtu volených zastupitelů byla ukončena i činnost
Rady obce. Celkové výsledky voleb do zastupitelstva obce uvádíme dále ve
zpravodaji.
Ustavující zasedání Zastupitelstva obce se konalo 31.10.2018, další zasedání se bude
konat v druhé polovině prosince. Starostou obce byl pro volební období 2018 – 2022
zvolen Leoš Mejvald, místostarostou obce byl zvolen Lukáš Hašek, předsedou
kontrolního výboru Jiří Kučera a předsedou finančního výboru Ing. Josef Vancl.
Leoš Mejvald, starosta
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Zprávy OÚ

V PONDĚLÍ 31. 12. 2018 BUDE OBECNÍ ÚŘAD UZAVŘEN.
Jak jsme volili v komunálních volbách
Voleb do zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech 5. a 6. 10. 2018, se zúčastnilo
66,46 % (v r. 2010 61,94 %, v r. 2014 70,28 %) voličů naší obce (47,34 % v ČR a 45,44
% v LK). Z celkového počtu 489 osob zapsaných ve výpisu ze seznamu voličů přišlo
volit 325 občanů, kteří odevzdali 309 platných hlasovacích lístků s 2309 platnými hlasy.
Ze 3 volebních stran s 18 kandidáty bylo zvoleno těchto 9 členů Zastupitelstva obce
Martinice v Krkonoších v pořadí dle přidělených mandátů a s těmito počty hlasů:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Hašek Lukáš
Staněk Jiří
Mejvald Leoš
Pavlousek Miloslav
Lukeš Stanislav ml.
Materna Leoš
Vancl Josef
Hašek Tomáš
Kučera Jiří

(Nezávislí pro Martinice)
(Hasiči Martinice)
(Sokol Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Hasiči Martinice)
(Sokol Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Hasiči Martinice)

155
157
257
155
135
154
138
131
133

Pro úplnost uvádíme jména kandidátů (náhradníků), kteří nebyli zvoleni:
č. 1:
č. 2:
č. 3:

Musil Jiří
Maternová Pavlína
Vanclová Petra
Vašek Otakar
Vancl Robert
Míčová Hana
Menčíková Petra
Ott Oldřich
Budina Radek

(Hasiči Martinice)
(Hasiči Martinice)
(Sokol Martinice)
(Sokol Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)
(Nezávislí pro Martinice)

102
118
105
140
116
102
72
75
64

Mandáty pro jednotlivé volební strany jsou přidělovány dle vypočtených podílů dle
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších
předpisů.
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Jak jsme volili ve volbách do Senátu Parlamentu ČR, volebním obvodu č. 35
Jablonec nad Nisou v naší obci
V 1. kole voleb 5. a 6. 10. 2018 bylo do výpisu ze stálého seznamu voličů zapsáno 488
osob. Volit přišlo 297 občanů – tj. 60,86 % (ve VO č. 35 44,38 %, v ČR 42,26 %), kteří
odevzdali 278 úředních obálek a 227 platných hlasů sedmi kandidátům v tomto
pořadí:
1.
Josef Chuchlík (ANO 2011)
54 hlasů
2.
Jaroslav Zeman (ODS)
52 hlasů
3.
Mgr. Michaela Tejmlová, LL.M. (SENÁTOR 21)
47 hlasů
4.
Jindřich Berounský (ČSSD)
22 hlasů
5.
Mgr. Michal Švarc (SPD – Tomio Okamura)
19 hlasů
6.
Mgr. Šárka Kalvová (KSČM)
17 hlasů
7.
Mgr. Pavel Žur (Nová budoucnost pro LK)
16 hlasů
Do 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR postoupila Mgr. Michaela Tejmlová s 10
505 hlasy – 22,21 % a Jaroslav Zeman s 16 229 hlasy – 34,31 %.
2. kolo voleb se konalo 12. a 13. 10. 2018. Do výpisu ze stálého seznamu voličů bylo
zapsáno 489 osob. Volit přišlo 76 občanů – tj. 15,54 (v r. 2012 13,73 %) % (ve VO
č. 35 19,53 %, v ČR 16,49 %), kteří odevzdali 76 úředních obálek se 76 platnými
hlasy., a to následovně:
Mgr. Michaela Tejmlová (SEN 21)
45 hlasů
Jaroslav Zeman (ODS)
31 hlasů
Za volební obvod č. 35 Jablonec nad Nisou byl senátorem zvolen Jaroslav Zeman 12
434 hlasy, tj. 56,42 % (Mgr. M. Tejmlová 9 601 hlasů, 43,57 %).
Poplatek za odpady na rok 2019
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/18 „o poplatku za komunální odpad“, která nabyla
platnosti 1.7.2018, činí roční základní sazba poplatku za odpady:
- 167 Kč za jednoho poplatníka (dle čl. 3) při ukládání odpadu do typizované
sběrné nádoby (popelnice). Dle frekvence svozu se pak mění i výše poplatku.
- 162 Kč za jednoho poplatníka při ukládání odpadu do pytlů. Dle frekvence svozu
se pak mění i výše poplatku.
- 375 Kč na jednoho poplatníka bez typizované sběrné nádoby nebo pytle.
Samolepky na popelnici (67,- Kč/ks) a pytle na odpady (62,- Kč/ks) lze na obecním
úřadě i nadále dle potřeby přikoupit.
Roční poplatek za odpady je splatný nejpozději do 31. března příslušného
kalendářního roku:
- v hotovosti v kanceláři OÚ Martinice v Krkonoších,
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- nebo na účet obce: 1263089339/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné.
Děkujeme.
Poplatek za psa na rok 2019
Poplatek za psa na rok 2019 je dle OZV č. 2/2011 „O místním poplatku ze psů“ též
splatný do 31. 3. 2019.
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.
Poplatek lze uhradit přímo v kanceláři OÚ nebo na účet č. 1263089339/0800, jako
variabilní symbol uveďte číslo popisné. Děkujeme.
Každý máme svoje práva, ale máme také povinnosti.
Mezi tyto povinnosti jistě patří i řídit se vyhláškou o nakládání s odpady. Výmluvy na to,
že žádný odpad neprodukuji není prostě pravda. Stále se setkávám s jedinci, kteří pálí
odpad, ať už na svých zahradách, v zimě v kotlích, ať je to na dolením konci, nad
nádražím nebo ve středu obce. Tito experti na likvidaci odpadu ušetří pár korun na
popelnici, naštvou ale většinu svých sousedů. Zápach z plastů se potom line celou
obcí, většinou večer. A nejde se bránit, možnost odložit tříděné složky odpadu do
kontejnerů nebo do pytlů na separovaný odpad prostě starosto nedodržím a hotovo.
Drzost někoho dokonce zašla tak daleko, že do prostoru na hranici našeho katastru,
do rokle pod vysílačem U křížku, navezl binec ze svého dvora. Na cizí pozemek,
traktorové pneumatiky, igelitové plachty, střešní tašky, sklo, mazivo, stavební suť.
Takto vytvořená černá skládka na cizím pozemku to je panečku terno. Podivujete se
nad tím? Já už ne. Jsme zase u těch práv a povinností.
Charitní TAXI v Jilemnici.
Oblastní charita Jilemnice, Roztocká 500 (Společenský dům JILM) v Jilemnici zavedla
službu „Charitního taxi“ pro občany města Jilemnice a okolí. V přiloženém letáku
najdete potřebné informace, na telefonu se dohodnete na podmínkách dovozu dle
Vašich potřeb a můžete službu začít využívat. Cena pro konečného uživatele je
dotovaná, na službě se budou finančně podílet samosprávy vesnic v okolí Jilemnice
a města Jilemnice. Pevně věřím, že Vám služba přinese pomoc v praktickém životě, ne
každý má osobní automobil, ne každý je natolik pohyblivý, aby došel na autobus nebo
vlak. Tedy zkuste tuto novou službu a budu vděčný za Vaše postřehy a návrhy, jak tuto
službu zkvalitnit a třeba i rozšířit.
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Tříkrálová sbírka 2019
Začátkem ledna 2019 proběhne v našich obcích opět Tříkrálová sbírka, a to již
v pořadí devatenáctá.
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna
a označena znakem Charity ČR. (V případě, že narazíte na falešné koledníky,
kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.).
Je jen na vašem rozhodnutí, zda nějakou částkou přispějete do pokladničky. O výtěžku
a použití sbírky vás budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
„Nepotřebné věci potřebným“
Na přelomu měsíců října a listopadu proběhla sbírka použitého ošacení pro sociální
družstvo Diakonie Broumov. Příjemně nás překvapilo, že se opět podařilo
nashromáždit dost věcí a byli jsme za to i pochváleni. Děkujeme tak všem, kteří jste
pomohli potřebným.

