MARTINICKÝ
ZPRAVODAJ

Krásné léto přejeme Vám všem.
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Ročník XXVII.

Vážení čtenáři, spoluobčané.
Právě otevíráte červnový Martinický zpravodaj, polovina letošního roku je za námi,
blíží se čas dovolených, dětem začíná odpočinkové prázdninové období. Prozatím je
léto pěkné, snad se ale dočkáme i trochy dešťových kapek pro lepší úrodu a doplnění
našich potůčků a tůněk. Přeji Vám všem klidné prožití dovolených, prázdnin,
načerpejte dostatek energie, ať již doma, v cizině nebo při toulkách po naší krásné
vlasti.
Úvodem bych chtěl poděkovat dětem a učitelkám základní školy za provedení úklidu
podél některých místních komunikací, který již pravidelně probíhá v jarních měsících.
Dále bych chtěl poděkovat všem, kteří pravidelně udržují své pozemky v obci, včetně
přilehlých úseků podél obecních cest. Naopak jsem opětovně nemile překvapen
pálením polosuché trávy, pokud možno ve večerních hodinách („ať nás nikdo nevidí“),
co na tom, že je to potom zasmrádlé po celé obci. Trocha selského rozumu by zajisté
těmto paličům pomohla. Ano, vlastnictví zavazuje, provedení alespoň jednoho
posečení vlastních pozemků ročně proto považuji za normální.
Pravděpodobně nás čeká suché léto, chtěl bych Vás vyzvat k rozumnému používání
pitné vody z našeho vodovodu, ne snad že bychom měli vody nedostatek, ale průběh
letních měsíců v posledních několika rocích by mohl mít do budoucna neblahý vliv na
množství zásob podzemních vod, ze kterých čerpáme pitnou vodu.
Odpadové hospodářství:
V roce 2016 bylo občany obce odevzdáno k dalšímu zpracování celkem 7,48 t skla,
1,78 t papíru, 5,70 t plastů a 360 kg obalů TETRAPAK. Komunálního odpadu bylo od
občanů svezeno celkem 34,53 t a velkoobjemového odpadu celkem 24,03 t. Díky
možnosti opětovného zpracování použitých obalů nám společnost EKOKOM
vyplatila celkem 60.820,50 Kč jako příspěvek na sběrnou síť a sebrané množství
druhotných surovin. V loňském roce ze zvýšilo třídění především plastů, kdy řada
z Vás využívá možností třídění a ušetření místa v popelnici na komunální odpad.
Celkem jsme Vám prodali známky na popelnice a bílé pytle na komunální odpad za
celkem 140.394,- Kč, na poplatku za tříděné složky odpadu bylo potom inkasováno
62.567,- Kč. Náklady na svoz všech druhů odpadů byly v roce 2016 celkem:
nebezpečný odpad 18.821,- Kč, velkoobjemový odpad 54.423,- Kč, tříděný odpad
69.678,- Kč, nákup známek na popelnice a pytle na komunální odpad tříděné složky
odpadu 170.852,- Kč a nákup pytlů na plasty 4.099,- Kč. Celkem obec vydala za
likvidaci odpadů 299.052,- Kč.
Občas odvážím z lesních příkopů vyhozenou lednici nebo starou televizi, o obsahu
některých vyhozených, pečlivě zabalených balíků, snad ani nic vědět nechci. Přesto
všechno se množství takových nálezů snižuje. Jsou místa, kde se takový poklad najde
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pravidelně, např. pravidelně se u kontejnerů na tříděné složky odpadů hromadí tašky
s dětskými plínkami (asi někdo na návštěvě chalupy kamaráda) nebo zbytky svačin
a obalů ze stavebních materiálů (parta chlapů, co opravovala někde střechu), atd.
Dalším místem pro takovouto „divočinu“ je prostor u mostu pod tratí za rybníkem
Zákřežník. Pokud se zde objeví např. celá elektroinstalace a veškeré plasty ze staré
Audiny, volám do Horní Branné, kam toto místo katastrálně patří, pokud zde najdu
odhozenou igelitovou tašku s oblečením, řeším to sám. A myslím si, že zde je odkládán
odpad někým úplně cizím, ne občany od nás nebo ze Zálesní Lhoty. Stejně tak na
odbočce ze „státovky“ na dolení konec ke mlejnu.
Takže těm, kteří třídí, děkuji. Těm, kteří ještě pořád vyhazují po okolí, snad jen
poradím, že je dobré občas popřemýšlet a těm, kteří odpad stále ještě pálí, aby hnáta
upadla.
Leoš Mejvald

Zprávy ze zasedání RO a ZO
Druhé veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších se
uskutečnilo dne 28.3.2017.
Byl projednán a schválen hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Martinice v Krkonoších, zisk ve výši 51.343,39 Kč bude vrácen
na účet obce. Na jednání byl projednán a schválen rozpočet na rok 2017, který je
součástí tohoto vydání. Zde můžete nalézt celkové množství finančních prostředků,
se kterými obec v běžném roce nakládá a nechá se vysledovat, kam jsou finanční
prostředky směrovány.
Dále byl projednáván záměr firmy N-sys vystavět na budově vodojemu stožár pro
umístění technologie pro přenos dat sítě internet. Současné umístění antén již je
ovlivněno růstem stromů, vysázených pod vodojemem, což má vliv na kvalitu
přenosu signálu. Byly prověřeny statické vlastnosti stožáru, stavbě nebudeme bránit
při dodržení technologických a stavebních předpisů. Zastupitelé byli dále seznámeni
se zprávou kontrolního výboru o provedených kontrolách v roce 2016, byla podána
informace o provedených inventurách a zastupitelé rozhodli o vyřazení nefunkčního
hasícího přístroje Rapid sport 1 kg.
Dále v rámci diskuse byli zastupitelé seznámeni se schválením Strategie rozvoje Místní
akční skupiny Přiďte pobejt! pro příští plánovací dotační období. Starosta seznámil
přítomné se stavem zpracování návrhu Změny č. 1 Územního plánu obce, v současné
době probíhá projednávání s dotčenými orgány, poté bude následovat projednání
s veřejností a následně zastupitelstvo obce schválí navržené změny ÚP. Z diskuze dále
vyplynul požadavek na informaci od okolních obcí ve věci schválených směrnic pro
zadávání veřejných zakázek zadávaných v rámci činnosti obce. Řešil se také problém
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s nefunkčním veřejným osvětlením ve středu obce, kde došlo k přerušení zemního
kabelového vedení (z roku 1991 – 1992). Porucha byla řešena novým připojením
(dočasným) z vrchní sítě vedení veřejného osvětlení, bude připraven potřebný
podklad pro provedení rekonstrukce stávající kabeláže veřejného osvětlení v lokalitě.
Další veřejné jednání Zastupitelstva obce proběhlo dne 14.6.2017.
Na tomto jednání bylo projednáno a schváleno následující:
Byla odsouhlasena Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku ppč. 814/1 ve
vlastnictví Českých drah, a.s., jedná se o právo vedení, oprav a údržby kanalizace nad
nádražím. Tato byla realizována v roce 2016. Dále byla schválena Kupní smlouva na
převod pozemků ppč. 278 a 403/120 o celkové výměře 1500 m2 od paní Štefanové z
Jilemnice za cenu 20,- Kč za m2. Jedná se o pozemek před Lukšinkou mezi silnicí a
Jilemkou. Obec vlastní pozemky i na druhém břehu a část samotného koryta potoka
Jilemka.
Dále byla schválena Kupní smlouva na převod pozemků mezi Obcí Martinice v
Krkonoších a panem RNDr. Jirsou. Obec prodala pozemek ppč. 1153/3 (mez nad
cestou nad nádražím) a koupila pozemek ppč. 403/181 na hrázi starého rybníka
(získali jsme tak přístup na pozemek ppč. 403/7 – bývalá cesta vedoucí podél Jilemky).
Zastupitelé obce schválili veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
na rok 2017 pro místní organizace a spolky (Enduro Martinice 25.000,- Kč, SH ČMS
SDH Martinice 10.000,- Kč, Tělovýchovná jednota Sokol Martinice 40.000,- Kč
a Tělocvičná jednota Sokol Martinice v Krkonoších 20.000,- Kč).
Dále bylo schváleno hospodaření obce za rok 2016 ve výši zisk 3.264.072,37 Kč,
peníze ponecháváme na účtu obce pro připravovanou investiční akci realizace školky.
V rámci hospodářské činnosti provozování vodovodu skončilo hospodaření ztrátou
ve výši 110.696,90 Kč, která je způsobena jednak poklesem celkového prodeje pitné
vody do Jilemnice a dále uskutečněnými opravami a rozsáhlou výměnou vodoměrů.
Součástí schvalovacího procesu bylo i schválení Závěrečného účtu obce Martinice
v Krkonoších za rok 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
s výrokem bez výhrad a Účetní závěrky Obce Martinice v Krkonoších za rok 2016.
Dále byla schválena Kupní smlouva na pozemek ppč. 381/3 vodní plocha/rybník
s panem Josefem Bedrníkem, Martinice v Krkonoších 49. V rámci připravované
investiční akce stavby optického kabelu k převaděči Vodafone nad naší obcí ve směru
od Roztok u Jilemnice byla schválena Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene vedení optického kabelu po pozemcích ppč. 1135, 1136 a 1137 ve
vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce dále schválilo Smlouvu o centralizovaném zadávání veřejné
zakázky „Komplexní nakládání s odpady“ se svazkem obcí Jilemnicko. Byl schválen
také mimořádný členský příspěvek svazku obcí Jilemnicko ve výši 110.- Kč na
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obyvatele, splatný ve dvou splátkách v letech 2017 a 2018. Tento mimořádný
příspěvek bude použit v případě odsouhlasení ve všech členských obcích svazku k
zakoupení pozemků v katastru obce Hrabačov (v průmyslové zóně před podnikem
DEVRO) pro zajištění budoucího možného zázemí svazku pro kompostování,
nakládání s odpady a podobně. V případě neúspěchu projektů bude pozemek opět
prodán a finanční prostředky rozpuštěny mezi členské obce.
Dále bylo schváleno Rozpočtové opatření č. ZO 1/2017 dle navržených změn.
Zastupitelé obce byli seznámeni s připravovaným záměrem realizace naučné stezky
na martinickém nádraží, se stavem projektové přípravy cyklostezky do Jilemnice a
přípravě projektu na sanaci stěn vodojemu Martinice (obdržen příslib dotace z
Programu ochrany vod Libereckého kraje). Dále byla přednesena informace
předsedy finančního výboru Ing. Pavlouska ve věci provedené kontrole v PO Základní
škola a Mateřská škola Martinice v Krkonoších.
Zastupitelstvo obce uložilo starostovi obce jednat o možném výkupu pozemků pro
realizaci rekonstrukce místní komunikace nad Grzešovými čp. 65. Zdejší stávající
místní komunikace probíhá po pozemcích ve vlastnictví fyzických osob a obec
bohužel nemůže do této místní komunikace investovat. Doufám v dohodu s vlastníky
dotčených parcel, abychom mohli cestu opravit a zlegalizovat její průběh.
Rada obce se pravidelně schází na svých jednáních každých 14 dnů, opět bylo řešeno
množství požadavků od občanů a žádostí o vyjádření ke stavbám a rekonstrukcím.
Konkrétnější informaci mám pro Vás ve věci provádění rekonstrukce vedení VN
společnosti ČEZ Distribuce a.s., od Horáčkových čp. 7 za martinické nádraží.
Výměna sloupů a vedení bude probíhat na přelomu prázdninových měsíců
červenec/srpen a k přerušení dodávky el. Energie dojde ve dnech 25.7., 1.8. a 8.8.
2017 od 8:00 do 18:00 hodin. Prostory vypínání budou předem řádně ohlášeny
společností ČEZ Distribuce a.s., sledujte prosím vývěsky a internetové stránky obce.
V zimních měsících bylo provedeno měření hloubek rybníka Zákřežník, v jarních
měsících potom proběhlo geodetické zaměření stavby hráze, bezpečnostního
přepadu a vzduté hladiny vody. Hráz rybníka a bezpečnostní přepad se nachází na
pozemcích ve vlastnictví obce a Povodí Labe, se kterým jednáme o možné směně
pozemků na hrázi rybníka. Odtok od bezpečnostního přelivu vede v současné době
po pozemcích obce a po pozemku pana R. Vydry, který po dohodě svolil s narovnáním
odtoku podél společné hranice pozemků pod hrází. V jarních měsících proběhlo také
odkácení vzrostlých stromů na hrázi rybníka, kdy byl tento záměr projednán a
odsouhlasen odborem životního prostředí MěÚ Jilemnice.
Leoš Mejvald, starosta
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Zprávy OÚ
Upozornění
Upozorňujeme občany, že ve dnech 25.7., 1. a 8. 8. 2017 od 8 do 18 hodin dojde
k přerušení dodávky elektrického proudu z důvodu provádění oprav vysokého
napětí ČEZ Distribuce, a.s. V této věci vás firma ještě bude informovat vyvěšením
plakátů.
Ordinace praktického lékaře pro dospělé
MUDr. J. Gottwalda a MUDr. M. Košelky v Roztokách u Jil., Martinicích v Krk.
a Zálesní Lhotě, tel. 603 835 438 bude v týdnech od 10. do 21. 7. 2017 a od 21. 8. do
1. 9. 2017 z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
V této době bude zastupovat MUDr. F. Válek: Studenec Po, St a Čt 8.00 – 12.00,
Horka u St. Paky Út a Pá 8.00 – 12.00 hod., tel. 604 323 950.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
se budou konat v pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017
od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti budovy OÚ Martinice v Krkonoších.
„Nepotřebné věci potřebným“
V měsíci dubnu jsme opět uspořádali Sbírku použitého ošacení pro sociální družstvo
Diakonie Broumov. Nejdříve to vypadalo, že sbírka nebude moc úspěšná, ale nakonec
se podařilo dost věcí nashromáždit. Děkujeme tak všem, kteří jste pomohli
potřebným.

