MARTINICKÝ
ZPRAVODAJ
Přejeme klidné prožití
velikonočních svátků a hodně
radosti z příchodu jara!

BŘEZEN 2017

Číslo I

Ročník XXVII.

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první letošní číslo Martinického zpravodaje, dovolte mi,
abych Vám do roku 2017 popřál hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Každému z Vás nechť se podaří realizovat to, co si předsevzal, nenechte se ničím
odradit od Vašich záměrů a přání.
Martinický zpravodaj je opět sestaven z Vašich příspěvků o dění v obci, tvoří jakousi
kroniku života obce, spolků a jejich dobré práce s dětmi, individuálních příběhů třeba
z Vašich školních let a když se po letech začteme do starších vydání, uvědomíme si, jak
je náš život pestrý a rozmanitý. Letošní zima měla po delší době normální průběh, po
dlouhé době se bruslilo a jezdil vlek, mohli jsme se sklouznout na běžkách i v okolí, ale
jaro teď již klepe na dveře!
I v letošním roce budou probíhat v obci a okolí rekonstrukce dopravní infrastruktury.
Bude pokračovat rekonstrukce mostu na Jilemce u Lukšinky, bude zde realizováno
nové zábradlí a opěrné římsy poté, co byla vloni opravena boční křídla stávajícího
mostu. Projekční přípravy jsou letos naplánovány též na rekonstrukci silnice 2951 do
Zálesní Lhoty a to na průjezdu obcí. V budoucnu se bude řešit i oprava mostu na
vodoteči před čp. 103 (Skokanovi). Krajská správa silnic tak naplňuje svůj příslib
průběžného provádění oprav krajských silnic II. a III. tříd. Veškeré stavební akce
a související uzavírky budou včas oznámeny.
V okolí nás čeká dlouhodobá uzavírka v Jilemnici, kde bude probíhat výstavba
kanalizace a vodovodu od jilemnické pošty podél autobusového nádraží až nahoru ke
stadionu. Tato stavební akce je plánována od března (již se staví) do července tohoto
roku a v příštím roce bude provedena oprava asfaltu a chodníků. Obdobná stavební
činnost nás čeká také v jilemnické ulici Čs. Legií (pod nádražím), kde jsou již vodovod
a kanalizace realizovány, zbývá kabelové vedení NN, chodníky a rekonstrukce
vozovky. Zde ještě termínově není jasno, protože v souběhu těchto akcí by se
Jilemnice stala prakticky neprůjezdnou.
Na konci loňského roku proběhlo na zrekonstruovaném železničním přejezdu
v Martinicích na silnici II/293 u továrny místní šetření ve věci funkčnosti provedené
rekonstrukce. Nejenom zde na obecním úřadě, ale i na krajské správě silnic a odboru
dopravy MěÚ Jilemnice si několik desítek řidičů stěžovalo na provedenou
rekonstrukci. Na schůzce bylo konstatováno, že projektová dokumentace byla
zhotovena dle norem, stavba byla realizována dle projektu a železniční přejezd je
funkční. Co na tom, že se v rychlosti 50 km/h skoro nedá přejet, skáčeme! A tak nám
v obci vznikl aktivní zpomalovací prvek silniční dopravy. Kdo již ví, přibrzdí na 40,
autobusy a nákladní automobily na 30. Výsledkem schůzky je potom příslib provedení
geodetického zaměření silnice nad a pod železničním přejezdem a realizace úpravy
nivelety silnice těsně nad železničním přejezdem a v délce asi 20 metrů pod železnič-
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ním přejezdem. Protože o tomto způsobu řešení se musí dohodnout jak Krajská
správa silnic LK, tak i Správa železniční dopravní cesty, uvidíme, jaký bude další časový
průběh. My každopádně ještě nějaký čas budeme jezdit... pomaleji.
-lm-

Zprávy ze zasedání RO a ZO
Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších se uskutečnilo dne
14.12.2016 a bylo schváleno následující.
Vodné pro martinické odběratele na rok 2017 bylo zachováno ve výši 20,- Kč za
kubický metr včetně daně, cena vody předané pro Jilemnici a Roztoky u Jilemnice
potom byla kalkulací stanovena na 13,92 Kč bez DPH za kubický metr. Stočné pro
obyvatele napojené na obecní čističku je potom schváleno na 55 Kč za kubický metr
vyčištěné vody.
Zastupitelé obce schválili rozpočtové provizorium pro první čtvrtletí roku 2017,
rozpočtové opatření ZO č. 3/2016 pro úpravu rozpočtu ke konci roku 2016 dle
skutečných příjmů a výdajů. Dále bylo projednáno možné navýšení odměn členů
obecních zastupitelstev dle Nařízení vlády č. 37/2016 Sb. s tím, že odměny byly
ponechány v původní výši. Pro další období 2017 – 2019 byla schválena Smlouva
o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Obec bude v rámci
systému dopravní obslužnosti platit kraji 90 Kč za osobu a rok.
Dalším bodem bylo projednání záležitostí ohledně martinického rybníka Zákřežník.
Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s předpokládanými náklady na legalizaci
a údržbu hráze rybníka. Dále byly zastupitelům předloženy získané materiály a podklady z archivů, jak obecního, tak i archivu semilského. Rybník má poměrně složitou
historii, která se začala odvíjet po válce, při obnově vodní plochy. Protože tehdejší
MNV Martinice na tuto akci obdržel finanční prostředky od státu, přišlo mi logické,
abychom se jako pokračovatelé původní samosprávy dokončení legalizace stavby
hráze ujali a vodní dílo prošlo kolaudací. Jak to bude složitý proces, se dozvíme při
postupném získávání podkladů a realizaci nutných opravných stavebních zásahů na
hrázi a zařízeních rybníka. Zastupitelé schválili postupné uvolnění finančních
prostředků v průběhu 2 – 3 let, kdy by již mělo být vodní dílo zkolaudováno.
Další veřejné zasedání zastupitelstva se konalo 8.3.2017 a projednalo následující.
Zastupitelé obce byli seznámeni s plánem investičních a neinvestičních akcí pro
letošní rok 2017 a předjednali jednotlivé akce k realizaci v roce 2017. Tyto budou
zahrnuty do návrhu rozpočtu obce Martinice v Krkonoších na rok 2017, který bude
schvalován na jednání zastupitelstva obce 28.3.2017, po uzávěrce tohoto čísla
zpravodaje.
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Byla schválena cena za zřízení liniových věcných břemen a služebností na pozemcích
ve vlastnictví obce ve výši 1000 Kč za 100 běžných metrů liniové stavby. Většinou se
jedná o silové vedení společnosti ČEZ Distribuce, případné přípojky k jednotlivým
nemovitostem, vedení soukromých přípojek kanalizací, atd.
Projednávána byla dále možnost schválit v rámci samostatné působnosti obce
Obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu. Tato vyhláška by řešila posun doby
nočního klidu nebo jeho případné úplné zrušení v konkrétních termínech při pořádání
tradičních akcí. Bylo konstatováno, že v současné době probíhá v obci minimum akcí,
které by měly být ošetřeny uvedenou vyhláškou a obecní zastupitelstvo má právo
obecně závaznou vyhlášku schválit kdykoliv v budoucnu.
Nepřijetím uvedené závazné vyhlášky však nepadá odpovědnost každého jedince,
skupiny, spolku či firmy ve věci dodržování zákona o veřejném pořádku. Policie ČR
i nadále bude provádět v nočních hodinách hlídkovou činnost na společenských,
sportovních a kulturních akcích. Bude i nadále jedinou pořádkovou složkou, která
bude moci o případném ukončení akce nebo usměrnění konání v rámci dodržování
veřejného pořádku rozhodnout.
Rada obce v uplynulém období řešila běžný chod obce, byly realizovány inventury
majetku, připravujeme podklady pro jednání zastupitelstva obce. Rada obce schválila
provedení kácení několika stromů rostoucích mimo les, realizaci sběru velkoobjemového odpadu (kontejnery), uskutečnění sbírky nepotřebných věcí pro Diakonii
Broumov. Byla schválena jednotlivá předložená vyúčtování poskytnutých dotačních
prostředků spolkům a dále se rada obce zabývala přípravou realizace projektu na
kabelové vedení veřejného osvětlení v několika lokalitách na území obce.
Možná finanční podpora Libereckého kraje na výměnu kotlů v rodinných domech
v rámci druhé vlny tzv. kotlíkových dotací je aktuálně připravována, jedinou změnou
v druhé vlně dotační podpory je ukončení podpory kotlů výhradně na uhlí. I nadále
budou podporována tepelná čerpadla a kotle na biomasu.
Leoš Mejvald, starosta

