MARTINICKÝ
ZPRAVODAJ

Pokládka asfaltu na opravované silnici III 2951 do Zálesní Lhoty.

ZÁŘÍ 2017

Číslo III

Ročník XXVII.

Vážení čtenáři, spoluobčané.
Opět po čtvrtroce zalistujte v informacích z naší obce i blízkého okolí. Po příznivých
letních měsících nás již první ranní škrábání námrazy ze skel automobilů pomalu
připravuje na příchod podzimních mrazíků a ranních mlh. Snad skoro každý z nás jsme
letos celou řadu hodin strávili na houbových výpravách do okolních lesů. A že byly
letos košíky pořádně vrchovaté!
V letních měsících proběhly v obci některé dlouho očekávané opravy. Byla opravena
větev vrchního vedení vysokého napětí k trafostanicím u nádraží (investice ČEZ),
původní sloupy a vodiče byly jedny z nejstarších elektrických vedení na území obce.
Nyní nás čeká spolu s investorem ČEZ Distribuce řešení projektu na výměnu vedení
nízkého napětí nad nádražím. Zde by mělo dojít k přepojení všech stávajících
nemovitostí novými zemními kabelovými přípojkami. Další investiční akcí v obci
(investice Libereckého kraje) bylo dokončení rekonstrukce mostu na Jilemce pod
hřbitovem a oprava povrchu silnice do Zálesní Lhoty od křižovatky pod továrnou ve
směru na již opravenou část komunikace. Byl již také (snad naposledy) vyrovnán
asfaltový kryt nového mostu na Jilemce na silnici do Jilemnice. Dále byla provedena
oprava povrchu některých úseků místních komunikací, na opravu byl použit
odfrézovaný asfalt ze silnice do Lhoty.
Poklidný průběh léta dovolil provedení nátěrů bran vodojemu a čerpací stanice,
stojanů mapy na dolením konci, v průběhu prázdnin byly vymalovány některé
prostory ve škole a ve školce, opraveny lavičky ze školní zahrady, odvezeny staré
skříně a další materiál ze školy, vyměněn písek v pískovišti ve školce a dále celá řada
dalších drobných údržbových prací a úprav v katastru obce.
Potkávali jsme se na akcích, pořádaných spolky, ať již kulturní nebo sportovní akce
a klání pro děti i dospěláky jistě uspokojily všechny příchozí. Více o dění v obci od
přispěvovatelů dále ve zpravodaji.
Leoš Mejvald
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Zprávy ze zasedání RO a ZO
Čtvrté veřejné zasedání Zastupitelstva obce Martinice v Krkonoších se
uskutečnilo dne 12.9.2017.
Na zasedání byl projednán a schválen pokyn pro úpravu limitů staveb technické
infrastruktury v prostoru vodojemu. Tento návrh by v případě schválení Změny
č. 1 ÚP obce Martinice v Krkonoších umožnil výstavbu stožáru pro umístění
technologie pro přenos dat sítě internet.
Dále byla schválena vzorová smlouva o budoucí smlouvě kupní pro vykoupení
pozemků pro budoucí trasu cyklostezky do Jilemnice. Tato cyklostezka je nadále
projekčně připravována, problémy se vyskytly na jejím připojení na stávající
komunikace v katastru Jilemnice.
Došlo k projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření ZO č.2/2017. Největší
položkou zde bylo obdržení dotace pro příspěvkovou organizaci Základní škola
a mateřská škola (Dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s podporou
prostředků EU, Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání) na financování
speciální asistentky ve škole.
Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s činností Rady obce v průběhu od
posledního zasedání zastupitelstva (14.6.2017).
Rada obce se pravidelně scházela i v průběhu prázdnin, byť projednávaných bodů
bylo méně, opět byly řešeny požadavky od občanů a žádosti o vyjádření k plánovaným
stavbám. Uskutečnila se schůzka s architektem Ing. Junkem nad dalším konceptem
možného řešení prostor pro školku. Rada obce řešila také dodavatele elektrické
energie pro odběrná místa jednak obce, tak také naší školce a škole na příští dva roky
2018 a 2019. Cena elektrické energie po několika letech poklesu nebo stagnace opět
začíná stoupat, alespoň co se týká přijatých cenových nabídek pro příští období.
V rámci dotační akce Kotlíkové dotace 2017 se na Městském úřadě v Jilemnici dne
2.10.2017 od 15 hodin uskuteční seminář pro případné žadatele o finanční výpomoc
při řešení výměny topného systému a zdroje tepla.