Zprávy Kulturní a sociální komise
Vítání dětí do života,
v letošním roce již v druhé v pořadí, proběhlo v pátek 19. října v zasedací místnosti
obecního úřadu. Pan místostarosta Leoš Materna společně s členkami KSK přivítal
mezi martinické občany tyto děti: Elli Marii Hrkelovou, Terezu Švecovou, Agátu
Vajsovou a Vojtěcha Vaníčka.
Tradičně na vítání vystoupily s pásmem básniček a písniček děti z mateřské a základní
školy, za což jim i paním učitelkám moc děkujeme.
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Listujeme v obecní kronice – 120 let od založení divadelního spolku Klicpera, IX. část

Dle jednatelské zprávy Františka Fišery za uplynulý rok 1932 je patrno, že přes
všechnu dobrou činnost a snahu činovníků skončil rok schodkem 47,90 Kč. Spolek
čítal k poslednímu prosinci 80 členů a knihovna vykazovala 230 her.
Řádná valná hromada se konala 15. ledna 1933 ve 3 hod. odpoledne u Vejnarů za
účasti čtrnácti členů. Změny ve vedení nenastaly, všichni zůstali ve svých funkcích. Jako
125. hru sehrál Klicpera v neděli 5. března frašku o třech epochách ze života dobrého
vojáka Breburdy ve světové válce. Dílo napsal K. Balák, režii měl Jarka Slavík. Epochy
se postupně jmenovaly „Dobrý voják Breburda“,“Frajtr Kacbunda, neštěstí
kumpanie“ a „Kaprál Půlpalec dělá vojnu“. Hra skončila ziskem 224,45 Kč a 19. března
byla hrána pohostinsky ve Mříčné u spolku Jarost. V neděli 16. dubna sehrána další
hra, a sice „Maryša“ od bratří Mrštíkových za režie Františka Bedrníka. Po mnoha
letech podruhé na prknech Klicpery. Kroje vyrobila pí. Petráčková z Nové Paky. Opět
jednou dobře sehraný, starý realistický kus. Přijat všemi diváky vděčně, až na dlouhé
pauzy v meziaktí a pozdní začátek. Někteří herci hráli v Maryše již podruhé. Poprvé
byla sehrána 2. března 1913 a opakovala se na prvním spolkovém zájezdu v Karlově
o týden později. Čistý zisk činil 276,05 Kč. Jak se později zjistilo, do výdajů nebyla
započítána částka za kroje, tudíž zisk byl menší. Jako další účinkovali na zdejší scéně
členové Jednoty mládeže církve československé z Jilemnice. Sehráli dne 4. června
divadelní hru Karly Lužanské „Zavadilka vdává dceru“. Tento soubor neměl vlastního
jeviště a rád hrál v Martinicích ku prospěchu dobré věci. Za režie a scény Františka
Obešla, čp. 105 a v rámci oslav svátku svobody, 28. října, jež pořádala Místní osvětová
komise, sehrál Klicpera drama o třech jednáních „Žně“. Před divadlem promluvil na
téma „Patnáct let republiky“ řídící učitel Josef Horák. Napovídala jako host sl. Máňa
Khunová z Vojic, t. č. pobytem ve škole u p. říd. učitele Horáka. Děj hry se odehrává
koncem 19. století v okresním městě východních Čech. Hra měla velký úspěch, všem
se líbila a měla i hojnou návštěvu. Skončila ziskem 370,30 Kč. Bylo usneseno pořádat
na Mikuláše večer jednoaktovek. V další schůzi omluveno nepořádání tohoto večera
pro špatné obsazování úloh a nedohodnutí se činovníků s místní hudbou. Ani ples
pořádán nebyl. František Obešlo se rozhodl sehrát hru pro školní mládež. „Maryša“
a „Žně“ a i nepevná ruka ve vedení spolku vyčerpaly činovníky tak, že se na vánoční
divadlo, něco tak vžitého v Martinicích, nezmohli a jen Jednota mládeže z Jilemnice
uspořádala na Boží hod vánoční „Veselý večer“.
Valná hromada v novém roce 1934 se konala dne 21. ledna za účasti osmnácti členů.
Pokladní hotovost činila 78,40 Kč. Protokol ze schůze nečiní valného dojmu
o spolupráci ve spolku. Režisér Fr. Bedrník rezignoval na svoji funkci a na návrh
nového ředitele Fr. Bukovkého, čp. 78 zvolen jen jeden režisér společný jak pro
dramata, tak i pro veselohry. Staronový režisér Jar. Slavík tedy dne 4. února režíruje

7

veselohru o třech jednáních od Richarda a Ady Branaldových „Naše tchyně
odzbrojuje“. Děj v současné době ve mlýně „Na Radosti“ v Podhoří. Hra skončila
ziskem 82,90 Kč. Na Velikonoce usneseno sehrát divadelní hru se zpěvy a ihned
přikročeno k nacvičování zpěvohry „V tom našem pivovaře“. Byla sehrána v neděli
1. dubna a v pondělí 2. dubna. Jednalo se o frašku z pivovarského života o třech
jednáních. Režii měl J. Slavík, zpěvy nacvičil Josef Horák. V pondělí po divadle byla
taneční zábava. Dle přípisu z okresního úřadu v Jilemnici z října 1933 byl ke každé
vstupence vybírán příplatek 20 haléřů ve prospěch nezaměstnaných. Hudební
doprovod hrál ve složení: klavír – sl. Marie Paloušová z Jilemnice, první housle – říd.uč.
Josef Horák, který cvičil i souhru, druhé housle – Rudolf Hašek, obligát – kand.
učitelství Stanislav Vancl, čp. 35, basa – František Vancl, čp. 35. Vyúčtování provedeno
v následující schůzi, hra skončila v zisku 278,40 Kč. Pod hlavičkou Místní osvětové
komise sehrál Klicpera další hru pro mládež, a to „Malý lord", obraz ze života o třech
jednáních od I. Kühnela. Hrálo se po tři dny, 21., 22. a 29. dubna a na všechna
představení bylo vybíráno dětské vstupné 1,- Kč na osobu. Vše skončilo ziskem
205,70 Kč. V neděli, 23. září zahrál Sokol k poctě 75-tých narozenin zasloužilého
řídícího učitele a horského spisovatele Josefa Šíra hru „Nevěsta“. O Šírově významu
promluvil přede hrou říd. učitel Josef Horák. Sokol sehrál tuto hru pohostinsky též
7. října v Hartě. Na následující schůzi bylo usneseno zakoupit osvětlovací reflektory.
Byly pořízeny od firmy Štěpán Benko, zámečník a instalatér z Velkých Svatoňovic.
Dva kusy stály celkem 1 184,- Kč. Z pokladny zaplaceno 500,- Kč, p. říd. učitel Horák
půjčil 600,- Kč a Fr. Bukovský 84,- Kč. Ze sehraných her byl dluh postupně splácen.
Místní osvětová komise v Martinicích, která nikdy správně nefungovala, přišla opětně
s návrhem, bude-li k oslavám 28. října hrát Klicpera divadlo, aby nad plakátový text
opět dali hlavičku její. Dala se a dělalo se to hlavně kvůli p. říd. učiteli Horákovi. A tak
28. října sehrál Klicpera divadelní hru J.Š.Baara „Skřivánek“, obraz z chodského
venkovského života o čtyřech jednáních a dohře. Divadlo skončilo ziskem 277,80 Kč
a vysoko zvedlo pověst Klicpery. Již v neděli, 2. prosince, hraje Klicpera další hru, a to
„Děvče od Čerchova“, obraz ze života o třech jednáních. Děj se odehrává za našich
dnů v pohraničním lese zvaném „Zalíbený“. Je to druhý díl hry „Zelené království“,
kterou Klicpera sehrál v březnu roku 1929. Obě tyto hry se dostaly na scénu Klicpery
přičiněním Františka Bukovského. Hra skončila ziskem 251,- Kč. O vánočních
svátcích, 25. prosince hraje spolek frašku O. Dubovského „Na manželské frontě klid“.
Vyúčtování hry bylo v zisku 332,95 Kč. Tím byl tento rok ukončen, aktivní činnost
spolku se projevila zvláště ke konci období. Poslední kus však nepozvedl svým
výběrem úroveň spolku.
V následujícím roce 1936 sehrál režisér Jarka Slavík další veselohru s týmiž herci,
která je pokračováním předešlé a nese název „Na manželské frontě stávka“. Byla to
137. hra Klicpery. Jak byl Jarka Slavík velmi dobrým hercem a jedním
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z nejzasloužilejších členů spolku, ve volbě kusu měl ruku nešťastnou. Byla to snůška
sprostých vtipů a herci tyto ještě nadnesli tak, že vše skončilo velikým morálním
krachem. Ještě nikdy co spolek existoval, neklesl tak hluboko ve výběru svých
sehraných her. Vina byla větší na straně ředitele spolku Františka Bukovského než na
straně režiséra. Ředitel neměl pustit takový kus na scénu. Dle stanov rozhoduje on
a on je zodpovědný za morální výši, na které spolek stojí. Bylo mu to asi jedno. Nebylo
to jedno příteli Josefu Horákovi, našemu kritiku a vzdělavateli Klicpery. Správně kus
zhodnotil a krajně odsoudil. Kritiku vůbec odmítl napsat, jen zmínkou zavadil v knize
kritik. Hra skočila v zisku 318,- Kč. Valná hromada byla stanovena na 10. února.
Přítomno bylo 16 členů z celkových 67. Pokladní hotovost činila 171,18 Kč. Ředitelem
se staronově stal Josef Ducháč. Na tuto valnou hromadu zaslal dopis i př. Josef Horák,
který se vzdal kritiky her, což souviselo s poslední úrovní her. Rezignace nebyla přijata
a kritika mu zůstala. Na následující schůzi bylo rozhodnuto vystoupit z Ú.M.D.O.Č.
Činnost spolku rapidně poklesla. Nastala stagnace. Teprve k oslavě 28. října přichází
opět Klicpera na scénu s další hrou „Láska vítězí“, obraz ze života o čtyřech dějstvích
od A. Vondrákové, martinické rodačky, rozené Kovářové, t. č. z Lomnice nad
Popelkou. Autorka sama byla hře přítomna. Hře předcházela recitace básně A. Sovy
„K výročí 28. října“, kterou přednesl J. Horák. Čistý zisk ze hry byl 546,40 Kč. V neděli
8. prosince sehrál Sokol veselohru od Karla Želenského „Tažní ptáci“. Ke konci roku
ještě uspořádalo Rodičovské sdružení za vedení př. Josefa Horáka „Vánoční besídku“
žáků a žákyň obecné školy. Klicpera ochotně zapůjčil jeviště i potřebné kulisy. Na
vlastní divadelní hru, tak tradiční, se o Vánocích roku 1935 opět nezmohl.
Josef Ullrich ml., kronikář
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Společenská kronika

Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
paní Libuši Horáčkové
90 let
paní Marii Braunové
85 let
panu Vladimíru Vokatému 85 let
panu Josefu Bedrníkovi
80 let
panu Vladislavu Vydrovi
75 let
paní Haně Dřevojánkové 70 let
paní Krystyně Flajšrové
70 let
paní Danuši Šimůnkové
70 let
panu Oldřichu Jirsovi
70 let
Úmrtí
16. 10. 2018 – Pavel Kužel (1944)
Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

Školství
Podzim a zima v základní škole
Od začátku školního roku uběhly více než tři měsíce, které byly naplněny hlavně
učením, ale uskutečnila se také řada mimoškolních akcí. V září to byl výlet do
Vysokého nad Jizerou, návštěva dopravního hřiště v Košťálově nebo zhlédnutí
naučného cestopisného pořadu z cyklu Planeta Země v jilemnickém kině. Na začátku
října se žáci 1. a 2. ročníku vydali do místní mateřské školy na představení
maňáskového divadélka. Další divadelní představení, tentokrát loutkové s marionetami, zhlédly děti ze základní i mateřské školy na začátku listopadu. Úžasné
představení Popelka zahrála paní Vlčková (bývalá členka divadla Drak).
V pátek 26. 11. jsme se vydali do Vrchlabí. Zde proběhly dva programy – jeden
preventivní na Policii ČR a druhý přírodovědný v centru ekologické výchovy Krtek
(KRNAP). Na pátek 9. 11. bylo plánované přerušení dodávky elektrické energie, tak
se děti vydaly do Jilemnice, kde navštívily knihovnu a muzeum.
Na začátku října zahájily svou činnost zájmové kroužky Jóga pro děti, Angličtina (pro
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druháky), Dovedné ruce a nově kroužek Stolní tenis, pro který škola zakoupila jeden
pingpongový stůl. Letos se nám nepodařilo oslovit dostatečný počet zájemců
o kroužek Věda nás baví.
Paní vychovatelka na letošní říjen zorganizovala sběr kaštanů. Celkem děti nasbíraly
a přinesly 525 kg kaštanů. Ve školní družině děti využívaly hezké podzimní počasí
k pobytu venku. Milovníci kreslení se mohli zapojit do výtvarných soutěží, např. na
téma Stroje, Duchové a dušičky, Halloween, Čert + Mikuláš + Anděl a další. Hodně
oblíbené jsou stále i míčové hry v tělocvičně.
Halloween jsme si letos připomněli ve čtvrtek 1. listopadu celoškolní akcí – téměř
všichni jsme přespali ve škole. Večerní program částečně připravily paní učitelky a paní
vychovatelka, částečně se do přípravy programu iniciativně zapojily samy děti. Páťáci
ve spolupráci s některými z mladších spolužáků vymysleli a nachystali stezku odvahy
v prostorách školy. Stezka měla 5 stanovišť, na každém se plnily úkoly a účastníci
získávali za splnění úkolu nálepku do startovacích lístků a sladkou odměnu. Moc se jim
to povedlo, museli jsme ocenit nápaditost masek, úkolů i odměn. Celý večer zakončila
malá diskotéka v maskách. Po večerní hygieně děti zalezly do spacáků a pohádka na
dobrou noc většinu doprovodila do říše snů. Chceme touto cestou poděkovat
rodičům za přípravu masek a dodané dobroty, které se do posledního drobečku
snědly.
V průběhu září se naplno rozběhl celoroční projekt Přísloví nám napoví. Hlavní
přísloví první části bylo V zdravém těle zdravý duch, s ním souvisí i následující
přísloví: Ranní ptáče dál doskáče / Kam nechodí slunce, tam chodí lékař / Veselá mysl,
půl zdraví / Čistota, půl zdraví / Všeho s mírou / Zlatá střední cesta. Tato přísloví
prolínala více předměty: V angličtině jsme si přísloví připomínali tím, že jsme se naučili
jedno z nich anglicky. V matematice jsme počítali složení bylinných směsí a přísady na
vaření marmelády. O pravdivosti přísloví nás přesvědčila pohádka Karla Čapka
O princezně solimánské. Tělesnou zdatnost dětí podpořil téměř každodenní pobyt
venku, přespolní běh O posvícenský koláč a úklid školní zahrady. V rámci první části
přísloví jsme si připomněli tři slavné osobnosti – Miroslava Tyrše (zakladatel Sokola),
Věru Čáslavskou a Barboru Špotákovou. Tuto část projektu jsme zakončili akcí pro
děti a rodiče dne 18. 10. Děti a rodiče si vyluštili zprávu psanou morseovkou.
Společně si vytvořili mandalu z luštěnin a mohli ochutnat sušenky z ovesných vloček,
jednohubky s hummusem a čočkový salát s mrkví.
Druhá část projektu Přísloví se nesla v duchu rčení Bez práce nejsou koláče. Toto
hlavní přísloví bylo doplněno dalšími: Komu se nelení, tomu se zelení / Řemeslo má
zlaté dno / Mladí ležáci, staří žebráci / Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě. Mimo jiné
jsme si povídali a četli o známých Češích, kteří se vlastní pílí, nápady a usilovnou prací
vypracovali a z malého podnikání se stala světově známá značka. Byly to dvě ženy,
které zasvětily svůj život marmeládám – Blanka Milfaitová a Jozefína Růžičková.
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Marmelády první z nich se dostala až na stůl britské královny. Další osobností byl
Tomáš Baťa, který ve Zlíně vybudoval světově známou a dodnes fungující obuvnickou
firmu.
V listopadu se konala pedagogická porada a čtvrtletní rodičovské schůzky. Na konci
listopadu byl zahájen povinný plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku.
Hodně času jsme věnovali přípravě na tradiční adventní vánoční výstavu a zpívání při
rozsvěcení vánočního stromu u obecního úřadu. Výrobky dětí jste měli možnost vidět
a zakoupit na výše zmiňované výstavě.
V prosinci již tradičně zavítají žáci 5. ročníku do školky jako mikulášská družina, také
školní děti se dočkají návštěvy Mikuláše a čertů. Všichni se podílejí na přípravě vánoční
besídky pro rodiče, která proběhne v úterý 18. 12. Součástí besídky bude i letos
pásmo vánočních písní a básniček, rukodělná dílnička a vánoční pohádka S čerty
nejsou žerty v podání žáků základní školy. Pro veřejnost a další hosty pohádku
zahrajeme ve středu 19. prosince od 9:30 hodin v budově školy. Všechny zájemce
srdečně zveme.
Vánoční prázdniny začínají v sobotu 22. 12. 2018, do školy se vracíme ve Čtvrtek
3. ledna. Leden bývá každý rok věnován hlavně učení a finišování před pololetím,
které bude ukončeno ve čtvrtek 31. ledna předáním pololetního vysvědčení. V pátek
1. února si děti užijí jednodenní pololetní prázdniny.
O dalším dění v místní základní škole vás budeme informovat v březnovém čísle
Zpravodaje.
Všem občanům Martinic přejeme příjemné a požehnané vánoční svátky, domácí
pohodu a hodně zdraví a spokojenosti v celém nadcházejícím roce.
Každý dar, i sebemenší, je ve skutečnosti veliký, byl-li dán s láskou. (Pindaros, starověký
řecký básník)
-DPMoje postřehy ze školy
Když jsem nastoupila jako ředitelka do martinické základní školy, jako bych se vrátila
v čase – důvěrně známé prostředí, známé tváře. Oživily se mi vzpomínky na roky, kdy
jsem bydlela ve školním bytě a ve školních třídách jsem učila angličtinu a další
předměty. Každopádně vzpomínky na tuto dobu jsou pro mě nezapomenutelné a to
jak z ryze soukromého hlediska, tak i z toho profesního, neboť toto období se řadí
k mým pedagogickým začátkům.
Jediní, s kým jsem se skutečně začala teprve seznamovat, byli zdejší žáci. No a moje
dosavadní zkušenosti s nimi jsou vesměs pozitivní! Potvrdila jsem si, že to jsou skvělí
kluci a bezva holky, kteří mají v sobě chuť dovídat se nové věci, dělat legraci, někdy
pozlobit, hledají sami sebe a je v nich spousta dobrého. Někteří se snaží skrývat svoje
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klady pod lehce pubertální slupkou, ale jak je vidět, zdejší pedagogové jsou navyklí
vykřesat z nich to nejlepší.
Za tu krátkou chvíli, co ve škole nyní působím, a po seznámení se s průběhem
několika minulých let, musím skutečně uznat, že sbor zkušených učitelek dělá pro děti
opravdu co je v jeho silách. Když si uvědomím, že škola je malá, žáků, oproti
městským školám, trocha, a přesto mají možnost vybrat si hned z několika kroužků,
jezdí na naučné exkurze, pěstují turistiku na výletech a konají další společné aktivity
posilující kamarádství – tak to „klobouk dolů“! Ne každý si dovede představit, jak
složitě se kolikrát v takové malotřídní škole musí zkombinovat výuka, aby mohla
některá třída společně s učitelkou na nějakou akci odjet. Učitelky se vzájemně
zastupují, třídy se netradičně spojují... mnohokrát to opravdu není jednoduché.
Je mi velkým potěšením, že jsem vstoupila do kolektivu, který nejen, že se snaží
předat žákům dostatečné vědomosti, ale také v nich pěstuje morální vlastnosti a učí je
životním a lidským hodnotám. Ať už při výuce nebo třeba ve družině jsou děti vedeny
k zodpovědnosti za své chování či k respektování určitých pravidel, což je do
budoucího života jistě velký vklad.
Věřte mi, že je mi ctí a radostí v této škole pracovat a pevně doufám, že důvěru ve
mně danou nezklamu a zařadím se mezi tyhle fajn lidi, se kterými budeme společně
vytvářet příjemné prostředí našim žákům, respektive vašim dětem.
Přeji vám všem krásné adventní období provoněné cukrovím, hodně zdraví, štěstí
a lásky a až se sejdete u štědrovečerního stolu, tak ať vám tam nikdo nechybí.
Iva Nálevková