Zprávy OÚ
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2017
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2017. Výtěžek sbírky ve Vaší obci Martinice činil 18 498,- Kč.
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup
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zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho
regionu, kteří by se dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak díky
vybraným prostředkům mohli pořídit například pojízdnou plošinu ReTurn pro
imobilní pacienty, antidekubitní matrace s kompresorem a zdravotnický materiál.
Stejně jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.
V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii a Hondurasu.
Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež
v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka) a výstavbu domků
pro chudé v oblasti Belgaum. Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt
zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování
následků povodní, požárů apod.
Ať Vám Pán za Vaše dary a službu požehná!
Do roku 2017 Vám přeji vše dobré.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.
Poznámka redakční rady: K poděkování všem dárcům a všem, kteří se jakkoli do organizace
Tříkrálové sbírky 2017 zapojili, se též připojujeme. V loňském roce výtěžek sbírky v naší
obci činil 18 976,-- Kč, což je doposud největší částka, kterou jste za dobu konání sbírek
darovali.
Pro informaci uvádíme výtěžek Tříkrálové sbírky 2017 v okolních obcích: Bukovina 3 481,Kč, Čistá u Horek 3 279,- Kč, Horka u St. Paky 6 886,- Kč, Horní Branná 12 470,- Kč,
Levínská Olešnice 12 553,- Kč, Mříčná 16 981,- Kč, Roztoky u Jilemnice 31 726,- Kč,
Studenec 67 938,- Kč, Zálesní Lhota 4 944,- Kč a Jilemnice 124 040,- Kč.
Kompostování
bude zahájeno v prvním týdnu měsíce dubna a bude probíhat ve stejném režimu jako
v loňském roce.
Do prostoru areálu TJ Sokol bude z kompostárny v Jilemnici opět navezen kompost,
který si můžete bezplatně a v množství dle vašich potřeb odvézt.
Svoz nebezpečného odpadu
proběhne V SOBOTU 15. DUBNA 2017: od 9.00 do 9.10 hod. u konzumu SD
Jednota a od 9.15 do 9.25 hod. u kulturního domu.
Do nebezpečného odpadu můžete odevzdat: léky včetně mastí, domácí kapalné
i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na
ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) – vše řádně označené!, zbytky barev,
obaly od barev, televizory, monitory, tiskárny, ledničky, zářivky, všechny druhy
akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků, upotřebené motorové oleje
(v uzavřených nádobách do 30 l), olejové filtry, osobní pneumatiky bez disku...
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Nebudou přijímány tyto druhy odpadů: odpad stavebního charakteru, eternit, azbest,
asfalt, stavební omítky, lepidla, směsi atd.
POZOR! Nebezpečný odpad je nutno předat osobně a mohou ho odevzdávat občané
a majitelé nemovitostí v obci Martinice v Krkonoších! Neplatí pro právnické osoby
a podnikající fyzické osoby!
Žádáme Vás, abyste tohoto mobilního sběru nebezpečného odpadu využili
k odevzdání např. pneumatik, které firma odveze k dalšímu zpracování. Velice často
nacházíme pneumatiky v kontejnerech na velkoobjemový odpad, které pak
vyndáváme a uskladňujeme zbytečně do dalšího svozu nebezpečného odpadu!
KONTEJNERY
na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny od ČTVRTKA 4. KVĚTNA
2017. Žádáme spoluobčany, aby do kontejnerů neodkládali to, co tam nepatří - tj.
nebezpečný odpad, bioodpady, dřevo, listí, sklo, železo, papír, stavební suť...!
Děkujeme.
„Nepotřebné věci potřebným“
Sbírka použitého ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov se uskuteční:
- VE STŘEDU
12. a 19. 4. 2017 OD 8.00 DO 12.00 hodin
- VE ČTVRTEK
13. a 20. 4. 2017 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.
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Poplatek za psa na rok 2017
Pokud jste poplatek, který byl dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 „O místním
poplatku ze psů“ splatný do 31. 3. 2017, doposud neuhradili, prosíme o jeho zaplacení
na účet č. 1263089339/0800, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo přímo
v kanceláři OÚ.
Sazba poplatku činí ročně za prvního psa 100 Kč, za druhého a každého dalšího psa
téhož držitele 200 Kč a za psa, jehož držitelem je poživatel důchodu, 60 Kč.
Děkujeme.
Kolik nás „martiničáků“ je?
V loňském roce nás opět trošku přibylo, a to o 4 „martiničáky“.
K 1. 1. 2016 měla naše obec 608 trvale hlášených osob, během roku se narodilo 6 dětí
(4 dívky a 2 chlapci), 14 občanů se přistěhovalo, 12 odstěhovalo a 4 občané zemřeli.
K 31. 12. 2016 bylo k trvalému pobytu tedy přihlášeno 612 obyvatel, z tohoto počtu
je 315 mužů a 297 žen.

Zprávy komisí
Finanční výbor
Uvádíme plnění rozpočtu k 31.12.2016: daňové příjmy činily 6 814 989,32 Kč a byly
splněny na 106,89 %, nedaňové příjmy 422 250,16 Kč na 104,73 %, Kapitálové příjmy
61 250,- Kč na 15,31 %, přijaté transfery 141 305,- Kč na 19,06 % = celkové příjmy
7 439 794,48 Kč na 93,93 %. Běžné výdaje činily 3 501 992,32 Kč a byly splněny na
77,5 %, kapitálové výdaje 1 187 995,90 Kč na 50,55 % = celkové výdaje 4 689 988,22
Kč na 68,28 %.
Financování – třída 8 tedy činilo – 2 749 806,26 Kč.
Hospodaření obce v roce 2016 a návrh rozpočtu na rok 2017 se bude projednávat na
jednání zastupitelstva obce v úterý 28. března, takže podrobnější údaje a schválený
rozpočet na rok 2017 otiskneme až v červnovém čísle zpravodaje.

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

I v průběhu 1. světové války probíhala činnost Klicpery dle možností daných celkovou
společenskou situací. Útlum a četnost sehraných představení je však patrný.
Dne 11. dubna 1915 sehrál Klicpera svoji 54. hru „Pan farář a jeho kostelník“, frašku
o pěti jednáních od R. Kneisla. Čistý výnos byl věnován ve prospěch sirotků po padlých
vojínech okresu jilemnického. Dne 31. října téhož roku sehrána hra „Čarodějka aneb
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Láska tulákova“, lidová hra o čtyřech jednáních. Předprodej lístků měl p. František
Bedrník, mistr v továrně a p. Josef Hašek ml., hostinský. Ceny míst: 1. řada 90 hal.,
jedno místo 70 hal., druhé místo 50 hal., stání 30 hal. Jako třetí hru v roce 1915
a celkově 56. sehrál Klicpera dne 8. prosince frašku o čtyřech jednáních se zpěvy od
F. F. Šamberka „Kulatý svět“. Čistý výnos byl věnován sirotkům po Anně Vanclové.
Druhý rok 1. světové války tak uplynul v dosti čilém divadelním ruchu, ačkoliv celá
řada členů byla na frontách a stále a stále další odcházeli, jak jednotlivé ročníky byly
povolávány.
Dne 4. června 1916 sehrál Klicpera veselohru o třech jednáních „Helginy vdavky“.
Čistý výnos věnován ve prospěch rakouského Červeného kříže. Informace o dalších
sehraných kusech nebyly dohledány, pokud byly vůbec v těžkých válečných časech
odehrány.
Již 21. ledna 1917 sehrál spolek hru „Památka z válečného lazaretu“, hra z válečné
doby o třech jednáních od Ferdinanda Olivy. Čistý výnos poslán ve prospěch
rakouského Červeného kříže.
Dne 25. února sehrál Klicpera divadelní hru, v pořadí 59., „Diblík, šotek z hor“. Obraz
z vesnického života v pěti jednáních od Ch.B. Pfeifferové. Byla zvýšena cena
vstupenek o 10 hal. za kus. Dne 16. září 1917 Klicpera sehrál již 60. hru v pořadí od
svého vzniku, a sice veselohru o třech jednáních „Miláček štěstěny“.
Byla to pokročilá válečná léta. Celá vesnice téměř bez mužů. Autor vzpomínek
p. Gustav Čivrný sám také někde v Rumunsku u Černého moře. Od těchto dob se
hrálo také méně. Většinu herců tvořila mládež. Málokdo z nich se u Klicpery také
udržel. Někteří hráli poprvé a naposled. Schůze ani valné hromady se nekonaly
a mnoho nechybělo k úplnému zániku celého spolku. Na konci roku 1917 a v roce
následujícím se již nehrálo, až pak nastal ten slavný den, den osvobození
československého národa ze 300leté poroby, 28. říjen 1918, vznik české
samostatnosti. Kronikář spolku dále zapsal: „Buď věčná sláva a čest prezidentu
Osvoboditeli T. G. Masarykovi, československým legionářům z Ruska, Francie i Itálie.
Vzpomínáme také všech, kteří se za dobu války nevrátili a jejichž kosti tlí ve hrobech
v dáli“.
Počínaje rokem 1919 začal zase Klicpera zvedat hlavu. Zásluhu o oživení činnosti mají
zvláště Jáchym Cerman a Václav Bachtík. Tito dva byli neúnavní, divadlu rozuměli,
a tak v neděli 9. března 1919 sehrána 61. hra „Lešetínský kovář“, obraz ze života
z dob českého probuzení ve třech jednáních. Ihned poté začala opět chuť k divadlu.
Milovníci se scházeli u Bachtíků v dílně, tam se to prohovořilo a hned se přikročilo
k dílu. Již 13. dubna je tu nová a výpravná hra „Dva sirotci“, obraz ze života v osmi
odděleních. Bylo to divadlo velmi dlouhé, náročné a od „Strakonického dudáka“ se
v Martinicích nic tak velikého nehrálo. Režisér Jáchym Cerman křičel, huboval, běhal,
přece však kus nacvičil a dopadl velmi dobře. Nezapomenutelná byla souhra obou
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Příležitostná pohlednice vydaná r. 1914 ke hře „Strakonický dudák“
sirotků, kde úloha slepé Luisy byla velmi dobře sehrána. Nebylo dosud činovníků
spolku, není žádných zápisů o vyúčtování, takže čistý výnos nelze zjistit. V tomto kuse
hrála řada herců poprvé, Čivrný, Fišera, Vancl František, tito pak byli v dobách
pozdějších pevnými sloupy Klicpery. Stali se z nich dobří herci a činovníci.
Dne 5. července 1919 pořádala Tělovýchovná jednota Sokol Martinice oslavu Mistra
Jana Husa. Součástí byl průvod obcí. Den následující, 6. července, ve 2 hod.
odpoledne na louce Ladislava Horáčka proběhla přednáška Š. Matějky, učitele
z Branné „O významu a působení Mistra Jana Husa“. Po přednášce následovalo
veřejné cvičení žáků á žákyň. Večer v 8 hod. divadelní představení „Mrtvé moře“.
Podrobnosti se nedochovaly.
Josef Ullrich ml., kronikář
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Společenská kronika
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
paní Zdeňce Hodkové
90 let
paní Aleně Hájkové
85 let
paní Věře Jechové
80 let
panu Jiřímu Jechovi
80 let
paní Květě Solarové
70 let
Úmrtí
2. 2. 2017 – Josef Materna (1943)
9. 3. 2017 – Miroslav Ryšavý (1932)
Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.