Leoš Mejvald, starosta
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Zprávy OÚ
Provozní doba v místním Konzumu
Z důvodu nemoci bude prodejna SD Jednoty až do odvolání otevřena v tuto provozní
dobu:
Pondělí 7.00 - 14.00 hodin
Úterý 7.00 - 15.30 hodin
Středa 7.00 - 12.00 hodin
Čtvrtek 7.00 - 15.30 hodin
Pátek 7.00 - 15.30 hodin
Sobota 7.00 - 9.00 hodin
KONTEJNERY
na velkoobjemový komunální odpad budou přistaveny od ČTVRTKA 5. října 2017
na obvyklých stanovištích za mostem a u kasáren.
Do kontejneru nepatří: železo, dřevo, listí, plasty, nebezpečný odpad!
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
proběhnou v pátek 20. října od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. října od
8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti budovy OÚ Martinice v Krkonoších.
Připomínáme základní pravidla: právo volit má občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Volič po příchodu do volební místnosti
musí prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem ČR. Ten, kdo požádal o vydání voličského průkazu, může ve
dnech voleb volit v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území ČR nebo ve
zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Volič ve volební místnosti obdrží úřední obálku
a v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků do ní vloží jeden hlasovací lístek
politické strany nebo politického hnutí, pro níž se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím
lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost.
Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost. V takovém případě OVK vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební
schránkou.
Hlasovací lístky budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb, ve dnech voleb
můžete lístky obdržet i ve volební místnosti.
Do PS Parlamentu ČR bude zvoleno celkem 200 členů pro volební období 2017 –
2021. Výsledky voleb budou postupně zveřejňovány na adrese www.volby.cz.
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Volba prezidenta České republiky 2018
Druhá přímá volby prezidenta ČR proběhne v pátek 12. a v sobotu 13. ledna 2018,
případné 2. kolo o dva týdny později 26. a 27. ledna.
Poplatek za odpady na rok 2018
Připomínáme, že dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/15 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce“ a č. 3/10 a 1/12
„O poplatku za komunální odpad“ je:
- základní sazba poplatku za odpady ve výši 100,- Kč na osobu (dle odst. 1, tj. kdo na
OÚ uhradí poplatek minimálně za 2 samolepky na popelnice nebo 2 pytle na
odpad/osobu) a nebo
- zvýšená sazba poplatku ve výši 375,- Kč na osobu (dle odst. 2)
splatná v měsíci listopadu tohoto roku na obecním úřadě.
Poplatek lze také uhradit přímo na účet obce: 1263089339/0800. Jako variabilní
symbol uveďte číslo popisné. Děkujeme.
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu
a cestovního pasu
- Potřebujete požádat o vydání občanského průkazu (dále jen OP) nebo cestovního
pasu (CP) a nejste právě v místě svého trvalého pobytu?
Žádost o oba osobní doklady můžete podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22. Záleží na Vás,
který z těchto úřadů si vyberete. Vyhotovený osobní doklad Vám předá úřad,
u kterého jste podali žádost.
- Předpokládáte, že nebudete moci převzít OP nebo CP u úřadu, u kterého jste
požádali o jeho vydání?
OP nebo CP můžete převzít u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který si zvolíte při podání žádosti. Za převzetí OP nebo CP u jiného úřadu zaplatíte
správní poplatek 100 Kč. Pozor – to neplatí, jedná-li se o převzetí CP vydaného ve
zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. V tomto případě můžete CP převzít pouze u úřadu,
u kterého jste podali žádost o jeho vydání.
„Nepotřebné věci potřebným“
Sbírka použitého ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov se uskuteční:
- VE STŘEDU 11. a 18. 10. 2017 OD 8.00 DO 12.00 hodin
- VE ČTVRTEK 12. a 19. 10. 2017 OD 16.00 DO 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.
Jedná se o sbírku:
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* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
* látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky)
* domácích potřeb - nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční a nepoškozené
* peří, vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
* obuvi – veškeré nepoškozené
* hraček – nepoškozené a kompletní
* drobné funkční elektroniky – např. vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí
strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky...
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, pračky, monitory a další velké spotřebiče
nad 20 kg, matrace, koberce (z ekologických důvodů) - nábytek, jízdní kola a dětské
kočárky (transportem se znehodnotí) - znečištěný a vlhký textil.
Zachovalé a čisté věci prosíme zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se
transportem nepoškodily. Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace najdete na www.diakoniebroumov.org. Informace také na OÚ
Martinice v Krk., tel. 481 543 066, 607 608 243.
Upozornění ČEZ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona 458/2000 Sb., v platném znění, si
dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní
elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a.s.,
nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy. Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu do 15. listopadu
tohoto roku.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1. V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob
a bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktuje na lice
840 850 860.
Připomínáme, že v ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno
nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete
zásah a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční
soustavy, je pracovník pověřený společností ČEZ Distribuce, a.s., oprávněn ke vstupu
na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě
budou zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy
vedení na dotčeném pozemku. Při neplnění povinností vlastníka může být
Energetickým regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti
s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody.
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V zákonem vymezených případech je nutné před plánovaným kácením dřevin splnit
oznamovací povinnost popř. si vyžádat povolení dle zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Bližší informace naleznete na vývěsních tabulích OÚ, na internetových
stránkách obce www.martinicevkrk.cz nebo na www.cezdistribuce.cz,
zákaznická linka 840 840840. Děkujeme za spolupráci.