Kultura
Informace z Obecní knihovny Martinice
V letošním roce byla knihovna otevřena naposledy 13. prosince. V novém roce bude
poprvé otevřena VE ČTVRTEK 10.1. 2019, provozní doba zůstává stejná – vždy sudý
týden ve čtvrtek od 15.30 do 18.00 hodin.
Naše malá knihovna v letošním roce překročila množství 3 200 zaevidovaných svazků
a k tomu máme ještě k dispozici cca 500 knih z putovního souboru. Musím poděkovat
také všem dárcům, kteří nám věnovali hodně knih jak pro dospělé, tak pro děti.
Přeji všem čtenářům a příznivcům místní knihovny krásné vánoční svátky a do nového
roku hodně zdraví a mnoho čtenářských zážitků.
Míla Musilová
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Pocta Janu Bucharovi
„Jsou lidé, kteří mají dobré oči, vidí, ale nedívají se. Jsou lidé, kteří mají dokonalý sluch,
ale neposlouchají.“ Nic z toho řídícímu učiteli ve Mříčné, Janu Bucharovi, nechybělo.
Díval se a poslouchal o věcech kolem sebe a dávno zapomenuté příběhy svých
prarodičů či sousedů vtělil do tří knížek kerkonošských poudaček: Co se kdy u nás
šustlo, Co se šustlo taky jinde a Bylo hůř a lidé nechválili. Pamatuji si ho jako vetchého
staříka, který vždy k jaru přicházel na jilemnické polesí s žádostí o pár kubíků
samovýroby dříví z lesíku za svou chalupou. ...A nebo, s železnou pravidelností, jsme
ho vídali každý čtvrtek přicházet na jilemnické náměstí do Grandu spolu se svými
stářníky na besedu. „Tak co, pane Buchar, kdy vyjde vaše třetí knížka?“ ptali jsme se.
„Víte, oni ti páni v Praze pořád dumaj nad tím názvem. Bylo hůř a lidi nechválili... Lidi by
prej měli chválit tejď, protože hůř bylo tehdy a chválit se má nyní a ne nějak obráceně.
Ale snad to nebudu muset na starý kolena přejmenovávat...“. Nakonec pomazané
hlavy minulého režimu přeci jen konstatovali politickou neškodnost Bucharových
poudaček včetně názvu a v roce 1984 tak završili vydáním posledního ze tří svazků dílo
pana učitele.
Když jsem si dříve listoval Bucharovými rozprávkami, vedly mne občas k dvojpólnému zamyšlení. V duchu jsem se vracel do mluvy, kterou jsem slýchával od dnes již
zesnulých předků či od sousedů, když přišli pobejt... Zhruba sto let staré příběhy,
které autor zpracoval tak, aby se na ně nezapomnělo. Na druhé straně spousta
humorných scének, fórů či legrácek při jejichž četbě by se dnes už nikdo nezasmál.
Inu, žijeme už v jiné době, která nás krmí sofistikovanými příběhy, i když někdy bez
hlubokého Ducha.
Svůj názor jsem si trochu poopravil, když jsem shlédl pásmo poudaček Montalbanu,
který se svým vystoupením zavítal k nám do Martinic 4.11.2018. Scénicky citlivě,
s láskou k jazyku pradědů a prababiček, se na jevišti představily postavy a postavičky,
jak je před desetiletími zaznamenal Jan Buchar. Frašky a příběhy, kterým bychom při
pouhém čtení věnovali možná jen skeptický úsměv dávno vyhaslých poudaček, ožívaly
na jevišti, často i za zpěvu účinkujících či doprovodu kytary a klarinetu. Naivní
malované kulisy, papundeklové nářadí (pila, sekera, ba dokonce kosa Paní Smrtky)
dokreslovaly „naivní“ ráz celého pásma. Ano, naivního vskutku v tom dobrém slova
smyslu...
Pásmo Bucharových poudaček soubor nastudoval u příležitosti 30. výročí autorova
úmrtí (zemřel 19. 3.1988 ve svých 93 letech). Čerpal ze všech třech jeho knížek, od
úvodní vzpomínky na mládí (Starý časy – zlatý časy) až po trochu mrazivé Rozjímání vo
smerti, v němž autor účtuje i se svým životem větou Smrtky, která se stala snad nejznámější z jeho tvorby: „Tak, Jene, dopij, dokuř a dem!
Ukončení v pravdě dušičkové. Když jsem z představení odcházel do listopadového
večera, měl jsem takový pocit, že se tam někde nahoře spokojeně usmívá stařík
s neodmyslitelnou fajfkou v puse.
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Řečí faktů a zajímavostí: Montalban je volné ochotnické umělecké sdružení, které
vzniklo při jilemnickém gymnáziu v roce 1999. Jeho členy dnes již nejsou jen studenti
a absolventi jilemnického gymnázia (resp. Základní umělecké školy), ale jejich kádr se
rozšiřuje, stejně jako žánry jejich repertoáru. Principálem souboru je Ing. Tomáš
Hájek, jinak též starosta Poniklé. Montalban nehraje pro velká hlediště. Jsou to
vesměs komorní představení pro publikum zhruba padesátičlenné.
V Martinicích soubor hostoval již celkem 9×, poprvé v roce 2003. Nepřijíždí k nám
jen s lidovými povídkami (Poudačky z Kokrháče; Úsměvy strejce Floriána; Přijďte
pobejt), ale též s vážnějšími žánry (Karel Hynek Mácha: Daleká pouť; Václav Renč:
Popelka Nazaretská; Tiché světlo; Jan Čep: Tajemství nepoznaného). Ochotníci
z Jilemnice se nezaleknou ani těžké prózy ani básnických klasiků. O zajímavém
souboru se více dočtete na montalban.jilemnicko.cz
Miloš Růžička

Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku
Zpíváni a rozsvěcení stromečku o prvním adventu proběhlo už v sobotu 1.12. od
17.10 hodin u obecního úřadu. Jako tradičně jsme si zazpívali koledy společně s dětmi
ze základní a mateřské školy, které se na tuto chvíli pečlivě připravily pod vedením
jejich paní učitelek. Po té jsme se mohli občerstvit svařeným vínem, grogem, ...či
výborným závinem.
V prostorách OÚ jsme pak mohli shlédnout malou výstavu fotografií Kačky Ryšavé,
mladé nadějné začínající fotografky. Na malém vánočním trhu tamtéž byly k mání
drobné dekorační předměty, které vytvořily děti z MŠ, ZŠ a malí hasiči pod dohledem
učitelek a vedoucí. Své výrobky tu nabízely i některé členky Šikulek. Nechyběly
i svícínky z perníku a perníčky od paní Hlaváčkové.
Myslím, že jsme si letošní začátek adventu pěkně užili i navzdory dost chladnému
počasí, které jakoby symbolicky přineslo první sníh.
-LeHVíte, že...
- každý pramen vánočky představuje nějaký symbol? U vánočky z devíti pramenů čtyři
základní prameny znamenají Slunce (oheň), vodu, zemi, vzduch, prostřední tři rozum,
cit a vůli člověka a vrchní dva lásku a vědění.
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Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- VÁNOČNÍ KONCERT smíšeného pěveckého sboru CAMPONOTUS
– St 26.12., 18.00 hod., Sloupová síň (bývalý pivovar)
- SLYŠTE JAKÁ RADOST, vánoční koncert v podání předních pražských umělců,
kostel sv. Vavřince – So 29.12., 19.00 hod.
- VRAŽDA V SALONNÍM COUPÉ, Divadlo Járy Cimrmana
– Út 8.1.2019,19.00 hod.
- PAVEL ŠPORCL a GYPSY WAY ENSEMBLE, koncert
– Út 15.1., 19.00 hod.
- DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, pohádka, DS TJ Sokol Roprachtice
– Ne 20.1., 15.00 hod.
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- S BATOHEM NAPŘÍČ MAROKEM, cestopisná přednáška P. Bičíkové
– Po 21.1., 18.00 hod.
- TÁTA – komediální one man show (... aneb „humorná zpověď novopečeného
otce“), hraje R. Pomajbo – Út 22.1., 19.00 hod.
- KALEIDOSKOP XXI, taneční show skupiny Paul – Dance Jilemnice
– Po 4.2., 18.30 hod a Út 5.2., 19.30 hod.
- POLÍVKOVÁ POHÁDKA, veselá pohádka o ježibabě Magi,… a kouzelných
polévkách, DS Lipany Vrchlabí – Ne 17.2., 15.00 hod.
- CHLAP NA ZABITÍ, francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják
stane obětí sebevraha. Hrají: M. Vladyka, F. Blažek, A. Stanková,...
– St 20.2., 19.00 hod.
- VANDRÁCI, vyprávění P. Lišky a J. Révaie o jejich dobrodružství na dvou kolech po
středoamerických cestách – Čt 21.2., 18.00 hod.
- SEVERNÍ KOREA, cestovatelská přednáška M. Bureše – Po 25.2., 18.00 hod.
- NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU, Divadlo Viola Praha, inscenace nastudovaná
k výročí 150 let od smrti B. Němcové. Hrají: T. Vilhelmová, A. Procházka, T. Pavelka
– Ne 24.3., 19.00 hod.
- OLYMPIC, koncert – Út 26.3., 19.00 hod.
KINO Jilemnice: Asterix a tajemství kouzelného lektvaru (Pá 21.12.), Mary Poppins
se vrací (So 22.12., 17.30 hod.), Bumblebee (22.12., 20.00), Asterix a tajemství
kouzelného lektvaru (Ne 23.12., 15.00), Mary Poppins se vrací (23.12., 17.00),
Bumblebee (23.12., 20.00), Vánoce a spol. (Čt 27.12.,17.30), Spider-Man: Paralelní
světy (27.12., 20.00), Mimi & Líza: Záhada vánočního světla (Pá 28.12., 17.30),
Bohemian Rhapsody (28.12., 20.00), Bumblebee (So 29.12., 17.00), Doktor
Martin: Záhada v Beskydech (29.12., 20.00), Mary Poppins se vrací (Ne 30.12.,
17.30), Aquaman (30.12., 20.00).
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Radostné Vánoce – výstava Vás seznámí s neodolatelnou atmosférou krkonošských
Vánoc, potrvá do 2. 2. 2019 (zámek).
Velká válka – výstava připomíná především závěr války a vznik ČSR, potrvá do 24. 2.
Krteček – vystaveny jsou originály výtvarníka Z. Milera, jeho dcery a dalších, potrvá
do 28.2.
Provoz muzea o Vánocích: 24.-26.12. zavřeno, 27.-30.12. otevřeno denně 8-12 a 1316 hod., 31.12. 8-12 hod., 1.1.2019 zavřeno, od 2.1. opět pravidelný provoz: úterý –
neděle 8-12 a 13-16 hodin.
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Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Ukončení podzimní části fotbalové sezóny pro naši TJ rozhodně neznamená období
zahálení. Naštěstí se vždy najdou lidé, ochotní přiložit ruku k dílu. Připravili jsme
kluziště na zimu a pustili se do vylepšování zázemí. Nevhodná konstrukce stropu nad
místnostmi v prvním patře nás pálila už opravdu dlouho, ale nyní je hotovo. Původní
škvárová výplň je vynošena a nová izolace je na místě. Dalším krokem jsou nové
podhledy na chodbách, položení dlažby a vymalování. Také se nám podařilo osetí
louky a další dorovnání zeminou, a tak vše směřuje k tomu, abychom ji v příštím roce
mohli již plně využívat. Snad se nám to přes zimu vše povede. Tím jsem výčet
vykonané práce velmi zkrátila, ale chtěla bych touto cestou především poděkovat
všem, kteří obětovali svůj volný čas a odvedli velký kus práce. Poděkování také patří
všem trenérům, hráčům, rodičům a příznivcům, protože bez nich by naše počínání
nemělo smysl.
Všem těmto lidičkám a také všem čtenářům Martinického zpravodaje přeji za Sokol
Martinice klidné prožití vánočních svátků v kruhu těch nejbližších a hodně zdraví
a pohody v novém roce.
Petra Vanclová
Fotbalový podzim 2018 v Martinicích
Po skvělých úvodních zápasech našich starších žáků a starší přípravky přišly i horší
zápasy, ale hlavně se nám povedlo odehrát všechna utkání, která byla naplánovaná
organizátory OP. Krásný podzim jsme si tak mohli fotbalově vychutnat až do konce
října.
Nejvíce se na podzim dařilo starší přípravce, která pod trenérským vedením Petr
Hnik, Jirka Novotný s vedoucím mužstva Petrem Spilkou vyhrála 8 zápasů, 1 zápas
skončil remízou a 3× odešli kluci poraženi. V pomyslné tabulce jsou po podzimní části
na hezkém třetím místě s jednobodovou ztrátou na Přepeře a se stejným bodovým
ziskem jako má druhý Studenec. Škoda remízy s posledním Rovenskem nebo mrzí
prohra v Horní Branné, kde jsme o poločase vedli 4:2, abychom nakonec podlehli 6:8.
Největší radost z vítězství jsme pak zaznamenali při výhře 9:4 nad Jilemnicí.
Za starší přípravku hrají: Lukáš Hnik, kapitán (32 branek ), Tomáš Novotný (29), Petr
Spilka (5), Rosťa Horáček (4), Tonda Fejkl (16), Ondra Soukup (1), Kuba Šabata (4),
Vítek Oždian (5), Honza Brož (4) a Tomáš Knittel (1). S mužstvem ještě trénuje Alex
Jindřišek.
Nejvíce hráčů má k dispozici v žácích trenér Vláďa Zuzánek, a to cca 17 kluků
narozených 2004 až 2007. Kluci začali dvěma vysokými výhrami nad slabšími soupeři.
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Bohužel pak zaznamenali sérii porážek. V soutěži, kterou pořádá OFS Jičín, je zkrátka
znát každá absence staršího hráče. Přestože se kluci 2006-2007, patřící do kategorie
mladších žáků, snaží a bojují, tak proti starším a vyšším soupeřům to ještě nestačí.
Mezi střelce se na podzim zapsalo celkem 11 kluků: Martin Svoboda (12), Kuba Salaba
(8), Lukáš Knittel (7), Matěj Kožnar (6), Kuba Telec (5), Arnošt Hájek (4), Jonáš Ježek
(4), Tonda Křivinka (3), Honza Řehořek (3), Miki Ježek (1) a Michal Nechanický (1).
Dále pak ještě nastupovali: Milan Kurečka, David Horáček, Ondra Vancl, Honza Fejkl,
Ondra Mocháň a Jiří Buchar.
Na závěr podzimu kluci opět dvakrát vyhráli, takže mají na svém kontě 4 vítězství,
5 porážek a jsou zatím ze 7 účastníků severní skupiny na 5. místě.
Mladší přípravka pod vedením Vládi Brože šla do soutěže, že může jen překvapit.
Trenér, podobně jako Vláďa Zuzánek ve starších žácích, dělá na dvojzápasy nominace.
Pokud jsou všichni zdravotně v pořádku, tak v sestavě nikdy nechybí Tonda Fejkl (14
vstřelených branek), Vojta Rychtr (2), Dalibor Horáček (3) a Alex Ambrúž (11). Dále
za mladší přípravku hrají Alex Jindřišek (3), Štěpán Veselý (1), Roman Svatý (2), Filip
Knittel (1). O větší vytížení si říkají stále se lepšící Vojta Mejvald (9) a Ondra Matuš (2).
Na podzim sehrála mladší přípravka celkem 12 zápasů, ve kterých jsme 2× porazili
Roztoky, 4× jsme prohráli s Novou Vsí n. P. Dvakrát jsme také prohráli s Jilemnicí „A“,
„B“ a se Studencem. Zajímavostí je, že jsme neodehráli žádný zápas proti dětem
s Horní Branné a proti Košťálovu, a to i přesto, že Košťálov se zúčastnil turnaje
v Martinicích a my jsme zase byli na oplátku v Košťálově.
Do nejmladší kategorie ještě patří Honza Staněk, Pepa Hlaváček a Maty Rychtr. Tito
nejmenší doplnění o Ondru Matuše, Vojtu Mejvalda a Alexe Ambrúže si během
podzimu zahráli tři přátelské zápasy. 2x proti dětem z Horní Branné a 1× Roztoky
u Jilemnice.
Krátké shrnutí: na podzim nastoupilo za Martinice celkem 40 dětí a z toho 32 vstřelilo
alespoň jednu branku. Lukáš Hnik a Tomáš Novotný jsou nejlepšími střelci starší
přípravky a díky svým výkonům byli nominováni do okresní reprezentace.
Vl. Brož