Školství
Zápis do Mateřské školy Martinice v Krkonoších
se koná v pátek 5. KVĚTNA 2017 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 15.00 hodin
v budově mateřské školy.
K zápisu si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte.
Kritéria přijímání dětí:
1) Zápis je povinný pro děti 5leté, přijímají se přednostně.
2) Přijímají se děti mladší s místem trvalého bydliště v obci, a to
postupně dle data narození,
3) Přijímají se děti ostatní od 2 let věku až po naplnění kapacity MŠ.
V letošním školním roce vešel v platnost zákon č. 178/2016 Sb., kterým se zavádí
změny v přijímání dětí do MŠ, a to zejména již zmíněná povinná docházka v posledním
roce předškolního vzdělávání pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna.
U těchto dětí se nepožaduje doklad o povinném očkování. Povinně do MŠ docházejí
i děti s odkladem školní docházky.
Do naší MŠ přijímáme děti od 2 let, u nichž je možné po domluvě rodičů s MŠ
upravovat docházku dle potřeb a možností, tyto děti přijímáme do naplnění kapacity
MŠ.
Těšíme se na všechny vaše děti a vaši návštěvu v naší martinické školce.
Kolektiv mateřské školy.
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Zima a jaro v základní škole
Leden byl ve škole věnován hlavně učení a ukončení prvního pololetí školního roku.
Vysvědčení jsme rozdali v úterý 31. ledna a v pátek 3. února si děti užily jednodenní
pololetní prázdniny. Na začátku ledna se naši žáci zúčastnili tradiční Tříkrálové
sbírky a v kostýmech tří králů se ve čtyřech skupinách vydali na obchůzku vesnice.
Děkujeme tímto našim dětem a doprovodu, že zvládli své poslání na výbornou
i v nezvykle mrazivém dni.
V polovině ledna se žáci 1. – 3. ročníku vypravili do divadla v Mladé Boleslavi, kde
zhlédli pohádku O medvědu Ondřejovi. Další kulturní akce nás čekala v úterý
7. února. Vydali jsme se do Jilemnice na Taneční kaleidoskop taneční skupiny Paul
Dance. Tentokrát jsme mohli obdivovat 17 různých choreografií. Mezi mnoha
účinkujícími byla i žákyně naší školy Lucie Knittelová.
Leden dostál v tomto roce svému jménu, takže jsme se mohli věnovat i zimním
sportům. Navštívili jsme místní kluziště, kde jsme mohli zadarmo bruslit. Tímto
děkujeme místní organizaci Sokol. Krásné běžecké stopy jsme vyzkoušeli hned
několikrát. Bylo příjemné sledovat, jak se s každou vyjížďkou žáci zlepšují nejen v
technice, ale i v rychlosti projetí našeho oblíbeného okruhu. Ze sportovních aktivit
nesmíme zapomenout ani na pokračující plavecký výcvik.
V únoru se děti těšily hlavně na jarní prázdniny, které proběhly v termínu 20. 2. – 24. 2.
Ještě před nimi probíhal druhý barevný projekt – Modrý týden. V hodinách
českého jazyka jsme zkoumali slovo MODRÝ z hlediska hláskové stavby, hledali jsme
slova příbuzná a rozšiřovali si slovní zásobu hledáním možností, co vše může být
modré. Starší žáci v rámci literární výchovy vyslechli a zpracovali příběh Vítkův
modrý život z knihy Velká i malá dobrodružství. Na základě četby jsme diskutovali
na téma pravda a lež, podvod, čestnost. Mladší děti se seznámily s knihou Z deníku
kocoura Modroočka. Četli jsme kapitolu Jak jsem stonal a na videu zhlédli kapitolu
Kocour Modroočko a Bělovous Zrzunda. Pro hodiny matematiky byly připraveny
slovní úlohy, které využily modré borůvky, sýkory modřinky a motýly modrásky.
Motýlci nám také posloužili v hodinách geometrie, kde žáci tvořili osově souměrné
obrázky do čtvercové sítě. Modrá barva se také objevila na návrhu vitráží, při kterých
musely děti dokázat, že umí rýsovat a pracovat s kružítkem. Modrý týden se nevyhnul
ani hodinám anglického jazyka. Vytvořili jsme si obrázkový slovníček se slovy
obsahující slovo BLUE. Protože do výuky cizího jazyka patří i seznamování se zvyky
dané země, jedno únorové úterý jsme si ve škole udělali Pancake day (palačinkový
den). Žáci si vyrobili palačinkové těsto a kdo měl zájem, mohl si potravinářským
barvivem – samozřejmě modrým – obarvit své těsto a upéct si modrou palačinku.
Přestože barvení palačinek bylo dobrovolné, tuto možnost využili všichni. Ve
výtvarné výchově seznámila paní učitelka děti s tím, že i slavní malíři měli tzv. modrá
období a na internetu jim ukázala několik obrazů. Pak už se děti pustily do vlastní
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tvorby. Celý projekt byl ukončen po jarních prázdninách tvorbou plakátu ve
vlastivědě. Vytvořili jsme přehled obcí v naší republice, jejichž název má spojitost
s modrou barvou (např. Modrá Hůrka, Modřice, Modřany apod.).
Poslední únorové úterý proběhlo ve znamení masopustu, který jsme oslavili
tradičním způsobem – programem dětí MŠ a ZŠ u obecního úřadu. Pan starosta a paní
Štefanová připravili dětem drobné pohoštění – šunkovou klobásku s kyselou okurkou
a chlebem. Na masopust nezapomněly ani kuchařky ve školní jídelně – po obědě jsme
si mohli pochutnat na tradičních koblihách.
Ve druhém březnovém týdnu jsme dostali pozvání na divadelní představení žáků 9.
ročníku základní školy ve Studenci. Pohádka Peklo s princeznou se nám líbila.
Deváťáci si celou výpravu (kostýmy, kulisy) tvořili sami, diváky překvapili např.
velikým mlýnským kolem, které se skutečně otáčelo nebo malým pyrotechnickým
efektem při čarování pekelnice Muribany.
V pondělí 13. března proběhl pro žáky 1. a 2. ročníku program Když nám
medvědům někdo stůně. Děti se pohádkovou formou seznámily se základy první
pomoci i s péčí o nemocného člověka.
Až do Velikonoc budeme čas věnovat hlavně učení. Ve druhé polovině dubna se
uskuteční odložené divadelní představení Ezopovy bajky, proběhne čtvrtletní
hodnocení a rodičovské schůzky. V květnu nás čeká oslava Dne matek, návštěva
hradecké hvězdárny a planetária (starší žáci) a podle počasí budeme zařazovat také
poznávání okolí spojené s turistickými výlety. O přesných termínech budeme
průběžně informovat.
Školní družina
V zimních měsících si děti v družině užily nejen procházek a koulování, ale i pekáčování
na kopci za školkou. Paní učitelka pravidelně vyhlašuje témata výtvarných soutěží – na
leden to byla témata Tři králové, Zima, Sněhuláci, Zimní sporty, Zvířata (ptáci)
v zimě. V únoru děti kreslily obrázky na téma Karneval, Masopust, sv. Valentýn
a do března je dovedli Dinosauři. Ti byli populární nejen jako výtvarný námět. Děti se
zájmem sledovaly i DVD o životě těchto ještěrů. Na jaře budou děti pobývat více
venku a jarní období přináší i nestálé počasí. Prosíme rodiče, aby děti měly ve škole
šusťáky nebo tepláky na ven a náhradní ponožky. Děkujeme.
PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ
Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 12.
dubna 2017 v odpoledních hodinách v budově školy. Předškoláci, kteří navštěvují
místní mateřskou školu, obdrží pozvánku přímo v MŠ. Ostatní zájemci o zápis do
1. ročníku ať kontaktují základní školu osobně nebo na telefonním čísle 481 54 43 23.
-DP-
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Kultura
Krasojízdy na rohačkách,
jízdy na starých saních v Jilemnici, se letos uskutečnily v neděli 5. února. Ač na tuto
oblíbenou akci vyšel zrovna oblevový mokrý víkend, na start se dostavilo 17 saní
s posádkami a zástupy povzbuzovatelů byly rovněž hojné.
Kvůli nepřízni počasí se jezdilo na horním konci Zvědavé uličky na stráni u hřbitova.
Na startu se sešly troje rohačky, dvoje rejdy, kterým se v mokrém terénu jezdilo
obzvlášť špatně, vlčky a četné sáně-šnekovky i saně alpského typu. Odborná komise
ve složení pan Aleš Suk, který celé sáňkování doprovodil odborným komentářem
s vtipnými postřehy, paní Markéta Hajná ze Spolku paní a dívek z Jilmu a Krakonoš
z Martinic (P. Buryánek) opět hodnotila typ saní, dobový ústroj posádky a fortel jízdy.
Nebylo vítězů ani poražených. Všichni účastníci dostali za své spanilé jízdy diplom
a preclíky a k tomu sádelňáček s Krkonošskou kuchařkou, přihlížející se posilovali
u stánků martinických Sokolů. Krasojízdy, které každou zimu připravuje spolek MAS
„Přiďte pobejt!“ za pomoci města Jilemnice, i letos přinesly všem příjemně strávené
společné dopoledne. Opatrujte staré saně, příští rok pojedeme zas!
Zdeňka Flousková
PS: Martinice reprezentovaly dvě posádky (M. Vašková + T. Exner a M. + O. Vanclovi).