Zprávy výboru
Finanční výbor
Hospodaření obce v roce 2016 a rozpočet na rok 2017
Příjmy v tis. Kč
upr.rozp. 2016 skut. 2016
Daňové příjmy celkem
6 115,0
6 558,5
Poplatky
261,0
256,5
Dotace
141,3
141,3
Pozemní komunikace
31,0
30,9
Čištění odpadních vod
35,0
25,9
Knihovna
1,0
0,9
Zpravodaj
6,0
7,3
Kulturní a soc. komise
3,0
8,3
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rozp. 2017
6 205,0
265,0
116,4
0,0
30,0
1,0
7,0
3,0

Ost. tělovýchovná činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Příjem z prodeje pozemků,....
Sběr kom. odpadů
Využ. a zneškod. kom.odpadů
Ochrana životního prostředí
Požární ochrana
Místní správa
Příjmy z fin.operací
Převody mezi účty obce
Fin.vypořádání minulých let
Příjmy celkem:

27,5
94,6
3,0
3,0
401,0
10,0
45,0
5,0
1,6
75,8
4,2
600,0
56,5
7 920,5

26,9
101,4
3,0
1,3
61,3
10,2
60,8
5,0
1,6
77,5
4,8
0,0
56,4
7 439,8

1,0
90,0
0,0
3,0
514,0
11,0
60,0
0,0
0,0
29,6
3,0
600,0
51,5
7 990,5

Výdaje v tis. Kč
Silnice
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Čištění odpad.vod
Vodní díla/rybník
Příspěvek PO (ZŠ+ŠD+MŠ+ŠJ)
- služby a opravy
Knihovna
Kronika
Obnova míst. památek
Zpravodaj
Kulturní a soc. komise
Tělovýchovná činnost
Pomoc zdr.postiženým…
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Kom. služby a úz. rozvoj
Sběr nebezp. odpadu
Sběr komun. odpadu
Veřejná zeleň
Soc. péče a pomoc st. obč.

784,5
54,0
360,0
1 484,0
0,0
00,0
30,0
19,0
20,5
16,5
40,5
40,0
90,0
2,0
60,1
411,0
43,0
60,0
381,0
20,0
337,0
80,0
5,0

532,8
53,8
0,0
717,2
0,0
900,0
2,8
16,6
18,7
10,9
38,6
30,0
87,8
0,0
32,4
346,8
35,7
0,0
61,1
18,8
336,4
40,9
0,0

1 474,5
55,0
460,0
180,0
80,0
900,0
132,0
19,5
21,5
17,0
40,0
57,5
93,0
2,0
67,0
160,0
50,0
60,0
575,0
20,0
345,0
78,0
5,0
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Ochrana obyvatelstva
Požární ochrana
Volby do zastupitelstva LK
Místní správa, zastupitelstvo
Fin. operace
Výdaje celkem:
Financování

5,0
103,0
11,8
1 461,0
50,0
6 868,9
- 1 051,6

0,0
102,6
11,8
1 346,9
- 52,6
4 690,0
- 2 749,8

5,0
96,0
0,0
1 576,5
170,0
6 739,5
- 1 251,0

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

Po I. světové válce svolána první řádná valná hromada na dne 23. května 1920. Zvoleni
byli všemi hlasy: ředitel Josef Hašek st., čp. 103, místoředitel František Jebavý, čp. 67,
pokladník Josef Jebavý, čp. 5, jednatel Josef Václavů, čp. 50, 1. režisér Josef Hovorka,
čp. 41, 2. režisér František Martínek, kontrolor František Horáček ml., čp. 137,
výběrčí Josef Kupka, čp. 24, garderobiér Josef Zahradník, náhradníci Bohumil Václavů,
čp. 50 a Václav Bulušek, čp. 20, dekoratéři František Martínek a Jan Jebavý, čp. 27.
Z návrhu Jana Jebavého usneseno koupiti nové knihy, a to jednatelskou, pokladní
a pamětní. První dvě koupili, na třetí zapomněli. Líčení za plat převzal Josef Havlíček,
čp. 72. Sepsán byl veškerý spolkový inventář. Tím začal normální spolkový život,
pokud se týká administrativy.
Jako další hra, v pořadí 63., zvolen divadelní kus „Sedlák Zlatodvorský“. Sehrán byl
dne 24. října 1920. Obraz z venkovského života o čtyřech jednáních. Návštěva byla
velmi dobrá. Je to zatím slabá činnost spolku, ale byla to zvláštní doba. Každý druhý
spolek sháněl peníze na pomník padlým. Divadlo dalo jedině příjem, a tak každý chtěl
hrát. Vždyť příjem na tuto hru byl 577,- Kč, vydání 248,- Kč, čistý zisk 329,- Kč. Do
kroniky divadelního spolku patří i divadelní hry sehrané Sokolem i jinými, neboť bez
členů „Klicpery“ by nikdo hrát samostatně ve vsi nemohl. Divadelní firma byla jedna –
„Klicpera“ – a jen čistý zisk a nadpis na plakátě se jaksi dobrovolně přepouštěl. Vždyť
Klicpera, Sokol, Hasiči – stále ti samí lidé. Tak dne 5. prosince téhož roku sehrála
Tělocvičná jednota Sokol divadelní hru „Zahučaly lesy“. A tím byl rok 1920 ukončen.
Hned po masopustu sehrál „Klicpera“ 27. února 1921 veselohru od Pavla Rudolfa
o třech jednáních „V tichém hnízdečku“. Úlohy rozepsal p. Josef Jebavý a sl. Zdeňka
Trunečková. Čistý zisk byl 174,30 Kč. K tomuto zisku bylo něco přidáno a na pomník
padlých věnováno 200,- Kč. Již 6. března se konala řádná valná hromada. Ředitelem se
stal Josef Jebavý z čp. 5, místoředitel František Bedrník, čp. 48, pokladníkem Oldřich
Buďárek, čp. 33 a režiséry Jáchym Cerman a Jan Novotný. O čtrnáct dnů později
sehrál Sokol drama o třech dějstvích „Proti vlastní krvi“. Dne 15. dubna 1921 zemřel
bývalý ředitel spolku „Klicpera“ př. Josef Hašek st., majitel spolkové místnosti od