Informace SDH Martinice
V sobotu 22. září jsme byli přítomni slavnostnímu předávání repasované hasičské
Tatry jednotce JPO sboru Studenec. Akce se účastnili ředitel Integrovaného
záchranného systému Libereckého kraje, velitel stanice IZS Jilemnice ing. Štěpánek,
starosta OSH Semily br. Černý, zástupci okolních hasičských sborů, představitelé
obce Studenec, pan farář, který předávané Tatře požehnal a řada dalších. Následovalo
předvádění zásahu jednotky IZS Jilemnice při dopravní nehodě na silnici s použitím
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moderní záchranářské techniky. Ke shlédnutí byla i stará zápřahová stříkačka hasičů
Studenec vyrobená fou Smekal v roce 1895 a modernizované v roce 1923.
Koncem měsíce září byla provedena na naší požární zbrojnici rekonstrukce střešního
pláště této budovy fou p. Valenty z Jilemnice. Oprava byla financována z rozpočtu
obce. Tímto je odstraněna a vyřešena každoroční oprava původní střechy z roku
1965.
V sobotu 18. října jsem se účastnili v Bukovině podzimního kola hry Plamen s družstvy
mládeže. Bylo to celookresní kolo, na kterém se sešlo na 650 mladých hasičů. Někteří
naši členové se již tradičně zapojili jako rozhodčí. Tato soutěž byla velmi náročná na
organizaci. Velký dík pořádajícím hasičům z Bukoviny.
Dne 29. října jsme se v Jilemnici na stanici IZS účastnili focení sborových praporů.
Výsledek této akce bude k vidění na stránkách OSH Semily.
V naší hasičské zbrojnici již od září probíhá úprava kuchyňky pod režií br. Josefa Johna
a za přispění ostatních členů sboru. V současné době jdou práce do finále.
Dále bych chtěl pozvat členy SDH Martinice na Valnou hromadu hasičů v sobotu
5. ledna 2019 od 17 hodin do budovy Obecního úřadu Martinice v Krkonoších. Na
této schůzi se mimo jiné budou vybírat členské příspěvky na rok 2019 ve výši 200 Kč,
za mládež a seniory 100 Kč.
Náš lyžařský vlek je na provoz v sezóně 2018 – 2019 připraven. Bohužel jsme závislí
na povětrnostních podmínkách, které jsou v posledních 5 letech pro nás velmi
nepříznivé. Zatím stále spoléháme na Krakonoše, že nám pošle bílou peřinu i na kopec
Hůru nad martinickým nádražím.
Děkuji členům a příznivcům za účast na akcích našeho sboru během roku a přeji všem
hodně zdraví.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
Závod hasičské všestrannosti 13. 10. 2018 v Bukovině u Čisté
Na podzimní kolo hry Plamen jsme vyrazili se všemi dětmi. Jelikož máme momentálně
velké množství mladších dětí, mohli jsme utvořit 5 družstev – 2 starší a 3 mladší.
Ve starším družstvu A soutěžili: Lucka Maternová, Lucka Jungová, Lucka Knittelová,
Šárka Bonischová a Lukáš Knittel.
Za starší družstvo B běželi: Barča Vanclová, Ondra Vancl, Eliška Exnerová, Míša
Fišerová a David Novák.
V mladším družstvu A to byli: Elinka Podzimková, Léňa Maternová, Áďa Nyklíčková,
Honza Brož a Nellča Bönischová.
V družstvu C byli naši nejmladší hasiči: Kája Podzimková, Nikča Vanclová, Áňa
Šimůnková, Klárka Nyklíčková, Honzík Staněk.
Za dorostenky tento rok soutěžila pouze Kačka Ryšavá.
Na soutěž jsem vyrazila už v 7 hodin ráno, abych stihla družstva včas zapsat
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a vylosovat dobrá startovní čísla. I přesto nám byla přidělena čísla 14,16 a 18
u mladších a 17 a 20 u starších, což představuje start všech družstev až po 11. hodině.
Všechny děti s ostatními vedoucími dorazily po osmé hodině. Po nástupu, který byl
v devět hodin, jsme netrpělivě čekali, až na nás přijde řada. Nejprve na start vyrazila
naše dorostenka Káťa. Soutěží již v kategorii starších dívek. Startovalo jich celkem
8. Měla výborný běžecký čas. Bohužel ale nesestřelila ani jeden špalíček na střelbě.
I přesto obsadila krásné 2. místo z 8 účastnic. Dalším družstvem, které vyrazilo na trať,
bylo družstvo mladší A a za ním s malými rozestupy všechna naše další družstva.
S Pepou jsme netrpělivě čekali, až se nám děti vrátí do cíle a doufali jsme, že nikdo
z nich nezabloudí a nikomu se nic nestane. Byli jsme přesvědčení, že jsou děti dobře
připravené a že nás určitě překvapí skvělými výkony. Nervozita ovšem na každém
závodě udělá své a i tentokrát to všechna družstva pocítila. Celkem startovalo 47
družstev mladších dětí a 48 družstev starších dětí. Každé družstvo se skládá z 5 dětí.
Mladší družstvo A nasbíralo na trati 20 trestných bodů a skončilo na 15. místě,
družstvo B s 38 trestnými body na 35. místě a naši nejmenší se 42 trestnými body na
33. místě.
Starší družstvo A s 15 trestnými body skončilo na 17. místě a družstvo B také s 15
trestnými body na 28. místě.
Všem dětem bych přála, aby se jim v jarním kole dařilo o trošku lépe, protože vím, že
jsou moc šikovní a určitě by si to zasloužily. Děkuji mnohokrát všem rozhodčím, kteří
s námi soutěž absolvovali a všem rodičům za podporu.
Po soutěži jsme se věnovali na schůzkách úklidu listí okolo hasičárny, podnikli jsme
výlet do kina do Jilemnice na pohádku – Když draka bolí hlava, hráli jsme různé hry
u hasičárny a zorganizovali pro děti strašidelnou stezku. Koncem listopadu děti
vyráběly drobné předměty na vánoční výstavu u příležitosti rozsvícení vánočního
stromu u obecního úřadu. Poslední schůzkou tohoto roku byl 2.12. výlet do
Špindlerova Mlýna, kde jsme navštívili místní aquapark.
Na závěr bych chtěla všem popřát krásné Vánoce a všechno nejlepší v novém roce
2019.
-PMSpolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Z činnosti v období léto – podzim 2018:
- Zázemí Spolku na stanici
Již jako otravně dlouhý seriál se může zdát snaha uzavřít se SŽDC smlouvu na
pronájem prostoru bývalé restaurace. Prázdniny a doba dovolených odsunula naši věc
z očí úředníků státní organizace. Podle posledních jednání bude nájem uzavřen k 1. 1.
2019.