Foto: hartanet
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- KŘÍŽEM KRÁŽEM ANEB SEXEM KE ŠTĚSTÍ. Ochladly vaše vztahy? Obraťte
se na odbornici! Zkuste sexcoaching! Hrají: M. Hudečková, V. Kratina, M. Bittnerová /
J. Ježková, V. Udatný, režie J. Zindulka – Út 18.4., 19.00 hod.
- KAPKA, kapela známá z TV Šlágr – St 19.4., 19.00 hod.
- ČARODĚJNÁ POHÁDKA, Divadlo Mrak Havlíčkův Brod – Ne 30.4., 15.00 hod.
- Sibylle Berg: ODNAUČTE SE MILOVAT, komedie s písničkami H. Hegerové,
Z. Navarové, P. Hapky aj. Hrají: P. Jungmanová, A. Štréblová, D. Punčochář,
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Z. Čapková – Čt 4.5., 19.00 hod.
- POLOJASNO, VDS Vlastík Vrchlabí, komedie na motivy Jiráskova Temna – Čt
18.5., 19.30 hod.
- MICHAL JE PAJDULÁK, pořad M. Nesvatby plné překvapení, legrace, loutek,... –
Ne 21.5., 15.00 hod.
- ČOCHTAN VYPRAVUJE, nestárnoucí muzikál J. Voskovce a J. Wericha
Divotvorný hrnec v osobité úpravě J. Dvořáka – Út 6.6., 19.00 hod.
KINO Jilemnice: Šmoulové: Zapomenutá vesnice (2.4., 15.00 hod.), Volání netvora:
Příběh života (2.4., 17.30), Ghost in shell 3D (2.4., 20.00), Úkryt v ZOO (6.4.), Pes
ro(c)ku (7.4.), Power Rangers: Strážci vesmíru (9.4., 17.30), Popírání holocaustu (9.4.,
20.00), Život (11.4.), Bába z ledu (13.4., 16.00), Pátá loď (13.4., 19.30), Špunti
na vodě (14.4.), Rychle a zběsile 8 (16.4., 17.30), Svatý Petr a papežské baziliky Říma
(16.4., 20.00), Špunti na vodě (21.4.), Mimi šéf 2D (23.4., 15.00), La La Land (23.4.,
17.30), Masaryk (23.4., 20.00), Místo u moře (25.4.), Zahradnictví: Rodinný přítel
(27.4.), Mimi šéf 3D (28.4.)..
Více informací najdete na www.sdjilm.cz.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Pavlína Gardiánová: Znamení – výstava obrazů potrvá do 16. 4. 2017.
Radostné Velikonoce – výstava potrvá do 16.4.
Otevírací doba: úterý – Neděle 8-12 a 13-16 hodin.
MÁJOVÝ JARMARK s kulturním programem se bude konat na Masarykově náměstí
v Jilemnici v sobotu 13. května.

Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Zima je za námi a před námi opět jarní část fotbalové sezóny a společenské akce, které
pro vás připravujeme. Za zimou bych se ale přeci jen ještě krátce ohlédla. V minulém
článku jsem vyslovila jedno přání – více mrazivých dnů, abychom se mohli častěji sejít
na našem kluzišti. A ono se toto přáni splnilo. Tolik dní se totiž na našem kluzišti už
opravdu dlouho nebruslilo. Podařilo se nám uskutečnit akci pro děti. Karneval se
konal 28.1. a soutěží se zúčastnilo přibližně 40 dětí. Měli jsme pro ně nachystány dvě
hodiny soutěží, zábavy včetně malé tomboly. Na celé dění dohlížel Krakonoš za
výborné spolupráce sněhuláka, uklízečky, anděla Páně a klauna. Dvakrát jsme také
uskutečnili večerní bruslení pro malé i velké a příjemně nás překvapilo, kolik lidí dalo
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přednost večernímu sklouznutí před domácí pohodičkou pěkně v teple. Děkuji
všem, kteří pomáhali s údržbou ledu a také všem, kteří neseděli doma a přišli si
zabruslit.
Naší povinností bylo také uspořádat Valnou hromadu TJ Sokol. Konala se v sobotu
4.3. a zazněly zde zprávy jednotlivých oddílů, zpráva o hospodaření a zpráva výboru,
dále byl schválen plán činnosti na letošní rok, rozpočet a výroční zpráva. V diskusi jsme
se pobavili o problémech a plánech v naší TJ a konec VH zpestřily fotografie
z různých akcí.
Samozřejmě, že nejvíce naší jarní činnosti jako vždy věnujeme fotbalu. Rozpisy zápasů
našich týmů budou včas zveřejněny na našich webových stránkách. Nyní se ještě
rozpisy dolaďují, a tak by bylo předčasné je zveřejnit. Všechny týmy se věnovaly zimní
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přípravě, a tak doufáme, že budou mít co na jaře předvést.
Také pro vás opět chystáme tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC v neděli 30. DUBNA
a POUŤ PO NAŠEM v sobotu 13. KVĚTNA, na kterou letos již po třetí pro vás
připravujeme program plný zábavy a zajímavých představení. Doufáme, že nám bude
počasí přát a sousedské posezení se vydaří. Obě akce budou včas plakátovány.
Před námi je také řada brigád na úpravu areálu, který se snažíme všemožně
zvelebovat tak, aby mohl sloužit co nejlépe sportovcům, ale také aby zde bylo
příjemně všem, kteří navštíví naše akce. Těšíme se na vás.
Petra Vanclová
Halová sezóna je u konce. Jak se vedlo nejmladším martinickým fotbalistům
v porovnání s městskými týmy?
Podzimní část sezóny dopadla pro naše nejmladší kluky (2008 a mladší) víc než
solidně. V utkáních s okolními vesnickými týmy se nám dařilo a podzim jsme
ukončili se sérií osmi výher. Proto jsme se rozhodli, že do zimní přípravy kromě
dvou tréninků týdně v jilemnické hale zapojíme i halové turnaje. Naše mladší
přípravka se tak dostala do konfrontace s mnohem kvalitnějšími týmy. Ačkoli
jsme nezaznamenali kdovíjaké výsledky, turnaje splnily svůj účel. Viděli jsme, kde
oproti ostatním celkům nejvíc zaostáváme a na čem je potřeba nejvíc pracovat,
abychom kluky posunuli zase o kus dál.
Nejprve jsme v půlce ledna vyrazili do Semil. První zápasy na palubovce z naší strany
postrádaly kvalitu a bylo vidět, že se kluci teprve s rychlejším povrchem sžívají.
V Semilech jsme se dvakrát střetli s mladší přípravkou Turnova, Lomnice a Lánova.
Podařilo se nám porazit dvakrát Turnov – 3:0 (2x Luky Hnik, 1x Tom Novotný), 1:0
(Rosťa Horáček). S vedoucím týmem trutnovského okresu z Lánova, jenž nakonec
turnaj ovládl, jsme nejprve prohráli 1:3 (Luky H.). Ve druhém zápase se už kluci
vzpamatovali a zaslouženě remizovali 1:1 (vlastní gól). Tým z Lomnice už byl ale nad
naše síly a nadělil nám dva pořádné debakly – 0:4, 0:7. Nakonec kluci obsadili třetí
místo, vyhráli pohár s medailemi a nejmladší hráč našeho týmu Tonda Fejkl (2010)
obdržel cenu za nejlepšího hráče celého turnaje!
Výsledkově nejméně vydařený turnaj přišel v únoru. Zavítali jsme do Lomnice, kde
jsme ve skupině těsně podlehli Sedmihorkám, Ruprechticím, FK Jablonec 2009 a větší
gólový příděl přišel opět jen od lomnického výběru. Nevydařený lomnický turnaj kluci
alespoň částečně zachránili v posledním zápase, když v souboji o osmé místo
přemohli turnovský celek.
Závěrečný turnaj zimní přípravy se konal na Smržovce. Bylo vidět, že už máme nějaký
ten zápas na palubovce za sebou a předváděli jsme mnohem lepší hru. Nastalo
zlepšení v kombinaci, obsazování hráčů a hlavně v individuálních dovednostech. Kluci
už dokázali používat v zápasech kličky, které se učíme na tréninku, a v tomto ohledu
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jim patří velká pochvala! Na Smržovce jsme změřili síly s šesti neznámými týmy,
přičemž se hrálo tabulkovým systémem každý s každým bez play-off. Nejprve jsme
narazili na jediného vesnického soupeře. Celek z Rádla nás ve vyrovnaném souboji
porazil 2:3 (1x Tom N., 1x Luky H.). Ani další zápas se nám bohužel nevyvedl podle
představ a podlehli jsme 0:5 celku z polské Boleslawiece, která nakonec celý turnaj
ovládla. V následném utkání jsme se už ale mohli poprvé radovat z výhry, když dvěma
brankami rozhodl o porážce Lučan Luky H. – 2:0. Najednou stoupla naše hra o sto
procent a přenesli jsme si herní pohodu i do dalšího mače, kdy nás vyzval pořadatelský
tým z Velkých Hamrů. Naši borci opět předvedli svoje kvality a Hamry rozstříleli 5:0
(3x Tom N., 1x Luky H., 1x Dáňa Dvorský). Turnaj pro nás gradoval a náš tým čekal
poslední zápas. V přímém souboji o třetí místo s mladší přípravkou prvoligového
Jablonce nám stačila i remíza. Bohužel nám ale utkání nevyšlo podle představ.
Z prvních dvou šancí jsme dostali góly. Poté se nám podařilo snížit po brance Lukyho
H. a zhruba v polovině utkání jsme měli několik gólových příležitostí. Vyrovnat se nám
ale nepodařilo. Naopak v závěru vsítil další dvě branky Jablonec a prohráli jsme 1:4.
Kluci nakonec obsadili čtvrté místo.
Tomáš Brož
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Informace SDH Martinice
V sobotu 7. ledna 2017 hasiči uspořádali v budově OÚ Martinice v Krkonoších Valnou
hromadu. Schůzi vedl jednatel sboru ing. Pavel Jech. Po vstupních náležitostech byla
nejprve uctěna památka našich dřívějších členů. Dále byla přednesena zpráva
o činnosti za minulý rok, zpráva velitele sboru, zpráva o činnosti mládeže, pokladní
a revizní zpráva. Panu Václavu Műllerovi bylo předáno poděkování za práci v Jednotce
požární ochrany při příležitosti ukončení jeho činnosti. Po delší diskuzi byl schválen
plán činnosti SDH na rok 2017. Následně pak byly promítány fotky a videa z našich
minulých akcí.
Dne 26. ledna jsme se účastnili shromáždění starostů SDH okresu Semily konaném
v centru Golf v Semilech, kde byly též zaplaceny členské příspěvky na rok 2017. Na
této schůzi byl Okresnímu sdružení hasičů Semily udělen čestný prapor za úspěšnou
činnost v minulých letech. Po projednání sborových záležitostí bylo odsouhlaseno
navýšení odvodu členského příspěvku ve výši 100,- Kč pro OSH Semily, a to od roku
2018.
V tomto období jsme přijali pozvání na Valnou hromadu u našich sousedů SDH ve
Studenci a v Roztokách u Jilemnice.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
proběhne v sobotu 8. DUBNA 2017. Prosíme spoluobčany, aby sběr připravili
bezprostředně před termínem – v sobotu ráno k okraji místních komunikací, popř.
dle dohody s p. Ducháčkem na tel. 724 079 616. Upozorňujeme, že ledničky,... patří
do nebezpečného odpadu.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
Lyžařský vlek
Po čtyřleté přestávce jsme opět spustili lyžařský vlek. Jelikož nás příroda obdarovala
velkou nadílkou sněhu, sezónu jsme zahájili v sobotu 7. 1. 2017.
Hned první víkend nás navštívilo spoustu místních i přespolních lyžařů. Sněhové
podmínky byly příznivé a i přes malé obtíže s naší rolbou se nám podařilo sjezdovku
udržovat stále upravenou. Kromě víkendu jsme jezdili i o pololetních prázdninách
3. ledna. Sněhová nadílka vydržela dlouho, a tak jsme mohli jezdit až do 19.2.
Doufáme, že další sezóny budou stejně tak úspěšné.

„Aktivní volný čas dětí a mládeže v Martinicích v Krkonoších“
Díky dotaci na tento projekt jsme z rozpočtu Libereckého kraje - Dotačního fondu
LK, Programu volnočasových aktivit č. OLP/1954/2016 v roce 2016 pořídili našim
mladým hasičům nové závodní oblečení v obecních barvách, ve kterých náš sbor
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budou reprezentovat na všech okresních, krajských i celorepublikových soutěžích.
Děkujeme!
-PM-

Sezóna 2016 Míši Vanclové
Prvním závodem v roce byl halový závod v Jablonci nad Nisou, kde se v běhu na 100 m
s překážkami umístila na 27. místě. Za SDH Martinice absolvovala Český pohár, také
v běhu na 100 m s překážkami, s těmito výsledky z jednotlivých závodů: 13. místo
Třebíč, 20. Ostrava, 23. Olomouc, 19. Bludov a 9. Písková Lhota. V celkovém
hodnocení to znamenalo 13. místo. V této disciplíně je jejím nejlépe dosaženým
časem 17,92 s.
Uplynulou sezónu přijala nabídku od SDH Poniklá a nastupovala v jejich barvách
v požárním sportu v okresním a krajském kole v disciplínách – štafety, běh na 100 m
s překážkami a požární útok. Kvůli technickým problémům se jim bohužel z krajského
kola na Mistrovství ČR nepodařilo postoupit. Všechno zlé je však pro něco dobré
a díky předešlým výsledkům z Českého poháru, kde hájila SDH Martinice, se Míše
podařilo postoupit na MČR (27. a 28. 8. 2016) v Brně jako jednotlivkyni v již výše
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zmiňované disciplíně běhu na 100 m s překážkami. Tam si snad vybrala všechnu smůlu,
která šla. Po problémech s přejímkou hadic, s neobvyklým povrchem na stadionu
i velkým větrem panujícím v areálu se jí nepodařil ani jeden pokus.
V roce 2016 dále závodila za SDH Jablonec nad Jizerou s družstvem žen na Jizerské
lize v požárním útoku, kde si vyzkoušela rozdělovač. Celkově obsadily konečné
7. místo.
Soutěžila také za tým Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, kde studuje
a se kterým vyhrála Akademické mistrovství ČR v požárním sportu a Odessos Cup v
Bulharsku, který pro ni byl asi největším zážitkem. Sice závody v Bulharsku nemají
organizačně zas tak dobrou úroveň, ale jako družstvo byli skvělá parta, jeli si závod
užít a brali to jako odměnu po celé sezóně.
Na závěr sezóny si ještě Míša vyzkoušela trochu jiný hasičský sport, a to závod TFA –
jedná se o všestrannostní závod složený z různých úkolů, jako je např. tahání figuríny,
mlácení kladivem, přenášení a zapojování hadic nebo výběh schodiště do 10. patra.
Závodník běží v zásahovém obleku včetně helmy, s dýchacím přístrojem na zádech.
V závodě, s jejím velkým překvapením, obsadila 2. místo.
Jak Míša říká, hasičský sport ji baví, snaží se trénovat 2× týdně hlavně techniku. Při
závodech však trpí trémou, což jí mnohdy uškodí a nedokáže předvést, co zvládá na
tréninku. Fandí hlavně Šárce Jiroušové z Poniklé, která se stala v roce 2016 mistryní
ČR v běhu na 100 m s překážkami, na Mistrovství světa v Ostravě v téže disciplíně
obsadila 2. místo a je držitelkou národního rekordu 15,89 s.
Ke sportu bohužel také patří úrazy. V minulosti Míša podstoupila již dvě operace
kolena, trpí artrózou, a proto skončila s lyžováním. Kromě toho během sezóny měla
různé naraženiny, spáleniny a modřiny. Moc by si přála, aby jí zdraví dovolilo stále
běhat.
Pokud by se nevěnovala hasičskému sportu, tak by se jí líbilo rychlobruslení, plavání
nebo veslování.
Během roku se snaží vypomáhat i s tréninky pro martinické mladé hasiče a dorostence
a jezdit s nimi po soutěžích, ale už jí na to nezbývá dostatek času. Skloubit všechny
hasičské akce není pro ni jednoduché, a proto ne vždy může reprezentovat náš sbor.
Ale jak říká, srdcem stále zůstává „martiničákem“. Míšo, tak tedy hodně zdraví a štěstí
jak v osobní, tak hasičské sezóně 2017.