8

založení spolku. O dva dny později, 17. dubna, opět hráno, a to Odbočka Jednoty čsl.
st. drah v Martinicích hraje hru „Poslední muž“. Čistý výnos opět věnován na stavbu
pomníku.
Dne 10. července 1921 sehrály martinické sdružené spolky báchorku „Jiříkovo
vidění“. Divadelní stránka byla starostí „Klicpery“. Zisk byl předem stanoven na
zřízení pomníku padlých. Divadlo bylo sehráno v přírodě za mlýnem na pozemku
p. Josefa Kupky, kde byla postavena značným nákladem hora Blaník. Celá hora byla
z trámů a hrází, potažena pytlovinou, omítnuta maltou. Vedle stála selská chaloupka.
Náklad byl značný, účast z celého okolí obrovská. Zůstalo asi 10 000,- Kč čistého
a pomník padlých byl obcí objednán. Umělá hora byla tak veliká, že blaničtí rytíři
vyjížděli z této hory přímo na koni jako ze skutečného Blaníka. Reklama u slavnosti
i před ní, trochu amerického stylu, pomohla finančnímu výsledku dokonale. Byl to
podnik svého druhu v celém okolí první po válce, a proto se vyplatil. Okolí něco
odkoukalo, následovalo tu a tam, ale toho výsledku nedocílil nikdo. Členové
„Klicpery“ se starostou obce p. Františkem Bedrníkem, čp. 48 v čele měli na této
zdařilé akci lví podíl.
Dne 23. dubna sehrál spolek pod taktovkou režiséra Jáchyma Cermana hru
„Mučedník Brixenský“. Hra byla sehrána na oslavu stoletých narozenin Karla Havlíčka
Borovského. Úlohy rozepsal zdarma p. Hynek Jirouš, čp. 59. Hra měla abnormální
účast diváků a skončila ziskem 498,30 Kč. Dne 1. 11. 1921 sehrál druhý režisér Jan
Novotný se svoji skupinou v pořadí již 70. hru „Na Polském zámku“. Hra z válečného
ovzduší Pavla Rudolfa. Měla býti sehrána na oslavu tří let trvání Československé
republiky. Prvně se měla hrát 28. října a po druhé o dva dny později. Poněvadž však
byla prohlášena mobilizace proti Maďarsku, odloženo na 1. listopadu. Čistý výnos
194,90 Kč doplněn na obnos 200,- Kč a věnován sirotkům po padlých vojínech obce
Martinice. Před divadlem uspořádaly sdružené spolky v Martinicích „Slavnost
odhalení pomníku padlým ve světové válce spojenou se sázením Lípy svobody“.
Dva režiséři, každý se svými přívrženci, cvičili, a tak již 11. prosince hraje režisér Jan
Novotný frašku o třech jednáních „Bytová nouze“. Zisk činil 134,40 Kč. Poslední hrou
tohoto roku byla hra nacvičená režisérem Cermanem, a sice „Z nařízení bytové
komise“. Úlohy rozepsal zdarma p. František Bukovský, čp. 78. Po divadle, jež začalo
v 5 hodin odpoledne, byla taneční zábava. Hra skončila v zisku 419,80 Kč. Tím skončil
velmi rušný rok 1921.
Rok 1922 začal 7. maškarním plesem „Klicpery“. Konal se 7. ledna, byl slabě navštíven
a skončil schodkem, jenž musel býti uhrazen z pokladny. Řádná valná hromada se
konala 5. února 1922. O měsíc později, 5. března, sehrál „Klicpera“ hru „Na Polském
zámku“ s čistým výnosem 253,58 Kč. Tento kus se hrál již loni, tentokrát však s jiným
obsazením. Tato hra byla dne 19. března sehrána na jevišti spolku „Jarost“ ve Mříčné.
Byl to druhý zájezd „Klicpery“. Další hrou byla v pořadí 74. hra „Spasitelka“ hraná 26.
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března za režie Jáchyma Cermana. Hra o čtyřech jednáních z dob útisku českého
života před světovou válkou skončila ziskem 416,70 Kč. Hned poté přistoupil
„Klicpera“ k velmi výpravné hře, v pořadí 75., a sice „Lucerna“ od Aloise Jiráska.
Hráno bylo třikrát, a to v rozmezí od 16. do 23. dubna 1922. Režii měl tentokrát
František Bedrník, čp. 48. Na toto divadlo namaloval p. Lev z Jilemnice nové
dekorace, např. krásný zámecký pokoj, balustrády k lesnímu zámečku, lesní kulisy
apod. Jen práce stála 926,- Kč. Ač hráno třikrát, skončilo vše schodkem 776,- Kč, a to
vlivem nových kulis. Bylo to nejzdařilejší divadlo za posledních 10 let „Klicpery“.
Rychtář Votruba v podání p. Václava Buluška sklízel salvy smíchu od obecenstva
a taktéž na ostatní osoby bylo radost pohledět.
Bylo čtyři léta po válce. Národ žil v klidu, miloval se, republiku vedl president
Osvoboditel T. G. Masaryk. Nad ní klenula se obloha míru. Zlaté dny pro takovouto
práci, na které se později dlouhá léta vzpomínalo. To byl život pohádkou. Každý, kdo
chtěl pracovati, práce měl dost. Každý byl osobně, ve slově i tisku, svoboden.
Josef Ullrich ml., kronikář