21

- Naučná stezka Nádraží Martinice v Krkonoších
Začali jsme s budováním naučné stezky. Koncem července se před staniční budovou
objevil první rám z devíti panelů naučné stezky. Chtěli jsme si vyzkoušet, jak nám
půjde zakládání, jak se bude chovat navržená konstrukce po montáži. Zda bude
dostatečně robustní, aby odolala jak povětrnostním podmínkám, tak případnému
nešetrnému zacházení kolemjdoucích. Základ byl ručně vyhlouben do jednometrové
hloubky a přibližně stejně takové byly půdorysné rozměry. Následně jsme sami
míchali beton, plnili jím jámu a závěrem byl vložen a urovnán ocelový koš se
závitovými tyčemi. Na ně pak byla přišroubována kotevní deska sloupu. Pokus ukázal,
že není v našich silách zbývajících osm panelů zakládat ručně a míchat potřebné
množství betonu v malé míchačce. Příští práce jsme rozložili na dva víkendy, kdy jsme
s pomocí techniky Standy Lukeše st. v pátek připravili vždy čtveřici základových jam,
které byly v sobotu naplněny betonem dovezeným z betonárky. Děkujeme tímto
Standovi Lukešovi za spolupráci a dar v podobě jeho času a techniky. Další
práce spočívaly v provedení terénních úprav nad základy a montáži sloupů a rámů
jednotlivých panelů. Specialita nás čekala na stanovišti č. 6 na cestě nad nádražím před
Kochlíkovími. Těsně u cesty je na tolik příkrá mez, že nebylo možné konstrukci založit
obvyklým postupem. Pro základ nám posloužil starý sud, který byl usazen v potřebné
výšce a vyplněn betonem. Aby v tomto místě cesta neměla tendenci ujíždět a bylo
možné k panelu bezpečně přistupovat, rozhodli jsme se sud obestavět gabionovou
konstrukcí. Narovnali jsme téměř šest tun kamene do na místě sestavených
drátokošů. Tím pro letošní rok práce na naučné stezce skončili. Pokračovat
v dokončení díla budeme na jaře.
- Podpora sousedních spolků
Duhová osada s.r.o. – ZŠ Na horu Jilemnice a Montessori školka Jilemnice
pořádají dne 8. 12. 2018 ve spolupráci s Klubem přátel železnice Českého Ráje
již dvanáctou Andělskou projížďku. Do Martinic přijede parní vlak tažený parní
lokomotivou Babička 310.0134 v 12:07 a odjede zpět do Rokytnice v 13:12 hod.
Večerní zastavení u nás bude ještě v 16:47 hod. a po odjezdu pravidelných vlaků bude
zvláštní vlak pokračovat již směrem Stará Paka. Po dobu polední zastávky bude na
stanici členy Spolku podáváno občerstvení.
- Působení ve Svaku měst a obcí Krkonoše (SMOK)
Pracovní skupina pro Železniční dopravu v regionu Krkonoše zasedala 11. 10. 2018.
Zástupci společnosti Korid LK představil členům skupiny pracovní verzi zpracovávané
studie „ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU ŽELEZNIČNÍ TRATĚ 042 MARTINICE
V KRKONOŠÍCH – ROKYTNICE NAD JIZEROU VE VAZBĚ NA CESTOVNÍ RUCH
S MOŽNOSTÍ NAPOJENÍ NA VRCHLABÍ“. Se závěry vás zde seznámím, až bude
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k dispozici konečná verze materiálu.
Byl jsem jmenován za Svazek měst a obcí Krkonoše do pracovní skupiny Doprava,
která je jedna z mnoha spolupracujících skupin na tvorbě dokumentu Strategie
rozvoje Libereckého kraje 2021.
- Ostatní činnost
Spolek stále pracuje na svých internetových stránkách www.nadrazimartinice.cz.
Postupně se zde objevují aktuality z dění ve spolku nebo na stanici, technický popis
stanice, tedy budov a všech technických zařízení, a mnoho dalších zajímavých
informací.
Vyšel úspěšný letáček Na výlet vlakem, který obsahuje jízdní řád lokálky Martinice –
Rokytnice, mapku a popis zajímavostí na trati. K dostání je zdarma ve vestibulu stanice
Martinice, na obecním úřadě a v turistických infocentrech. Na příští rok připravujeme
verzi rozšířenou o kulturní události v regionu.
Připravujeme Oslavu 120 let provozu lokálky Martinice – Rokytnice.
Pravděpodobně v červnu 2019 ožije stanice provozem historické techniky
a kulturním programem.
O dalším dění okolo jedinečné kulturní památky vás budu rád informovat.
Za Spolek železniční historie MvK Ing. Petr Pěnička
Tel.: 724 010 877, email: ppenicka@tiscali.cz