Rok 2017 Endura Martinice
V tomto roce chystá tým Enduro Martinice tři větší akce. První z nich je závod cross
country Enduro Hunters, který se uskuteční 27.– 28. 5. 2017 v Uhách (u Kladna).
Na této akci náš tým připravuje kompletně celou závodní trať včetně překážek
a zázemí. Uskuteční se jak závod dvojic, který se pojede 27. 5., tak i Mistrovství
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České republiky, které se pojede v neděli 28. 5. Dále se můžete těšit na bohaté ceny,
chutné občerstvení a večerní zábavu, ale především na skvělé závodní výkony.
1. 7. pořádáme Dětský den s Endurem na martinickém kluzišti. Jako loňský rok
budou pro děti připraveny atrakce, loutkové divadlo, malování na obličej a další
aktivity. Dále se Vám představí dakarské speciály LIAZ, u kterých se budete moci
vyfotit. Večer se o skvělý hudební doprovod postará kapela Megaděs a jako hlavní
kapely budou Arakain a Dymytry. Arakain vám zahraje jak nové písničky, tak
především ty staré, a to z důvodu 35. výročí kapely. Po Arakainu vám zahraje kapela
Dymytry. Ta vám představí nové písně z jejich chystaného alba.
29. – 30. 7. 2017 pořádáme motocyklový závod cross country v Loukově
u Semil. V sobotu 29. 7. se uskuteční závod dvojic a v neděli 30. 7. se pojede závod
jednotlivců. Trať bude na závod srovnaná buldozerem, takže se můžete těšit na skvěle
urovnanou trať, výjezdy a sjezdy a na už typickou překážku a tou je skok přes
automobil Praga V3S. Po celý víkend bude otevřeno Technické muzeum pana Bujárka,
které je hned vedle závodiště.
Za Enduro Martinice Matěj Budina
Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších - velké plány na rok 2017
Přelom roku a začátek roku nového byl ve spolku ve znamení tvorby plánů do
budoucnosti. Přesto, že žaloba SŽDC na rozhodnutí pana ministra kultury Hermana
je stále živá, památková ochrana je právoplatná a nic nám nebrání začít pracovat
a naplňovat pomalu naše cíle.
Začnu propagací památky jako takové. Dostat do podvědomí veřejnosti informaci
o tom, že se stanice Martinice v Krkonoších stala kulturní památkou, jsme se začali
snažit záhy po ukončení správního řízení. Koncem roku 2016 jsme spolu s Národním
památkovým ústavem Liberec spolupracovali na vydání informačního letáku.
Tento dokument je poměrně obsáhlý a dočtete se v něm všechny základní informace
o historii stanice, jejím významu společenském a hospodářském, a také popisuje
důvody, proč se nádraží kulturní památkou stalo. Vše pak doplňuje množství fotografií
historických i současných. Leták je k dispozici na stanici, na OÚ Martinice v Krk.,
v okolních turistických infocentrech a šíří se dále.
Z vlastní dílny spolku vzešel další informační leták „Na výlet vlakem“, který je ale
zaměřený na lokálku samotnou. Kromě základních informací o zajímavostech podél
trati „Pojizerského pacifiku“ obsahuje jízdní řád a několik fotografií. Motivací k jeho
vydání je přiblížit údolí Jizery turistům a přilákat je k cestování za turistickými cíli
vlakem. I tento materiál je k dostání také na výše uvedených místech.
Dobrou příležitostí, kde lze představit naši památku a činnost spolku, je účast na
odborných seminářích. Byli jsme na jeden takový přizváni. Spolek Omnium – Život
památkám nás oslovil s prosbou o prezentaci na jejich pravidelném semináři
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Monumenta VIVA 2017. Smyslem cyklu aktivit pod názvem Omnium - Monumenta
VIVA 2017 je představovat funkční a praktická řešení a postupy při záchraně, obnově
či financování obnovy pro majitele, správce památek, spolky, pracovníky památkové
péče, architekty, stavaře, řemeslníky atd. Zařadili jsme se tak mezi zajímavé
přednášky od záchrany kostelů, hřbitovů a zámků ve vysídleném pohraničí, po
zakládání, resp. obnovu hospodářských usedlostí novodobými sedláky a rekonstrukci
Dačického domu v Kutné Hoře – památka UNESCO. Seminář se konal 9.3.2017
v Praze na Vyšehradě ve Starém purkrabství. Přednášku jsem vedl osobně a vzbudila
zajímavou diskuzi.
Spolek má ve svých záměrech představit nádraží Martinice nejen jako historickou
a stále bezvadně fungující stanici pro pravidelné cestující, ale také jako místo setkávání
zájemců o železniční historii. K tomu všemu by měly sloužit čtyři základní pilíře,
z nichž každý má svoji nezastupitelnou úlohu. Prvním je samotná výpravní budova.
Prostory bývalé restaurace plánujeme obnovit do původního vzhledu a vybudovat zde
zázemí spolku a muzeum stanice a lokálky. Na chodbách vstupní haly umístíme
nástěnky s informacemi o kulturní památce. O našich záměrech jsme již úspěšně
jednali se správcem objektu SON SŽDC Hradec Králové. V současné době
dohadujeme podmínky nájmu potřebných prostor. Možností využití prostor ve
staniční budově je mnohem více, ale horizont realizace je tak vzdálený, že se o nich
zde zatím nebudu rozepisovat. Druhým pilířem je naučná stezka. Bude se jednat

Sněhová nadílka ve stanici 16.1.2017, foto Pavla Marešová
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o 7-8 zastavení v okolí stanice. Jednotlivé cedule budou přibližovat zařízení a budovy,
jejich původní účel a funkci. Informace budou zaměřeny nejen pro dospělé, ale
záměrem je přiblížit železnici také dětem. Proto chceme jednotlivá zastavení obohatit
o jakýsi zážitek, úkol, který budou dětští návštěvníci plnit a v cíli budou odměněni.
V plánu je dokončit naučnou stezku koncem léta tohoto roku. Na trase naučné stezky
se nachází zbývající dva pomyslné pilíře živé expozice, vodárna a strážní domek
č. 60. Práce na nich bude trvat pravděpodobně několik let. Letos jsme zahájili jednání
se správcem objektů, kterým je v tomto případě RSM ČD Hradec Králové. Jedná se
o objekty, které nebyly předmětem převodu z ČD na SŽDC. Přislíbil pro letošek
zpracování projektové dokumentace na záchranu strážního domku, který je
v havarijním stavu. Realizace by mohla začít v roce 2018. Strážní domek bude ve svém
cílovém stavu představovat vechtrovnu, tak jako by strážný právě odešel na
pochůzku. Na zahradě bude možnost aktivního odpočinku pro návštěvníky naučné
stezky a drobné občerstvení. Vodárnu bychom rádi dostali do takového stavu, že
parní stroj bude pohánět čerpadlo, které bude ze studny tlačit vodu do dvou
reservoárů a následně při parních jízdách bude možné „zbrojit“ lokomotivy přímo
z vodního jeřábu u popelové jámy, tedy bez hasičů. Všechny námi pronajaté prostory
a objekty budou přístupné na požádání nebo volně v turistické sezóně.
O dalším dění v kulturní památce vás budu rád informovat.
Za Spolek železniční historie MvK Ing. Petr Pěnička
Tel.: 724 010 877, email: ppenicka@tiscali.cz