Společenská kronika
Sňatek
Angelika Kotyková, Semily – Jiří Vyhlas, Martinice v Krkonoších
Manželé Vyhlasovi byli šestým párem, kteří se rozhodli uzavřít sňatek
v Martinicích v Krkonoších. Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Narození
31. 5. 2017 – Adam Kobrle
Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
paní Miloslavě Lukešové 85 let
paní Martě Jiráskové
70 let
panu Jaroslavu Rybářovi 70 let
panu Jiřímu Říhovi
70 let
Úmrtí
11. 4. 2017 – Vlasta Vydrová (1946)
12. 6. 2017 – Zdeňka Hodková (1927)
Rodinám projevujeme upřímnou soustrast.
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Školství
Od dubna do června v základní škole
Poslední tři měsíce školního roku jsou již tradičně naplněné nejen učením, ale i mnoha
doplňkovými akcemi, výlety nebo exkurzemi.
V prvních dvou týdnech měsíce dubna jsme se připravovali na vynášení Mořeny.
Tato tradiční akce byla naplánovaná na 12. dubna. Bohužel jsme ji kvůli špatnému
počasí museli přesunout na jiný termín. Déšť ale neodradil budoucí prvňáčky, kteří
dne 12. 4. přišli k zápisu do prvního ročníku.
Hned po Velikonocích navštívili naši školu speciálně cvičení pejsci. Děti se
dozvěděly mnohá fakta o chovu psů, o canisterapii (léčení pomocí psů) a jako bonus
bylo seznámení se zásadami první pomoci. V pondělí 24. dubna jsme konečně měli
možnost vynést a upálit Mořenu (Moranu). Část dne jsme věnovali tradičnímu
úklidu ke Dni Země. Těší nás, že máme rok od roku méně odpadků.
Týden po Velikonocích proběhly čtvrtletní rodičovské schůzky. Středa 26. 4. se nesla
ve znamení bajek. Přijeli herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové a sehráli nám
a dětem z mateřské školy představení Bajky pana Ezopa. Jako vždy jsme se nejen
dobře pobavili, ale také poučili.
Květnové svátky připadly na pondělí, takže jsme předposlední měsíc školního roku
zahájili dvěma zkrácenými týdny. V pátek 5. května proběhla ve škole beseda se
zástupci OSPOD Jilemnice a Policie ČR. S mladšími dětmi si povídali obecně
o bezpečnosti na ulici, doma nebo venku v přírodě. Se staršími dětmi se probíraly
otázky bezpečného užívání internetu.
Do Studence na McDonald cup se vydali naši malí fotbalisté v úterý 9. 5.
v doprovodu svého fotbalového trenéra a paní ředitelky. Děkujeme rodičům za
pomoc s dopravou na turnaj a zpět. Přestože naši hoši a dívky nedosáhli na vítězství
v turnaji, určitě nasbírali cenné zkušenosti.
Ve druhé polovině května se naše škola zúčastnila srovnávacího testování žáků
5. ročníků. Tyto testy jsou organizovány Českou školní inspekcí každý rok a probíhají
elektronicky. Školy, které se mají testů zúčastnit, jsou vybírány z databáze škol. Naši
páťáci psali testy z českého jazyka, matematiky a z oblasti Člověk a jeho svět (zahrnuje
prvouku, vlastivědu a přírodovědu). Ve většině sledovaných oblastí se naše škola
pohybovala nad celostátním průměrem.
Od začátku května jsme začali připravovat projekt ŘEMESLA, ve kterém se
žáci seznamují s řemesly dávnými i současnými. Projekt prolíná téměř všemi
předměty, hlavně však výtvarnou výchovou, hudební výchovou a vlastivědou.
Abychom si připomenuli tradiční řemesla našeho kraje – přadláctví a tkalcovství –
vydali jsme se 23. května do Voletin u Trutnova. V Domě u jasanu se nachází
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Tkalcovské muzeum, kde na nás čekaly příjemné paní průvodkyně, které nám
ukázaly cestu lnu od setí až ke tkaní. Děti si vyzkoušely vochlování lnu a výrobu
provázku, také tkaly na stavu a seznámily se se starodávným mandlem a žehlením.
Také si každý ozdobil plátěnou tašku. Do Trutnova jsme se vraceli pěšky podél řeky
Úpy.
Poslední květnový den se nesl ve znamení exkurze 3. – 5. ročníku do Hradce
Králové. Jeli jsme na hvězdárnu a do planetária na program o naší sluneční
soustavě. Čekala nás výprava do hlubin vesmíru v novém 3D planetáriu, jehož
budova připomíná létající talíř. Děti se dozvěděly, jak vznikla Země i Měsíc, co je to
kometa, jaký je rozdíl mezi meteoritem a meteoroidem a mnoho dalších věcí.
V budově hvězdárny jsme si prohlédli velký dalekohled, kterým se pozoruje Slunce.
Bohužel se ukázalo jen na pár vteřin. Další část exkurze proběhla venku. Prošli jsme si
planetární stezku – naučná stezka s informačními tabulemi o jednotlivých planetách.
Cesta nás zavedla až do městských lesů s krásnými rybníky. Děti ve dvojicích zjišťovaly
údaje o planetách. Zajímavá byla např. jména planet ve staročeštině.
Ten samý den si mladší děti vyjely vlakem na výlet do Jablonce nad Jizerou
a podnikly přírodovědnou vycházku v oblasti mezi Rokytnicí a Jablonečkem.
Odměnou jim bylo dovádění na krásném dětském hřišti v Jablonečku.
Na začátku června proběhlo tradiční školní focení. V úterý 6. června jsme se
vypravili na školní výlet do Náchoda. Jeli s námi i budoucí prvňáčci. Na
náchodském zámku jsme zhlédli pohádku O čarodějnici Xíxáře. Těšili jsme se na
medvědy v zámeckém příkopu, ale byli zalezlí a ven se jim příliš nechtělo. Autobus nás
zavezl na pevnost Dobrošov. Tam se děti najedly a proběhly. Společně jsme pak vylezli
na vyhlídku dělostřeleckého srubu Můstek.
Předškoláci přišli na svůj „zkušební“ den do školy v pátek 16. června.
Týden od 19. do 23. června byl věnován projektu Řemesla, který jsme postupně
předvedli našim hostům z DC Jilemnice, z naší mateřské školy a školákům ze
Studence (s nimi přišla paní učitelka Janoušková). Nezapomněli jsme ani na rodiče,
kteří nejenže zhlédli připravené pásmo, ale mohli si se svými dětmi vytvořit společný
výrobek nebo obrázek v mini-dílničkách na školní zahradě. Bylo také připraveno
drobné občerstvení.
Závěrečné dny školního roku jsou věnovány soutěži O nejvšestrannějšího kluka
/dívku naší školy (děti tuto soutěž znají pod názvem Ukaž, co umíš).
Školní rok se uzavírá v pátek 30. června předáním závěrečného vysvědčení.
Hlavní prázdniny začínají v sobotu 1. července. Do školních lavic se vrátíme v pondělí
4. září.
Přejeme všem školákům, jejich rodinám i všem spoluobčanům krásné léto.
-DP-
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Kultura
Provozní doba knihovny v Martinicích
Během letních měsíců bude knihovna otevřena ve čtvrtek 29. června
a 13. července, poté během prázdnin bude uzavřena. Od září bude otevřena opět
každý sudý týden ve čtvrtek – 7. 9., 21. 9., v pravidelnou provozní dobu od 15.30 do
18.00 hodin.
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- E. MORAVETZOVÁ, varhany a L. MORAVETZ, zpěv, koncert duchovní hudby
u příležitosti státních svátků Cyrila a Metoděje a Mistra Jana Husa - Čt 6.7., 18.00 hod.,
Evangelický kostel Křížlice
- KDO SE BOJÍ POSTELE?, Divadlo Artur Praha, čtyři nezávislé příběhy, hrají:
K. Podzimková, K. Zima - Ne 9.7., 20.00 hod., zámecký park (za špatného počasí se
představení odehraje v sále SD Jilm)
- FOLKOVÝ FESTIVAL, 3. ročník, vystoupí: Jindra Kejak, Pepa Štross a syn, Neřež
Trio – So 29.7., 15.00-19.00 hod., zámecký park (za špatného počasí se koná v sále SD
JILM)
- PRÁZDNINOVÝ KYTAROVÝ KURZ pod vedením kytarového virtuosa
a pedagoga L. Fišery. Kurz je vhodný pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé, děti
i dospělé – St 2.8–Ne 6.8. Přihlášky je možno podat v IC Jilemnice do 30.7., tel. 481
541008.
- HUDEBNÍ POUŤOVÝ PROGRAM zahrají čtyři mladé kapely: RůthPunk, Ziwa,
The Other.s, Jokers – So 12.8., 14.30-21.00 hod., nádvoří ZŠ Harracha
- NĚŽNÉ DÁMY, Docela velké divadlo Litvínov, komedie, hrají: P. Nový/R. Stodůlka.
J. Révai, - Ne 20.8., 20.00 hod., zámecký park (za špatného počasí se odehraje v sále
SD Jilm)
- JAZZOVÝ FESTIVAL, proběhne v rámci Alternativa pro kulturu – workshopy
a prezentace. Představí se 3 jazzové uskupení, součástí programu bude vernisáž
fotografií World Jazz Photo – So 26.8., 15.00-19.00 hod.
- ROZLOUČENÍ S LÉTEM – zahájení chytáním pstruhů z kašny, ukázky hasičské
techniky, od 14.00 hod. zahrají skupiny: Fous, Medůzy a Vzháčka, součástí programu
bude skákací hrad a dílničky pro děti, – Ne 3.9., 12.00 hod., Masarykovo nám.
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Krakonošovy letní podvečery 12. - 15. 7. 2017 v Jilemnici
středa 12. 7.
8-17 hod. - Krkonošské muzeum, rozšířené prohlídky (muzeum, kostel sv. Vavřince,
Zvědavá ulička)
16-20 hod. - dětský animační koutek
15.00 hod. - Draka bolí zub, Divadélko LOUTKÁČEK (zámek a nádvoří)
15.45 hod. - Draka bolí zub, Divadélko LOUTKÁČEK (zámek a nádvoří)
16.00 hod. - slavnostní zahájení na Masarykově náměstí
16.05 hod. - PLECHAŘINKA, dechová kapela
16.30 hod. - Draka bolí zub, Divadélko LOUTKÁČEK (zámek a nádvoří)
17.15 hod. - MARFI – M. Novotná, zpěv a F. Moravec, kytara
18.30 hod. - BARBARELLA Vrchlabí, hudební skupina
20.00 hod. - ukončení denního programu na náměstí
20.30 hod. - koncert Pocta Janu hraběti Harrachovi – VEČER ČESKÝCH
a SVĚTOVÝCH PÍSNÍ A ÁRIÍ, účinkují: J. Bínová, D. Klánský, J. Marešová (zámek
a nádvoří)
Při nepřízni počasí bude program na zámku přemístěn do Erbovního sálu budovy
Jilemnického pivovaru.
čtvrtek 13. 7.
16-20 hod. - dětský animační koutek
16.00 hod. - JIABLONEČANKA, dechová kapela
17.30 hod. - loutkové divadlo MAMINY – Aňuška a Marfuška
18.30 hod. - DEER S DELUSIONS, houslovo-akordeonový duet
19.30 hod. - BANDIT Nová Paka, country skupina
21.00 hod. - ALIBI ROCK, hudební skupina
23.00 hod. - ukončení denního programu
Pátek 14. 7.
8-17 hod. - Krkonošské muzeum, rozšířené prohlídky
16-20 hod. - dětský animační koutek
16.00 hod. - JILEMNIČANKA, dechová kapela
17.15 hod. - Krkonošská pohádka, Divadelní soubor ROLNIČKA Nová Paka
18.15 hod. - Slávek JANOUŠEK a Luboš VONDRÁK
19.30 hod. - LADYBIRDS, folk-country-popkapela z Jablonce nad Nisou
21.00 hod. - SOUMRAK BAND, hudební skupina
23.00 hod. - ukončení denního programu
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Sobota 15. 7.
14-17 hod. - dětský animační koutek
14.00 hod. - SEMILSKÁ 12, dechová kapela
15.30 hod. - Jak šel Honza do světa, Divadlo NA CESTĚ Liberec
16.30 hod. - KLAUN TOBIASZ
17.00 hod. - JIILEMSKÝ SPOLEK PANÍ A DÍVEK
17.45 hod. - BIG BAND Vrchlabí
19.00 hod. - FOUS Jablonec nad Jizerou, country kapela
20.30 hod. - POKÁČ
22.00 hod. - TURBO, hudební skupina
24.00 hod. - ukončení denní programu
Program bude probíhat pod dohledem Krakonoše. Kulturní program finančně
podpořil Liberecký kraj a Město Jilemnice.
KINO Jilemnice:
Projekce letního kina v zámeckém parku – Bezva ženská na krku (So 1.7., 22.00
hod.), Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti (So 8.7., 22.00 hod.), Divoké
historky (So 22.7., 22.00 hod.), Dítě Bridget Jonesové (So 5.8., 21.30 hod.),
Lichožrouti (Pá 11.8., 21.30 hod.), Kruhy (So 12.8., 21.30 hod.).
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Pojďte s námi ke stolu: na výstavě nahlédneme do kuchyně a na stůl našich předků,
tentokrát zejména do měšťanských domácností. Výstava bude otevřena do 1. září
2017 (zámek).
Krása perníku: výstava z dílny D. Holmanové, která byla oceněna titulem Nositelka
tradic a Zlatý kolovrat, potrvá do 10. září (čp. 1).
Jan Vejrych (1856-1926): expozice přiblíží jednoho z nejvýznamnějších českých
architektů a stavitelů přelomu 19. a 20. století, rodáka z Horní Branné. V Jilemnici
projektoval stavbu dívčí školy a spořitelny. Dále je autorem projektů: např. hotel Paříž
v Praze, radnice v Pardubicích, Kolíně a Kladně, zámek ve Zruči nad Sázavou,
v Holovousích,... K výstavě vyjde zajímavá publikace. Výstava potrvá do 1. října.
Otevírací doba: úterý – Neděle 8-12 a 13-16 hodin, v červenci a srpnu do 17 hodin
Krakonošova tržnice v Roztokách
35. prodejní výstava s doprovodným programem se bude konat ve dnech 8. a 9.
července 2017 (v sobotu od 8 do 17 a v neděli od 8 do 14 hodin).
Sobotní program: country kapela JEZ z Prahy (od 9.30 a 12.00 hod.),
TIMBERSPORTS SHOW (od 10.30 a 13.00 hod.), Dana VRCHOVSKÁ TRIO (od
14.30 hod.), nedělní program: country music band NONSTOP (10 – 14.00 hod.).
Dále je zajištěna výstava a prodej zahrádkářských výpěstků a potřeb, chovných zvířat
a drůbeže, exotického ptactva, ukázka historické techniky,…..
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Dřevo-socho-kování s doprovodným programem v muzeu Starý kravín ve
Františkově (Rokytnice n. J.) se koná ve dnech 4.-8. července 2017. V úterý 4.7. bude
program určen převážně dětem, od středy 5.7. následuje např. výstava „Janatův mlýn“
a beseda s posledním majitelem mlýna p. Janatou, 6.7. inscenace obživlého obrazu z
Kostnické exekuce „Upálení Mistra Jana Husa“, 7.7. odpoledne postaru - promenáda
s kočárky, historická auta,... Součástí programu je dále koncert cimbálové kapely
Kapric, hudební skupiny Paralen–I-Ibalgin, Synové výčepu, bluegrass skupiny Krýgl
boys a country kapely Naboso. Od středy budou opět otevřeny historické prostory
Janatova mlýna v Buřanech a je připraveno ještě mnoho dalšího. Více informací na
www.rokytnice.com a tel. 775 970 180.

Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Čas neuvěřitelně letí, a tak máme opět za sebou půl roku snažení se o to, aby se
sportovci a také samozřejmě i širší veřejnost cítila v našem sokolském areálu dobře.
Doufáme, že jste si našli alespoň něco, co vám zpříjemnilo volné chvíle.
Prvním počinem, který není určen jen sportovcům, je tradiční Pálení čarodějnic.
Dlouho to vypadalo, že nám filipojakubská noc nadělí opravdu hodně špatné počasí,
ale nakonec se vše celkem vydařilo. Opět se nám podařilo čarodějnici upálit a děti si
užily malé chvilky strachu na stezce odvahy. Děkuji všem, kteří se na její organizaci
podíleli a především Pavlíně Maternové, která i přes své zdravotní problémy stezku
dokázala celou připravit.
V rychlém sledu následovala v sobotu 13. května martinická pouť. Již v lednu jsme
začali připravovat její program a snažili se vybrat to nejlepší pro malé i velké. Úvod
pouti patřil pohádkovému šermířskému vystoupení v podání skupiny historického
šermu REGO z Vrchlabí. Následovala ukázka dravců manželů Kolomazníkových. I já
jsem byla překvapena množstvím dravců, které nám přivezli ukázat. Jejich ukázka byla
velice poutavá a vidět orla či supa takhle z blízka určitě stojí za to. Potom si děti
i rodiče mohli vyzkoušet střelbu z opravdového luku. Všem zájemcům se celé
odpoledne věnovali členové lukostřeleckého klubu ARNI – Valteřice. Poledne všem
přítomným zpříjemnil Jiří Fejt ml. hrou na akordeon. Z Prahy k nám dorazilo divadlo
KaKá s pohádkou pro ty nejmenší. Po pohádce všem přítomným představili svoji práci
členové Horské služby, která k našim horám neodmyslitelně patří. Zbytek odpoledne
k sousedskému posezení hrála kapela FK – Band Music. Po celý den děti tvořily
v rukodělných dílničkách, střílely na krepové růže v naší pouťové střelnici a úžasně se
vyřádily na šlapacích autíčkách na kluzišti, která přivezl Jan Tomáš.
Za námi je také fotbalová sezóna 2016/2017. Některým týmům se vydařila,
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některým méně. Ti nejmladší získali stříbrné medaile, ale o tom se dozvíte více
v článku jejich trenéra. Starší přípravku po celý rok střídaly světlé a trochu
chmurnější chvíle na hřišti. Z celkového počtu 20 zápasů byla úspěšná se ziskem
3 bodů v celé polovině, tedy v 10 zápasech. Jednou krát se o body podělila se
soupeřem a 9 × utrpěla porážku. Zde je nutno říct, že snad kromě zápasu s týmem
z Košťálova jsme si prohru vždy zavinili svou vlastní leností či nechutí bojovat o míč.
Všechny prohry nás mrzí tím pádem o to víc, neboť herně na to tým měl, ale chybělo
někdy větší nasazení. Přesto si myslím, že všichni hráči, kteří k zápasům nastoupili, si
zaslouží pochvalu za reprezentaci, neboť skončili na 5. místě z 11 celků. Nejlepším
střelcem byl Matěj Kraus, který byl v okresním měřítku s 48 góly na 3. místě.
Mladším žákům se v „chudém“ okresním přeboru výsledkově moc nedařilo. Je to asi
daň za jejich věk, neboť se jedná o tým z bývalé starší přípravky. Klukům nelze upřít
snahu a fotbalové dovednosti, ale mnohdy jim nepřálo štěstí, a tak ze 14 zápasů
bodovali pouze v prvním a v posledním zápase, kdy si vyšlápli na do té doby vedoucí
tým z Nové Vsi /Lomnice. Zde si můžeme jenom přát, aby kluci neztratili chuť se honit
za kulatým nesmyslem a dokázali fotbalovému světu, že jsou opravdoví fotbalisté.
Nejlepším střelcem byl Martin Svoboda se 14 góly a v okresním měřítku obsadil
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5. místo. I zde je nutno poděkovat klukům a jejich trenérovi Vláďovi Zuzánkovi st.
a vedoucímu Petru Svobodovi.
O poznání úspěšnější byl sdružený tým dorostu Martinice/Studenec, který z důvodu
malého počtu týmů v okrese Semily odehrál okresní přebor na Jičínsku, kde s námi
ještě hrála družstva Košťálova a Jilemnice/Roztoky. Kvalitu semilského fotbalu
prokázala všechna tři „semilská“ mužstva a postoupila společně se sdruženým
týmem Železnice/Lužany do nadstavby o bednu. Naše mužstvo si zaslouženě přivezlo
pohár za 3. místo. Nejlepším střelcem byl Vláďa Zuzánek s 23 góly a 1. místem v
celém přeboru. Dorostenci mnohdy zachraňovali „A“ tým mužů a neúnavně jim
pomáhali dohrát rozjetou soutěž. Všem dorostencům a jejich trenéru Vláďovi
Zuzánkovi st. patří velký dík.
„A“ mužstvo se po několika úspěšných sezónách protrápilo tou poslední 20162017. Dlouho jsme nezažili, že by naše „A“ neodjelo pro nedostatek hráčů na zápas.
Letos i přes ochotnou pomoc z řad dorostenců muži neodjeli k zápasu do Libštátu.
Některé zápasy byly dohrány v neúplném počtu. Bohužel pryč jsou ty doby, kdy bylo
možné si přehodit směnu v práci tak, aby byl hráč k dispozici na fotbal. Ale přes
všechny peripetie se muži umístili ve středu tabulky, když z 22 zápasů 10 krát zvítězili,
2 krát remizovali a 10 krát prohráli. Nejlepším střelcem byl David Svoboda s 22 góly,
které mu vynesly 3. místo v okrese. Doufejme, že muži tuto sezónu rychle hodí za
hlavu a ve změněné sestavě s novým trenérem Radkem Mejvaldem vstoupí správnou
nohou do nového ročníku a budou bojovat zase o čelo tabulky. Do nové sezóny
ovšem již nenastoupí v našem dresu brankář Jan Šír, který odchází do Studence
a Václav Morávek, který jde zkusit štěstí do Jilemnice. Ovšem do mužů přestoupí
téměř celé družstvo dorostenců, tak snad příliv mladé krve povede ke kvalitní hře
celého týmu.
Do nové sezóny vstupují tyto týmy: mladší přípravka, starší přípravka A + B , mladší
žáci a muži.
Rádi bychom upozornili, že v průběhu prázdnin bude probíhat pravidelná úprava hrací
plochy hřiště, a proto bude provoz na trávě omezen.
Také si vás dovolím pozvat na srpnové akce:
5. 8.
- Turnaj v nohejbale „BALDACHÝN“
12. 8. - XXI. ročník Volejbalového turnaje „O pohár starosty obce“
19. 8. - Turnaj v pétanque
Na závěr zmíním cvičení žen – cvičit budeme i o prázdninách, ale je nutné sledovat
naše webové stránky, či mě kontaktovat telefonicky, protože cvičení nebude tak
pravidelné, jako po zbytek roku.
Petra Vanclová
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Nejmladší martiničtí fotbalisté jsou stříbrní!
Jestliže máme zhodnotit uplynulou sezónu našich nejmladších fotbalistů, musíme jí
shrnout jako mimořádně úspěšnou! Ačkoli jsme na okrese nejmenší vesnice, která se
do okresního přeboru mladších přípravek přihlásila, máme jednu z největších
mládežnických základen. A pokud má drtivá většina místních kluků třikrát týdně
sportovní aktivitu, ve které jsou naši borci úspěšní a navíc jsou v kolektivu ostatních
kamarádů, splňuje to do puntíku všechny body, proč se fotbal na vesnici dělá! ?
Mladší přípravka, tedy ročník 2008 a mladší, se v letošním roce utkala s družstvy
z Jilemnice, Roztok, Nové Vsi, Košťálova, Horní Branné a „A“ i „B“ týmem ze
Studence. V tabulce jsme nakonec obsadili krásné druhé místo, když před námi
skončil pouze lepší studenecký výběr. Ve 28 zápasech jsme zaznamenali 5 porážek,
2 remízy a 21 vítězství. Kluci vstřelili neuvěřitelných 214 branek a měli jsme s každým
z týmů pozitivní skóre ze vzájemných zápasů! Součástí stříbrného martinického
výběru byl z místních kluků Péťa Spilka, Rosťa Horáček, Kuba Šabata, Dáňa
Dvorský a Honza Brož. Z přespolních hráčů pak Martinice reprezentoval kapitán
týmu Luky Hnik z Vítkovic, nejlepší střelec celé soutěže Tom Novotný z Hrabačova,
Tonda Fejkl z Kruhu, Anežka Malá a Ondra Soukup z Jilemnice. Od jara se
zároveň k týmu připojil Vítek Oždian, Štěpán Šimůnek a Tom Knittel, kteří