Jiná sdělení
Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu
So
22. 12. 2018
7.00 - 10.00 hodin
Ne
23. 12.
ZAVŘENO
Po
24. 12.
7.00 – 10.00 hodin
Út, St 25.-26. 12.
ZAVŘENO
Čt, Pá 27.-28. 12
7.00 - 16.00 hodin
So
29. 12.
7.00 - 10.00 hodin
Ne
30. 12.
ZAVŘENO
Po
31. 12.
7.00 – 11.00 hodin
Út
1. 1. 2019
ZAVŘENO
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Informace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
Sto let republiky
Záchranka před sto lety? Neexistovala.
Volání na linku 155 se dnes stalo naprostou samozřejmostí. Rychlá zdravotnická
pomoc je běžnou součástí životů. To je ale hodně novodobá historie. Její počátky
sahají k první a druhé světové válce, kdy byla založena zejména na dobrovolné
činnosti členů Červeného kříže. Jejich úkolem byla zejména přeprava zraněných
z bojiště na místa, kde mohl poskytnout ošetření lékař. Na bedrech hasičů
a Červeného kříže byla ostatně starost o nemocné a jejich přepravu za lékařem již
v 19. století.
Jedním z prvních měst v České republice, kde začala systémově a podle jasně
stanovených pravidel pracovat nepřetržitá rychlá zdravotnická služba (RZP), byl
Liberec. O jejím zřízení bylo rozhodnuto v roce 1973 na základě materiálů vydaných
Světovou zdravotnickou organizací.
Přípravy na spuštění trvaly téměř celý rok, provoz služby, která hned pracovala po
celých 24 hodin, byl spuštěn 4. 3. 1974. Od počátků měla záchranka svůj centrální
dispečink. Pracovalo pro ni 21 lékařů a 15 sester, za pacienty jezdili ve dvou vozech
Škoda 1203, které byly speciálně upraveny pro potřeby pacientů i zdravotnického
personálu.
Během let se zlepšovalo vybavení sanit, odborná erudice personálu a samozřejmě
také počet výjezdů. V roce 1985 bylo rozhodnuto o vzniku dalšího výjezdového
stanoviště ve Frýdlantě. Zde fungovala záchranka při nemocnici, respektive při jejím
oddělení ARO. Ze začátku měla k dispozici upravený sanitní vůz Škoda 1203, posádku
tvořili lékař a sestra převážně z ARO a výjezdů se zúčastňovali i lékaři a zdravotní
sestry z chirurgie. V prvních měsících pracovala záchranná služba pouze v jednosměnném provozu.
Na Českolipsku byl provoz RZS zahájen 1. 3. 1981. Byla otevřena nová nemocnice
a zároveň vzniklo odloučené pracoviště Dopravní zdravotnické služby (DZS) se
dvěma speciálně vybavenými vozidly rychlé zdravotnické pomoci. Provoz byl
nepřetržitý, pracovalo v něm 15 lékařů, čtyři řidiči a čtyři sestry na dispečinku.
Výjezdové sestry se zpočátku nepodařilo zajistit. Na celý okres Česká Lípa byla pouze
jedna sanita ve složení řidič a lékař. V ostatních částech okresu byla tato služba
zajišťována obvodními lékaři a LSPP.
V Jablonci nad Nisou vznikla ZZS v roce 1974 po vydání Metodického pokynu
Ministerstva zdravotnictví. Službu v té době zajišťovali obvodní lékaři a zdravotní
sestry z obvodních středisek. Dispečerkou byla jedna zdravotní sestra, která
zajišťovala během dne současně provoz převozových sanit. V noci pak tuto službu
zajišťovala vrátná polikliniky.
V roce 1988 liberecká záchranka poprvé spolupracovala s leteckou záchrannou
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službou Praha. O čtyři roky později již byla letecká záchranná služba zřízena
i v Liberci.
Od 1.10.2003 vznikla na základě rozhodnutí zastupitelstva Libereckého kraje
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje (ZZS LK). Vznikla sloučením čtyř
bývalých okresních záchranných služeb - Turnov (Turnov a Semily), Jablonec nad
Nisou (Jablonec nad Nisou, Tanvald), Česká Lípa (Česká Lípa, Doksy, Jablonné
v Podještědí) Liberec (Liberec, Hrádek nad Nisou, Český Dub, Frýdlant v Čechách).
Praxe ukázala, že prioritou záchranářů nemůže být jen rychlý transport pacienta do
nemocnice, ale zejména okamžitá pomoc, zajištění životních funkcí a příprava na
nemocniční péči. Narostl počet výjezdů, byl obnoven vozový park a je vyvíjen
i mnohem vyšší tlak na odbornou erudici lékařů a sester Zdravotnické záchranné
služby.

Záchranáři se vzdělávají celoživotně
Nedílnou součástí života záchranářů je každý rok aktivní účast na řadě školení a kurzů.
Trendy v medicíně se totiž neustále vyvíjejí a je třeba jim přizpůsobovat práci tak, aby
byla péče o život pacienta zajištěna co nejlépe. Zatímco ještě před několika lety
záchranáři „pouze“ zajistili základní životní funkce postiženého a jeho co nejrychlejší
přepravu do nemocnice, dnes dbají nejen o záchranu života, ale svou péčí také o jeho
další kvalitu.
Spolu s tím, jak se rozvíjejí možnosti zdravotní péče a také technického vybavení
záchranářských vozidel, roste samozřejmě také náročnost péče. Záchranáři dnes
například naprosto běžně aplikují řadu léků, které dříve neměli k dispozici. To vše se
ale musí neustále učit a své znalosti zdokonalovat. Každý záchranář tak v průběhu
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kalendářního roku absolvuje v průměru tři školení. Některá jsou zaměřená na
urgentní medicínu jako celek, jiná specializovaná například na děti, jako užší skupinu
pacientů, a komunikaci s nimi. Důležitou součástí školení je i důraz na vlastní bezpečí.
Průzkumy totiž ukazují, že v řadě případů se záchranář mnohem více než na ně
soustředí na problémy pacientů. Pokud je ale záchranář napaden, případně jinak
ohrožen na životě, v konečném důsledku je větší riziko pro něj i pacienta.
Školení pro zaměstnance Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje mají
různý charakter. Některá si organizuje sama záchranka přesně podle svých
požadavků. To umožňuje cílený vývoj záchranářů přesně v těch oblastech, kterých je
v Libereckém kraji nejvíce zapotřebí. Jiná jsou pořádána celorepublikově a sjíždějí se
na ně záchranáři ze všech krajů. A kurzy se samozřejmě dělí i podle vlastního zaměření
záchranáře – na jiné chodí řidiči, na jiná letečtí záchranáři a na jiné operátoři tísňové
linky. „Školení jsou pro nás velmi důležitá. Když člověk dělá svou práci dobře – a to
naši zaměstnanci dělají – po určité době by mohli mít sklony stagnovat, používat při
záchraně pacientů zažité stereotypy. Ty by určitě fungovaly. Dnes nám jde ale o to, aby
pacient i po ošetření v nemocnici mohl vést život v maximální možné míře podobný
tomu, jako před svým zraněním nebo onemocněním. Tomu se snažíme co nejvíce
přizpůsobovat,“ vysvětluje ředitel ZZS LK Luděk Kramář. Příkladem může být třeba
mozková příhoda – zatímco dříve pacienti umírali nebo byli v dalším životě odkázáni
na pomoc bližních, dnes při správně stanoveném postupu přežívají a nemusejí mít ani
radikální následky.
Samostatnou kapitolou vzdělávání je pak nácvik krizových situací, například cvičení
zásahu při hromadných neštěstích. Ta slouží i k secvičení spolupráce různých složek
Integrovaného záchranného systému. „Chceme být zkrátka na vše připraveni co
nejlépe,“ vysvětlil Kramář.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace, www.zzslk.cz
Předplatné Martinického zpravodaje
na rok 2019 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 60 Kč. Zpravodaj budete moci
zakoupit i v místním Konzumu, na Poště a na OÚ v ceně 15 Kč za jeden výtisk. Vychází
čtvrtletně 4× do roka – koncem měsíce března, června, září a prosince.
Děkujeme všem dopisovatelům, bez nichž by zpravodaj nemohl vycházet a budeme
rádi, když nám oni i vy, čtenáři, budete nakloněni i nadále.

Čtenářům zpravodaje přejeme spokojené vánoční svátky
a aby byl právě končící rok dobrým odrazovým můstkem do roku 2019.
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Jedna z konstrukcí nově vzniklé naučné stezky.

„Tvůj čas je největší dar, jaký můžeš někomu dát.
Uvědom si, komu svou energii věnuješ.
Jestli těm, kteří ji potřebují, nebo těm, kteří ji využívají.“

Martinice v Krkonoších 14.12.2018.
Redakční rada neručí za obsah zaslaných příspěvků a tyto příspěvky nemusí být totožné s jejím
názorem. Martinický zpravodaj vydává Obecní úřad Martinice v Krkonoších.
Cena 15 Kč, předplatné je možno zajistit na OÚ. Tisk www. INTER TISK .cz .