Jiná sdělení
Na běžkách po rybnících Podtroseckých údolí
Letošní ladovská zima s dostatkem sněhu a mrazu nám umožnila běžkovat nejen ve
známém lyžařském areálu Hraběnka v Jilemnici, ale díky projetým tratím i v okolí
Martinic a Studence. Později se dalo bruslit i mimo tratě po zmrzlých pláních. Tyto
ideální podmínky panovaly výjimečně i v Českém ráji, a proto se nápad několika
jedinců z oddílu KHS Jilemnice vyrazit s běžkami do Podtroseckých údolí s četnými
rybníky rázem ujal. Určitou inspirací byl určitě i pohled na zamrzlé Martinické rybníky
z místní naučné stezky. Členové KHS provozují převážně horolezecké sporty, ale
netradiční běžkovýlet do oblasti, která je v zimním období téměř opuštěná, ale má
i v této mezisezoně neopakovatelné kouzlo, je vítaným zpestřením.
Po krátké dohodě již vyrážíme jako 7 statečných ve složení: Franta, Vašek, Olda,
Ondra, Lenka, Tomáš a já ráno druhou únorovou neděli dvěma auty směr Tatobity,
Rovensko na hráz rybníka Rokytňák pod Troskami. Jsme vyzbrojeni běžkami
připravenými na bruslení a naším cílem je projet Podtrosecká údolí převážně po
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rybnících, které jsou pokryty dostatečnou vrstvou ledu s přimrzlým sněhem na
povrchu umožňujícím zaříznutí hran lyží při bruslení. Jelikož jsme usoudili, že pod
ledem se blbě plave a ještě k tomu s běžkami na nohou, nejprve jsme vyhecovali
nejtěžšího člena výpravy, aby prověřil svými běžkami nosnost ledového příkrovu, pak
už jsme se všichni bez váhání pustili do přejezdu prvního rybníka pěkně prostředkem
(u krajů někde led odtává) až ke hrázi druhého rybníka zvaného Hrudka. Tyto dva
rybníky na sebe přímo navazují. Po jeho zdolání bruslíme kousek údolím a už se
objevuje další ledová plocha rybníku Vidlák, po něm se dostáváme až k jeho hrázi,
u které je silnička a restaurace Vidlák, ale jsme tu brzo, ještě mají zavřeno. U Vidláku je
solidní parkoviště a letní turistické tábořiště, je to vhodné východisko turistických
tras, v sezoně hojně navštěvované turisty a cykloturisty. Těmito třemi rybníky protéká
Želejovský potok, který se pak vlévá do Žehrovky, na které se nacházejí další rybníky.
Z Vidláku jsme se napojili na naučnou stezku Podtrosecká údolí a po chvíli z ní sjíždíme
na rybník Krčák, který se rozkládá podél silničky z Vidláku. Od hráze se zase
napojujeme na naučnou stezku a hurá na rybník Věžák, který je největší a nejkrásnější
svou skalní kulisou. Natáčely se zde scény do oblíbeného filmu „Jak dostat tatínka do
polepšovny“. Vzali jsme to opět prostředkem a kochali se neopakovatelnými výhledy
po zasněžených okrajích skal z míst, kde je to v létě nemožné. Od hráze Věžáku to
šlo poněkud obtížně podél potůčku vytékajícího z hráze kličkováním mezi
zasněženými polomy až ke křižovatce u Přibyla, odtud po červené směr Nebákov.
Cestou jsme míjeli Podsemínský mlýn, nad nímž je další rybník Podsemínský, který
jsme nemohli minout. Nejdříve nás trochu zarazila podélná prasklina ledu u okraje,
kterou asi způsobil pokles hladiny, ale jak jsme zjistili, led byl i tak dostatečně pevný.
O kousek dál se již objevila restaurace Nebákov, která leží vedle starého mlýna pod
hrází rybníka Nebák. Ve starém mlýně je instalována turbína na výrobu elektřiny. Tady
už jsme nepohrdli občerstvením, které nám poskytl ochotný personál, i když to bylo
mimo oficiální otvírací dobu, hladové poutníky prý musí zachránit. Dobrý oběd
a pivko nám dodalo dostatek fyzických i morálních sil do dalšího boje s rybníky. Rybník
Nebák je hodně dlouhý a leží na Žehrovce, jeho údolí je ještě delší a obtížně
zdolatelné pro časté meandry přítoku, křoví a padlých zasněžených stromů, po
kterých jsme museli několikrát potok přelézt. Svízelně jsme se dostali na hráz již
posledního rybníka zvaného Dolský, po kterém jsme se dostali do jeho klikatého
údolí, kde jsme konečně zabloudili a vyvedlo nás to až na okraj velkého pískovcového
lomu Střeleč u Hrdoňovic, který vypadá jako obrovský kráter. Těží se zde
nejkvalitnější sklářské písky, a proto se neustále rozšiřuje. Odtud jsme se vysvobodili
krkolomným sjezdem prudkou zalesněnou strání k okraji skalní oblasti Apolena pod
zříceninou hradu Trosky, které jsme objeli dokola po loukách a dostali se konečně zase
na Rokytňák k autům.
Máme z tohoto výletu nevšední zážitky, projeli jsme celkem 8 zamrzlých rybníků
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a najeli na běžkách asi 20 km. V letním období je na koupání vhodný pouze Rokytňák
a Věžák, v ostatních to obvykle nejde. Projeli jsme cestou místa, kam se v létě není
šance dostat a všem se tento netradiční běžkovýlet líbil. Autem k rybníku Rokytňák
to je z Martinic necelých 40 km, na Vidlák o pár km dál. Při zpáteční cestě auty se
ozvaly další vtipné návrhy, např. na běžkách po zamrzlé Jizeře, ale to už by musel být
nějakou dobu pořádný mráz.
Václav Kosáček, člen KHS Jilemnice
Farmářské trhy na Masarykově náměstí v Jilemnici
První farmářský trh v letošním roce se konal v pátek 24. 3. 2017, dále se budou konat
každý sudý pátek (kromě státních svátků a sudých pátků, kdy se zde pořádají jiné akce)
od 7 do 15 hodin. Více informací najdete na www.trhyjilemnice.cz.
Rybníky v lesním komplexu Bransko, badatelská práce Martina Jandy – pokračování
Leč i v otázce meliorace se dá najít výjimka. Jedná se o obnovený rybník U Mlýna. Jeho
hráz můžeme nalézt již na mapě z roku 1880. Ještě bez názvu (kvota + 3) a dá se
usuzovat, že někdy v této době také vznikl. V současnosti se jedná o největší rybník
a také nejhojněji navštěvovaný. Zaujímá plochu 3 hektaru a hloubky dosahuje
v průměru 1,7 metru. Zemní sypaná hráz o délce 371,5 m s šířkou v koruně 3 metry.
Hloubka u hráze je 3,07 m. Voda do něho přitéká z již výše zmíněného rybníka Slané
bahno. V současnosti není na mapách dokonce uveden jako rybník, ale jako retenční
nádrž. Jeho obnova proběhla v letech 1999 – 2002 s celkovými náklady 2 miliony
korun. Napuštěn byl až o rok později, tedy v roce 2003. Při pravém břehu tělesa hráze
je vybudován bezpečnostní přeliv z lomového kamene za účelem převedení
povodňových vod.
Ještě bych se rád zmínil o rybníčku, který stával za martinickým hřbitovem. Ten se
začal používat v roce 1930. Rybníček je na některých starších mapách zakreslen.
Jedná se o rybník Na Kobyle, pojmenovaném podle kopce, na němž se nalézá.
V letech 2014 až 2016 jsme do těchto míst s naším klubem Transsaltum Jilemnice
provedli několik expedicí a nalezli jsme pozůstatek hráze, ze které se bohužel nedá
určit celková velikost rybníka. Zmíním se ještě o jednom rybníku, který se sice
nachází na starých mapách a dokumentech, ale při průzkumu terénu jsme žádné jeho
pozůstatky nenalezly. Jedná se o rybník Blaník, který bude předmětem mého dalšího
zkoumání, nebo o něm někdo něco ví?
Teď se musím naposledy vrátil k dělení majetku mezi štěpanickými Valdštejny v roce
1492 a vlastně i ke hřbitovu, leč z druhé strany. Heníkovi z Valdštejna byl připsán
rybník, který se nachází na druhé straně od nového hřbitova do dnešních dnů. Jedná se
o Zákřežník (který se nachází kousek mimo naučné stezky). Jeho největším přítokem
a odtokem je Jilemka, která pramení v Zálesní Lhotě. Dále je napájen dvěma malými
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potůčky, které pramení nedaleko od něho pod vlakovým nádražím. Dá se
předpokládat, že v době své největší slávy mohl mít až 3,7 ha. Roku 1783 je na mapě
uveden bez jména, v roce 1852 již jen hráz, která je v roce 1880 velmi poničená. Svých
dřívějších rozměrů již nejspíš nikdy nedosáhne. Provozuje jej místní organizace
Českého rybářského svazu Jilemnice, i když v současné době probíhají jednání o jeho
legalizaci. Je využíván pro sportovní rybolov. K jeho obnově došlo v letech 1949 –
1950. Státem na něho byla poskytnuta částka 120 tisíc Kčs, která však byla raději
použita na opravu místní školy. Většina obyvatel Martinic se na obnově rybníka
podílela dobrovolně a zdarma. Jednalo se o v té době velmi využívanou akci Z.
K další velmi citlivé snaze o obnovení rybniční soustavy dochází až po roce 1990
zásluhou Lesů ČR. O obnově většiny z nich se zmiňuji již výše. Patří k nim ještě rybník
Javorek, který se nachází u osady Javorek, katastrálně patřící již k Jilemnici a byl