zatím odehráli pět přátelských utkání, v nichž se všichni gólově prosadili! Do přáteláků
se pak zapojili i někteří hráči z mikrožáků (2010 a mladší), kteří trénují pod Vláďou
Brožem. Jako trenér musím u naprosté většiny hráčů vyzdvihnout ohromnou chuť, se
kterou k fotbalu přistupují a zároveň i náš bezkonfliktní kolektiv. Na hřišti je to pak
znát, a když je fotbalový talent sklouben i s výbornou morálkou, výsledky se dostavují
prakticky samy. :-)
Závěrem bych chtěl poděkovat nejen všem hráčům, ale i jejich rodičům za
skvělou sezónu! Za parádní trenérskou spolupráci pak patří velký dík Páje
Brožové a Lukáši Knittelovi!
Tomáš Brož
Oslava fotbalu v Martinicích
V sobotu 17. června jsme se důstojně rozloučili s další úspěšnou fotbalovou sezónou
v Martinicích. Přestože nám počasí nepřálo, přišlo do areálu fotbalové hřiště více jak
120 dětí, rodičů a prarodičů, kteří byli od 15:15 hodin svědky slavnostního předávání
pohárů a medailí našim mladým fotbalistům všech věkových kategorií, tj. mladším
žákům, starší a mladší přípravce a ještě úplně těm nejmenším.
Během tohoto předávání zhodnotili trenéři jednotlivých mužstev svá účinkování
v okresních soutěžích a představili nám své svěřence. Na závěr trenér mladší
přípravky vyhodnotil jarní soutěž o nejlepšího kličkaře v mladších přípravkách, kterým
se stal Tomáš Novotný. Ten zároveň získal i titul nejlepšího střelce v okresní soutěži za
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98 branek za sezónu. Nejlepší tři kličkaři (Tomáš Novotný, Petr Spilka a Lukáš Hnik)
pak všem přítomným ukázali, co se za půl roku z fotbalové abecedy naučili.
Poté už všem družstvům předaly čtyři martinické maminky své kulinářské umění.
Dorty z tvůrčích dílen paní Brožové, Dvorské, Horáčkové a Spilkové byly nejen
krásné, ale také vynikající. Děkujeme!
Jakmile se dorty snědly, rozprchly se děti na fotbalové hřiště, kde měli pořadatelé
připravené tři menší hřiště a jako v pohádce o třech medvědech si děti hřiště rozdělily.
Na největším se hrál zápas mladších žáků se starší přípravkou, na menším o rozměrech 36 × 20 m zápas mladších přípravek a ti nejmenší hráli na 15 ×15 m. Kdo nechtěl
hrát fotbal, mohl využít skákací hrady či trampolínu. Krásné bylo, jak rodiče stáli podél
jednotlivých hřišť a sledovali své ratolesti v akci.
Po cca 30 minutách si rodiče s dětmi role vyměnili a přesně v 17:00 hod. byl zahájen
zápas dospěláků. Devět maminek a třináct tatínků bylo rozděleno do dvou týmů
(barevní a modří). Zápas hraný na 2 × 15 minut přinesl mnoho krásných a kuriózních
akcí. Přestože výsledek nebyl důležitý, protože nejdůležitější bylo si to pořádně užít,
utkání skončilo 3:2 pro barevné. Za ty skóroval 2 x Petr Spilka st. a Petr Hnik.
Rodičovský zápas i celé odpoledne se zkrátka povedly a věříme, že si to užili i všichni
zúčastnění!
Vláďa Brož
Vojta Šolc v Krajském přeboru ve fotbale
Vojta začal hrát fotbal v šesti letech za TJ Sokol Martinice. Později přešel do Vrchlabí
na hostování a střídavý start, kde je již třetím rokem. V sezóně 2015/2016 s družstvem
starších žáků FC Vrchlabí vyhráli Krajský přebor a Krajský pohár v Královéhradeckém
kraji. Koncem měsíce března 2017 proběhlo ve Vrchlabí slavnostní vyhlášení ankety
Sportovec roku 2016 Královéhradeckého kraje, ve které toto družstvo získalo
ocenění v kategorii kolektiv roku.
Od podzimu 2016 je Vojta (16 let) již členem FC Vrchlabí a hraje Krajský přebor za
mladší dorost na pozici stopera. V sezóně 2016/2017 tento tým skončil na krásném 2.
místě.
Jak říká, fotbal ho stále baví a chtěl by v něm dále pokračovat. Hodně důležité také je,
že ho ve sportu podporují rodiče.
Vojtovi gratulujeme, přejeme hlavně zdraví a ať se mu jak ve sportu, tak i ve škole daří.
-mšInformace SDH Martinice
Dne 28. dubna se konala okrsková schůze okrsku Studenecko v Nedaříži. Hlavní
náplní bylo uspořádání letošní okrskové soutěže v požárním útoku hasičských
družstev v Roztokách u Jilemnice, a to zároveň s oslavou založení 145 let SDH
Roztoky. Bylo dojednáno, že náš sbor bude na této soutěži provádět časomíru.
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Vojta s pohárem za Krajský přebor a Krajským pohárem.
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V sobotu 13.5. naši členové na „Pouti po našem“, konané na hřišti TJ Sokol Martinice,
pekli tradiční sejkory. Celá akce byla úspěšná.
V sobotu 20. května proběhla již výše zmíněná okrsková soutěž požárních
družstev okrsku Studenecko v Roztokách u Jilemnice na louce vedle chovatelského
areálu. Našemu sboru se podařilo sestavit 2 týmy žen i mužů. Po slavnostním nástupu
bylo nejprve předáno vyznamenání zasloužilým členům SDH Roztoky u příležitosti
145. výročí založení sboru. Poté již 8 družstev žen a 15 družstev mužů začalo soutěžit.
V kategorii žen bylo toto pořadí: 1. Martinice B (čas útoků 26,1 a 28,42 s),
2. Martinice A (31,32 a 33,66 s), 3. Roztoky B (30,12 a 35,61 s). V kategorii mužů
bylo toto pořadí: 1. Nedaříž A (18,46 a 18,9 s), 2. Martinice A (22,47 a 25,12 s),
3. Nedaříž B (23,44 a 24,49 s) a 4. Martinice B (23,29 a 24,81 s). Velké poděkování
patří všem soutěžícím, pořadatelům a časoměřičům za velmi úspěšné zvládnutí
soutěže, jejich předvedené výkony a skvělou reprezentaci sboru a obce.
Ve dnech 9. a 10.6. jsme se účastnili Hasičských slavností Litoměřice 2017. Na
výstavišti jsme prezentovali naši historickou zápřahovou stříkačku, kterou naši
členové několikrát předvedli v chodu. Všech 120 zúčastněných hasičských sborů zde
ukazovalo tu nejlepší techniku, co vlastní a čeho si nejvíce cení. Tato akce je vždy velmi
prestižní a exkluzivní. Více informací najdete dále v článku L. Materny.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
1. 5. 2017 - Soutěž v požárním útoku v Čisté u Horek
Dalšího ročníku soutěže jsme se zúčastnili s jedním starším a dvěmi mladšími družstvy.
Za starší závodili: Petr Pěnička, David Novák, Šárka Bőnischová, Lukáš Knittel, Arnošt
Hájek, Jiří Fejt, Romana Fišerová. Za mladší A: Eliška Exnerová, Nelly Bőnischová, Jan
Brož, Lucie Maternová, Lucie Knittelová, Ondřej Vancl a Michaela Fišerová. Za mladší
B: Barbora Vanclová, Vendelín Novák, Lukáš Staněk, Lenka Maternová, Eliška
Podzimková, Vít Oždian, Lucie Maternová.
Soutěž se konala za krásného počasí v odpoledních hodinách. Děti se velmi těšily.
Bohužel některé děti těsně před soutěží dostaly neštovice, a proto jsme museli na
soutěži improvizovat a chybějící nahradit dětmi, které neměly natrénováno. Tato
skutečnost se bohužel promítla do výsledků soutěže. Přesto, že se všichni velmi
snažili, v každém družstvu se něco pokazilo.
Mladší družstvo A skončilo na 11. místě, družstvo B na 10. místě a starší
družstvo také na 10. místě. Děti byly trošku zklamané, ale to ke sportu patří.
Jelikož nám jarní počasí na trénování příliš nepřálo a téměř každý pátek pršelo,
naplánovali jsme na další květnový svátek 8. 5. na odpoledne mimořádné trénování.
Všechny disciplíny potřebné na Plamen jsme si řádně natrénovali a procvičili. Jako
každý rok bojujeme s tím, že jsou děti často nemocné nebo mají různé úrazy, a proto
každou schůzku trénuje jiné složení dětí. Tento rok se přihlásilo i hodně dětí, které
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ještě navštěvují MŠ. Musím ale konstatovat, že jsou to děti zapálené do hasičského
sportu a moc a moc šikovné, takže jsme je rádi přivítali do našich řad.

Soutěž PLAMEN
byla pro tento rok naplánovaná naším Okresním sdružením hasičů v Semilech na
27. 5. Po zkušenostech z loňského ročníku se rada mládeže rozhodla, že ho uskuteční
opět v Košťálově, protože zde mají krásný areál a zázemí pro velkou skupinu lidí. I nám
se tam velmi líbí a všem pořadatelům patří velký dík, protože je zde vše vždycky
výborně připravené.
Poprvé v historii jsme vyrazili na tyto hlavní závody se třemi družstvy. Jedním starším a
dvěmi mladšími. Za starší družstvo závodili: Petr Pěnička, David Novák, Šárka
Bőnischová, Lukáš Knittel, Arnošt Hájek, Jiří Fejt, Romana Fišerová, Martin Jech,
Vojtěch Musil, Kateřina Ryšavá. Za mladší družstvo A: Eliška Exnerová, Lucie
Knittelová, Lucie Maternová, Ondřej Vancl, Tomáš Exner, Jan Brož, Adéla Nyklíčková,
Anežka Hradecká, Lukáš Staněk. Za mladší družstvo B: Vít Oždian, Eliška
Podzimková, Lenka Maternová, Michaela Fišerová, Klára Nyklíčková, Amálie Ryšavá,
Jan Brož, Vendelín Novák, Jan Staněk
Na soutěž jsme odjížděli už v 7.30 od hasičárny. Do Košťálova jsme dorazili v osm
hodin. Při prezentaci jsme si vylosovali startovní čísla, podle kterých se startuje na
disciplíně – požární útok. Na ostatních disciplínách se startuje podle toho, jak kdo se
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přihlásí. My jsme se nejprve přihlásili na štafetu 4 × 60 m s překážkami. Než se
vystřídají všechna tři družstva, tak to chvíli trvá, tuto disciplínu ale všechny naše děti
zvládly bez trestných bodů. Další disciplína byla štafeta dvojic. Zde se opět podařilo
všem družstvům disciplínu ukončit bez trestných bodů. Pak jsme se vydali na štafetu
CTIF. Zde mladší družstvo A dostalo 10 trestných bodů za špatnou předávku. Mladší
družstva už čekal jen požární útok, starší ještě útok CTIF. Mladším dětem se útoky
povedly skvěle. U starších dětí došlo k chybě se zašroubováním savice na stroji a jejich
pokus byl neplatný, tzn. že v této disciplíně skončily na posledním místě. Naopak útok
CTIF se jim povedl moc dobře.
K tomuto jarnímu kolu se připočítávají i výsledky z podzimního kola, kde se naše
družstva umístila: mladší A 7. místo, B 24. místo a starší 20. místo.
Celkově tedy mladší družstvo A skončilo na krásném 7. místě, B na 24. místě
a družstvo starších dětí na 21. místě. I když mladší děti neudělaly téměř žádné chyby,
je vidět, že hodně záleží i na rychlosti.
Všechny děti se velmi snažily, za což jim mnohokrát děkuji a snad jim bude odměnou
tábor, na který odjíždíme 28. 6. Je to ještě ve školním roce, ale protože zde máme paní
učitelky, které nám vychází už několik let vstříc, dovolují nám děti uvolnit ze školy.
Moc jim děkuji, hlavně pak paní učitelce Pavlouskové, protože z její třídy jede většina
dětí. O prázdninách by bylo velmi obtížné skloubit dovolené rodin tak, aby mohly
všechny děti jet. Doufám, že taková dobrá spolupráce bude i v dalších letech.
Na závěr bych ještě chtěla poděkovat vedoucím mladých hasičů, kteří mě zastoupili
po dobu mé nemoci a všechny tréninky a soutěže zorganizovali a připravili. Rodičům
děkuji za podporu a pomoc na soutěžích a rozhodčím v našich řadách děkuji za to, že
trpělivě celý den spravedlivě pomáhají na disciplínách.
Všem dětem a rodičům přeji krásné prázdniny a doufám, že se po prázdninách naše
řady malých hasičů opět rozrostou o další členy. V případě zájmu nebo dotazu volejte
na tel. 775 172 445.
A na úplný závěr bych vás všechny ještě chtěla pozvat na další ročník