obnoven v roce 1992. Musím poznamenat, že javorecké rybníky neobnovily Lesy ČR
(konkrétně jejich pobočka v Jablonci nad Nisou), ale rybářský svaz, konkrétně jeho
místní pobočka v Jilemnici. Lesy i rybáři se pro svou bohulibou činnost snaží využívat
grantů z fondů Evropské unie. Většina akcí byla provedena v rámci programu 2000,
při které vzniklo v okolí naučné stezky i množství oplocenek, které chrání vysazené
nejen jedle bělokoré, ale i buky lesní a smrky ztepilé proti okusu dřeva zvěří. Dále
krmelce, které slouží k přikrmování zvěře v lesích v zimních měsících. Lesníci se
obecně snaží, aby struktura zdejších lesů byla co nejrozmanitější, což napomáhá nejen
jeho přirozené obnově, ale i návratu zvěře do zdejších lesů. Jedná se třeba o návrat
bažanta obecného a zajíce polního. Rostou zde vlhkomilné druhy rostlin. Jedná se
třeba o přesličku lesní (Eqvisetum sylvaticum), vlhká stinná místa svědčí ploníku
obecnému (Polytrichum comunne).
V roce 1993 byl obnoven nejmenší z rybníků Havlíček (nenachází se na naučné
stezce). Často se pro něho i v mapách uvádí lidovější název Havličák. Najdeme ho 600
metrů vzdušnou čarou od Vrchanova, směrem na Zálesní Lhotu. Při cestě dále
k Horní Branné jsme nalezli smírčí kříž latinského typu bez popisu a datace. Vztahuje
se k němu pověst, že u něho byl zabit poštovní zřízenec, který si kolem něho krátil
cestu na hornobranský zámek.
U Havličáku je ještě dobré poznamenat, že jeho hráz úzce přiléhá k úzkorozchodné
železnici, postavené zde při kalamitě bekyně mnišky v letech 1921- 1923. Hráz 280
cm široká tvořena náspem (pro účely zadržení vody výrazně zesíleným). To mě vede
k domněnce, že jakýsi rybník tady byl už v době úzkorozchodné železnice, tedy
v době, kdy patřilo celé polesí pořád hraběti Ottovi z Harrachu, které mu bylo státem
vyvlastněno až roku 1924. Tato kalamita v konečném důsledku velmi změnila ráz námi
sledované krajiny. Ve své práci Zdeněk Fišera uvádí, že v oblasti mezi Havlíčkem
a silnicí Martinice – Zálesní Lhota se měl nacházet ještě jeden rybník, kterého měly
parní lokomotivy využívat k dočerpávání vody. Při průzkumu terénu ani ve starých
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mapách jsem podobný rybník nenalezl, proto se domnívám, že k dočerpávání byl
využíván předchůdce Havličáku, čemuž by odpovídal i jeho zesílený násep, i když ani
ten není na starých mapách zakreslen.
V současné době se tedy podařilo obnovit již 5 rybníků a další se připravují. Vřele všem
doporučuji návštěvu této oblasti. Nejen pro to, že se v rybnících dá krásně vykoupat,
ale i pro zdejší krajinu. Je opravdu romantická. Naučná stezka po 3 rybnících je dlouhá
1,9 km
Na závěr bych rád poděkoval za cenné rady svému kamarádovi a předsedovi klubu
Transsaltum Jilemnice Zdeňku Fišerovi a za zapůjčení materiálů starostovi obce
Martinice v Krkonoších Leoši Mejvaldovi a také panu ing. Miloši Růžičkovi
z KRNAPU.
Tři martinická tvrziště?
Nejen mezi současnými znalci martinické historie a zdejších památek je bez pochyb
známo, že v Martinicích u Jilemnice či jinak Martinicích v Krkonoších nikdy nestála
žádná tvrz ani jiné šlechtické sídlo. I když tento fakt nelze vyvrátit, tak jsou zde některé
jasné skutečnosti, kde o této otázce lze vážně polemizovat.
Samotný vznik obce Martinice je nezodpovězenou otázkou. Čtyři známé nálezy
středověké keramiky kladou vznik nejstarší osady na okraji Martinic již do 13. století.
Bezpečné doklady neexistují, či nebyly zjištěny. Poprvé jsou doloženy v roce 1492
jako součást panství pánů z Valdštejna a patřila ke štěpanickému panství, kdy se osada
stala dělením součástí nově vzniklého jilemnického panství. Stará lidová tradice mluví
o tom, že obec založil Martin z Valdštejna, vedlejší člen rodu Valdštejnů. Dále se
tradovalo, že zdejší zemané se snad zvali Martinicové a byli blízcí příbuzní Valdštejnů.
Ze svého mládí pamatuji, že martinická tvrz byla kladena jedním starousedlíkem na
Hůru, což je kopec jižně nad železniční stanicí, tam se však žádné zbytky fortifikace
nenacházejí. Podrobnější zaměření na prostor okolního terénu však v posledních pěti
letech přineslo některá velmi zajímavá zjištění.
Někdy v osmdesátých letech minulého století jsem byl upozorněn jednou starou paní
ze Zálesní Lhoty, že podle staré tradice stávala vedle lomu u Rovnáčova ve středověku
tvrz. Rovnáčov v nedávné době ještě náležel k Martinicím a ve středověku na začátku
15. století zde stálo zemanské sídlo. Kolega Ondřej Hájek objevil podle leteckých map
v daném prostoru trojúhelníkový útvar a přímo na místě lokalitu podobající se
možnému tvrzišti. Zjišťovací archeologický výzkum turnovského muzea v polovině
dubna 2014 přinesl nález kulturních vrstev a hlavně množství přepálené mazanice.
Ovšem ani jediný kus datovatelné keramiky. Což dokládá přítomnost zaniklého
objektu, díky dominantního rozhledu na Krkonoše možnost středověkého strážiště či
strážnice.
V roce 2015 při badatelském výletu jilemnického klubu historie Transsaltum po lesní
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železnici a zdejších rybnících jsme stanuli v lese za hřbitovem u hráze zaniklého
rybníka. Zde jsem objevil okrouhlý pahorek, ležící při toku vodoteče a vedle lesní
cesty. Podle názoru turnovského archeologa doktora Prostředníka jde bezpečně
o středověkou blatnou lokalitu z počátků Martinic. Nelze pak vyloučit, že se jedná
o neznámé tvrziště, což by dokázal pouze zjišťovací archeologický výzkum.
Do třetice lze pouze citovat zprávu ze soupisu pomístních názvů pro obec Martinice,
uloženou v Onomastickém oddělení Ústavu pro jazyk český. V roce 1973 G. Čivrný
uvedl polohu na Kotybě jako místo, kde se nacházela na vrcholu kopce stará zemanská
tvrz. Ležela v prostoru zvaném U Čejkovic a U Ameriky. Vše podle již nezjištěné
pověsti, která se dědila z pokolení na pokolení. A tradice byla přerušena. Pokud tato
tvrz existovala, mohla se nazývat patrně Čejkovicemi.
Zdeněk Fišera
Víte, že ...
- ptákem roku 2017 vyhlásili ornitologové datla černého? Tento opeřenec se
s oblibou živí hmyzem žijícím ve dřevě, za což si vysloužil přezdívku „lékař stromů“.
Volbou datla chtějí přírodovědci upozornit na potřebu zachování odumírajících
a mrtvých stromů v lesích a zahradách.
Datel je původně lesní pták, se kterým se lze ale stále častěji setkat ve městech. Ačkoli
dosahují až půl metru, jsou datlové černí s červenou čepičkou poměrně nenápadní
a lze je v přírodě nejčastěji spatřit od února do května. V jarním období totiž bývají
datlové nejnápadnější, obhajují teritorium, honí se se svými soky, tesají dutiny, hledají
partnery pro hnízdění a nezřídka se prozradí svým typickým hlasitým voláním.
Hlavní potravu datlů tvoří nejrůznější hmyz žijící ve dřevě, především ale mravenci.
Aby se za nimi dostali do úzkých chodbiček kmenů, mají nejen vyztužený zobák
zakončený na konci svisle seříznutý jako dláto, ale i jazyk dvakrát delší než je zobák
a zvláštní aparát, který umožňuje vypláznout jazyk daleko dopředu. Ve spojení
s lepivými slinami a harpunovitými háčky na špičce jazyka tak jsou datlové vybaveni
dokonalým loveckým nástrojem.
Méně známou skutečností je, že tito ptáci mohou sloužit jako symbol věrnosti. Jakmile
datlové jednou vytvoří pár, žijí a hnízdí spolu po řadu let, často i opakovaně ve stejné
dutině. Dožívají se věku až přes 25 let. Také mláďata datlů se nestěhují příliš daleko od
svého původního domova.
- rok 2017 byl rozhodnutí Valného shromáždění OSN vyhlášen Mezinárodním rokem
udržitelného cestovního ruchu. Cílem je zvýšit povědomí všech skupin společnosti
o jeho významu pro rozvoj, podnítit spolupráci všech zainteresovaných stran a docílit
pozitivních změn na úrovni politik, obchodních praktik i spotřebitelského chování.
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Snímek mapy z konce 19. století.Zobrazeny původní „Harrachovy“ rybníky Martinický a Vrchanovský, železniční trať
Chlumec nad Cidlinou – Trutnov zatím ještě bez trati lokálky. (mapa je k vidění v muzeu v Horní Branné – Zámek čp. 1).

Místo bývalé tvrze Martinice – Rovnáčov

„Domácnost má být tak čistá, aby byla zdravá a tak špinavá,
aby byla šťastná!“ (slova jedné moudré paní doktorky)

Martinice v Krkonoších 23.3.2017.
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