POHÁDKOVÉHO PUTOVÁNÍ,
které se uskuteční v sobotu 2. 9. 2017 „U Mlejna“.
Těšíme se na vaši účast!
-PM-
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Hasičské slavnosti Litoměřice 2017
Slavnosti v Litoměřicích se konaly 9.-10. června a byly sedmým ročníkem v pořadí.
Jednotlivé ročníky se opakují po 3 letech. Náš sbor se jich zúčastnil již čtyřikrát.
Nejprve bych chtěl úvodem vysvětlit, o čem tyto slavnosti jsou a proč se jich s radostí
účastníme. Hasičské slavnosti jsou celorepublikovým srazem hasičstva a výstavou
historické hasičské techniky. Každý sbor dobrovolných hasičů má svoji historii a svoji
historickou techniku. A právě v Litoměřicích má možnost ji vystavit a ukázat v chodu
pro návštěvníky z celé republiky i zahraničí. I náš sbor vlastní koněspřežnou
motorizovanou stříkačku R.A.Smekal z roku 1889 ve výborném a originálním stavu.
Program slavností začíná v pátek ráno, a to výstavou historické i současné techniky na
výstavišti Zahrada Čech. K vidění zde byli ruční i parní stříkačky, automobily,
vysokozdvižné žebříky, hasiči v dobových uniformách a byla zde vystavena
i nejmodernější technika, jako jsou vyprošťovací tanky, letištní speciály, sací bagry
a záchranné vrtulníky. O další zábavu se postaral bohatý doprovodný program,
například záchrana parašutisty uvízlého na stromě, vyproštění osob z havarovaného
automobilu, ale i taneční a divadelní představení. Závěrem pátečního dne jsme se
zúčastnili slavnostní „Floriánské“ mše v katedrále Sv. Štěpána.
V sobotu se pokračovalo programem na Mírovém náměstí, a to slavnostním
nástupem v dobových uniformách. Po nástupu a krátkých projevech představitelů
hasičstva, vedení města, krajů a republiky se uskutečnil slavnostní průvod z náměstí
na výstaviště. Průvodu se účastnila historická vozidla, stříkačky tažené koňmi
a všechny zúčastněné sbory. Další program pokračoval na výstavišti v podobném
duchu jako v pátek. Po uzavření výstaviště a ukončení výstavy okolo 19. hodiny jsme
se přesunuli na Lodní náměstí na břehu řeky Labe. Zde pro nás a veřejnost byly
připraveny ukázky záchranné, speciální a vojenské techniky na Labi. Vše, co jsme za
tyto dva dny viděli a zažili, ukončila hasičská hudební fontána.
Náš sbor se vydal do Litoměřic vystavit a předvést již zmíněnou historickou stříkačku
i náš zánovní zásahový vůz Gazelle v počtu jedenácti členů. Ubytování a zázemí jsme
měli zajištěné od čtvrtka do neděle ve stanovém městečku nedaleko výstaviště.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem zúčastněným členům našeho sboru, ale
i organizátorům za tuto velkolepou akci. Ne všechny sbory měly takové štěstí a jejich
historická technika se dochovala. Setkáním hasičů na této akci se naplnila hlavní
myšlenka, kterou je zachování historických tradic a techniky.
Čísla na závěr: necelých 27.000 návštěvníků za oba dva dny oslav, 250 vystavovatelů,
300 kusů techniky, 121 hasičů s praporem na náměstí a 17 koňských spřežení.
L. Materna
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Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Zpráva o činnosti za rok 2016
Bilancování činnosti spolku proběhlo na 2. výroční členské schůzi, která se konala
24.4.2017 na OÚ Martinice. Členská základna se rozrostla z deseti zakládajících na
16 řádných členů spolku. Dalších 5 je stále mezi členy čekateli. Je dobré vědět, že je
o naši činnost zájem. Hospodaření spolku díky příspěvkům svých členů, jednorázové
dotace Libereckého kraje, darům svých příznivců a prodeji upomínkových předmětů
na akcích pořádaných spolkem skončilo výrazně v kladných číslech, a to zejména díky
úspěšnému financování vlastních aktivit a prozatím malým výdajům na provoz
spolkového zázemí. Výbor spolku zůstal beze změn a pracuje dál ve složení Ing. Petr
Pěnička – předseda, Ing. Pavel Dobrovolný – místopředseda a Jiří Staněk – pokladník.
Předseda seznámil přítomné s činností spolku v roce 2016. Ministr kultury ČR Daniel
Herman zamítl argumenty uvedené v rozkladech účastníků a prohlášení o kulturní
památce bylo potvrzeno jako platné. Právní moci pak nabylo 6.6.2016. Byl tak naplněn
základní cíl spolku. Dne 16.7.2016 se uskutečnila oslava prohlášení stanice kulturní
památkou. Byla to mediálně dobře zvládnutá akce s řadou záštit. Krom významných
hostí z politických a odborných kruhů se akce zúčastnilo okolo 1500 návštěvníků. Již
jako kulturní památka byla stanice zařazena mezi návštěvní cíle Dní evropského
dědictví. Na stanici proběhl dne 11.9.2016 den otevřených dveří obohacený
odbornými přednáškami a komentovanými prohlídkami. Vše završil příjezd zvláštního
vlaku, taženého parní lokomotivou 464.008 Bulík. V Senátu ČR dne 11.11.2016
proběhlo za naší účasti vyhodnocení soutěže O nejkrásnější nádraží ČR. Stanice
Martinice v Krkonoších se umístila v desítce nejkrásnějších a obdržela zvláštní
ocenění: „Za souznění současnosti a historie a za příjemné prostředí“. Poslední akcí
roku 2016 byla Andělská jízda, kterou u nás 3.12.2016 tradičně pořádal Klub přátel
železnice Českého ráje. Záměrem bylo nabídnout občerstvení účastníkům, kteří
přijedou v rámci jízdy do Martinic. Bohužel naše očekávání nebylo naplněno. Většina
osazenstva vystoupila v Jilemnici, a tak nebylo komu nabízet naše služby. Dalšími
dílčími počiny spolku v roce 2016 bylo vydání turistické vizitky, registrace domény
www.nadrazimartinice.cz a spuštění provizorních stránek.
Aktuální činnost a plány 2017
Byl rozebrán celý náklad 1200 ks informačního letáku „Na výlet vlakem“. Leták je
zaměřený na lokálku a kromě základních informací o zajímavostech podél trati
„Pojizerského pacifiku“ obsahuje jízdní řád a několik fotografií. Na financování návrhu
a tisku se částkou 5 000,-Kč (80%) podílela kancelář hejtmana Libereckého kraje
Martina Půty. Za to mu patří velký dík. Na prázdniny jsme se rozhodli připravit dotisk
letáku v nákladu 3000ks.
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V současné době jsme vstoupili do soutěže vypsané SŽDC na pronájem prostoru
bývalé restaurace, který plánujeme obnovit do původního vzhledu a vybudovat zde
zázemí spolku a muzeum stanice a lokálky.
Pokrok zaznamenal také projekt naučná stezka Nádraží Martinice. Jsou vybrána
stanoviště pro devět zastavení: Úvod NS, Přejezd se závorami a stavědlo 2, Návěstidla
vjezdová a předvěsti, Mostní objekty, Vodárna + vodní jeřáb a popelová jáma,
Návěstidla odjezdová a seřaďovací, Hlavní staniční budova, Doplňkové stavby –
sklady a remíza, Doplňkové stavby – strážní domek a stavědlo 1. Stezka povede po
silnici od nádraží před samoobsluhu a následně zpět pod viaduktem okolo zvoničky
k vodárně a cestou nad nádražím k bývalému strážnímu domku. Na financování
stezky jsme požádali o grant Nadační fond Veolia. Máme velkou radost z toho, že byl
náš projekt vybrán mezi podpořené a získali jsme tak 50 000,- Kč. A protože NF
Veolia letos slaví výročí, byla vyhlášena soutěž o dvojnásobný minigrant. Díky 664
hlasům našich příznivců (z celkem 1700 zaslaných) jsme tuto soutěž vyhráli a do
Martinic přibude dalších 50 000,- Kč na budování muzea ve stanici.
Požádali jsme Správu osobních nádraží, složku SŽDC, která získala do své správy
všechny staniční budovy v republice, aby provedla prvotní opravy naší budovy, které
by měly spočívat v opravě omítek ve vestibulu, výměně svítidel ve vestibulu, obnově
nátěru perónního přístřešku, opravě veřejných WC včetně střešní krytiny
a klempířských prvků. Na provedení jsme se na společné schůzce na stanici domluvili,
následně podají žádost o souhlasné vyjádření k navrženým opravám na odbor
památkové péče MěÚ Jilemnice a připraví poptávkové řízení na výběr zhotovitele.
Vlastní realizace opravných prací proběhne podle jejich předpokladů v období 08. –
09. 2017.
Podpora sousedních spolků
Klub přátel železnice Českého ráje nyní nechává opravovat kotel lokomotivy
310.0134. Náš spolek zaslal na účet klubu příspěvek vybraný mezi svými členy
v částce 18 555,- Kč. Děkuji všem kolegům, kteří se na sbírce podíleli.
Působení ve Svaku měst a obcí Krkonoše (SMOK)
Ve SMOK vznikla pracovní skupina pro Železniční dopravu v regionu Krkonoše. Mezi
její zakládající členy byli na radě svazku 16.5.2017 jmenováni členové SŽH MvK Petr
Jankele a Petr Pěnička. Svazek připravuje strategické dokumenty pro rozvoj regionu
Krkonoše. Železniční doprava by se měla stát páteří veřejné dopravy nejen pro své
obyvatele, ale také pro turisty a nákladní dopravu. Naše účast na těchto aktivitách by
měla pomoci udržet a zatraktivnit provoz na lokálce a obnovit důležitost železničního
uzlu Martinice v Krkonoších. Vizionářsky zní myšlenka železničního okruhu kolem
Krkonoš. Dobudování spojení mezi Rokytnicí a Harrachovem/Kořenovem je možná
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cíl hodný snílka, ale kdo ví, zda se za pár let nepodaří přivítat v Martinicích první přímý
vlak z Jeleni Gory. Byl snad hrabě Harrach méně úspěšný vizionář? Tento cíl mu zhatila
válka. Pokusíme se po letech obnovit jeho myšlenky a lokálku změnit na regionální
trať.
Pozvánka
Dovolujeme si vás pozvat na oslavu 1. výročí vyhlášení stanice kulturní památkou.
Akce se uskuteční 15.7.2017. Stanicí bude tento den projíždět parní vlak, plánujeme
pravidelnou dopravu Hurvínkem z Martinic do Jilemnice a na stanici budou probíhat
prohlídky unikátního elektromechanického zabezpečovacího zařízení. Další
doprovodný program a kvalitní občerstvení je samozřejmostí.
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
Krkonošské cyklobusy
v letošním roce jezdí od 3.6. do 30.9., v červnu každou So a Ne, v červenci a srpnu
denně, v září Čt, So a Ne a svátek.
Můžete si opět vybrat ze 6ti autobusových tras: 1. Harrachov – Pomezní Boudy a zpět,
2. Jilemnice - Horní Mísečky a zpět, 3. Vrchlabí – Špindlerův Mlýn (Špindlerova
bouda) a zpět, 4. Úpice – Trutnov – Pomezní Boudy a zpět, 5. Žacléř – Trutnov
(cyklisty ze Žacléře prosíme sjet na zastávku Trutnov, Horní Staré Město, rozcestí
Babí), 6. Hradec Králové – Vrchlabí a zpět. Přeprava jízdních kol/spojení železnicí:
Trutnov – Jelenia Góra, Hostinné - Trutnov, Trutnov – Svoboda n. Ú. a Liberec –
Kořenov. Více informací najdete na webových stránkách: www.krkonose.eu
a www.liberecky-kraj.cz.
Víte, že:
- bylo upraveno okolí studánky Jíračky, která se nachází v lesích směrem na Horní
Brannou? Opravu provedly Lesy ČR. V těchto horských dnech je to určitě dobrý tip na
menší procházku.
- v sobotu 27. května v ranních hodinách v Martinicích přistály dva balóny po přeletu
Krkonoš z Polska?
- v sobotu 27. května naší obcí projížděla historická auta 10. ročníku Studenecké míle
a v pátek 9. června tudy vedla 2. etapa Oldtimer Bohemia Rally 2017 automobilových
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veteránů z Mladé Boleslavi?
- ve dnech 9. a 10. června přes Martinice projížděl motorák Hurvínek v rámci výletu
železničních nadšenců z Prahy do Rokytnice nad Jizerou?
- na komíně jilemnického pivovaru hnízdí čápi, kteří byli viděni na loukách „Na
rybníce“ v dolení části naší obce? Prosíme tedy, abyste dávali pozor při procházkách se
svými čtyřnohými miláčky.
Prosba lesa
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Na jednom z výletů nás na kraji lesa upoutala tabulka s „Prosbou lesa“, ke které není
třeba nic více dodávat.
Milý člověče!
Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsem dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou, opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.
Co láska k lesu vytvořila, nechť dobrá vůle zachová...

Za jedním martinickým plotem se nachází tento kouzelný pařezový domeček i se
záclonkami v oknech a posezením pro budoucí obyvatele – Křemílka a Vochomůrku. Toť
další zajímavá inspirace pro šikovné kutily.

Čtenářům zpravodaje přejeme, aby si v nadcházejících letních
dnech našli čas nejen na povinnosti, ale také na odpočinek.
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Tak skončily větve z vašich zahrad.

„Život je jen jeden, zdraví je jen jedno, pravá láska je jen jedna,
hlavně, že problémů jsou tři pr…. .“ (trochu něco pro odlehčení)

Martinice v Krkonoších 21.6.2017.
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 .