Listujeme v obecní kronice – 120 let od založení TJ Sokol
Letošním rokem uplyne již 120. výročí od založení místního Sokola. Podívejme se
trochu do historie spolku, jednoho z pilířů sportu a kultury v obci.
Výzva k vytvoření přípravného výboru, který by se o založení jednoty postaral, vyšla
z úst Jana Horáčka, čp. 19 dne 4. dubna 1897 v hostinci Josefa Haška, čp. 103, kde se
sešlo 29 nadšenců, kteří zvolili tříčlenné představenstvo přípravného výboru ve
složení Jan Horáček, Josef Hašek a Jan Valeš, čp. 47. Práce započala vypracováním
návrhu stanov a jeho schválením. Již 30. dubna následoval přípis zakládající Tělocvičné
jednoty Sokol C. K. místodržitelství v Čechách o povolení ke zřízení jednoty. To
odpovědí ze 7. května sdělilo, že zřízení spolku se nezapovídá za předpokladu splnění
určitých podmínek. Dne 2. července se pak sešla další schůze, na které 21 členů
složilo slib věrnosti, a tak se stali prvními členy nově založené Tělocvičné jednoty
Sokol Martinice. Tím byly splněny požadované podmínky a stanovy jednoty pak byly
16. prosince 1897 C. K. místodržitelstvím v Praze schváleny. Nato proběhla 6. února
1898 opět v hostinci pana Haška první valná hromada, na které bylo zvoleno
dvanáctičlenné představenstvo v čele se starostou Josefem Haškem, hostinským.
Následovalo přijetí do okrskového svazu v Jilemnici a do svazu Župy Krkonošské se
sídlem v Turnově. Jednota se při svém zrození netěšila přízni občanů. Brzy však svou
kázní a chováním členstva dokázala, že občanstvo pochopilo její ušlechtilé cíle
a hladina prvního nepochopení se uklidnila.
Již 19. února téhož roku se uskutečnil první ples a poté nastalo první utužování kázně
a probíhala prostná cvičení pod vedením prvního náčelníka Josefa Volecha, čp. 130.
Dne 28. června 1902 prožívala naše obec první okrskové cvičení na louce Josefa
Šonského, hostinského, čp. 87. Tohoto cvičení se zúčastnily jednoty okrsku
jilemnického a novopackého. Martinice byly zastoupeny osmnácti členy. Tato slavnost
zanechala mezi občany takový dojem, že pominulo jakékoli nepřátelství vůči jednotě.
V červnu roku 1907 nastoupil náš sokolský výkvět po desetileté neúnavné práci do
velkých řad V. všesokolského sletu v Praze. O rok později byl založen ženský cvičný
sbor s prvními deseti členkami. V roce 1914 měla jednota již 52 členů a v předchozích
letech se pravidelně účastnilo okrskových nebo župních cvičení. Koncem června 1914
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byl při župním sletu v Roztokách oznámen atentát na následníka trůnu Františka
d Este. Lid očekával to nejhorší. Následovaly odvody mužů na bojiště 1. světové války.
Ze Sokola bylo povoláno do zbraně třináct členů. Dne 10. prosince 1915 se sešel
zbytek členů jednoty u Františka Jebavého, čp. 46, aby mu poslední předválečný
pokladník předal skrovný majetek. Do knihy protokolu zapsal: „Následkem světové
války činnost spolku zaniká, neboť skoro všichni členové byli povoláni do vojenské
služby.“
Činnost TJ Sokol byla v obci obnovena brzy po vzniku samostatného Československa.
Ukončením světové války se vrátili postupně členové do svého osvobozeného
domova. Ne všichni, vyvolení osudem ztratili svůj život. Počátkem roku 1919 byl
založen stavební fond na stavbu tělocvičny s počátečním vkladem 900,- Kčs.
K realizaci stavby však nedošlo a fond byl po dvaceti letech 28. ledna 1940 darován
obci.
Nastalo druhé období činnosti TJ Sokol ve svazku Československé obce sokolské za
dvacetiletého trvání první republiky, které možno označit za velmi plodné, bohužel
přerušené okupací a 2. světovou válkou. V roce 1920 byla jednota v plné činnosti
a vykazovala 58 mužských a 17 ženských členů. Téhož roku se účastnila VII.
Všesokolského sletu v Praze. O rok později měla jednota již 71 členů a 22 členek
a přestěhovala se z místností od Josefa Haška k Janu Horáčkovi, čp. 108. V roce 1922
získal TJ Sokol vlastní pozemek, a to trhovou smlouvou od majitele jilemnického
panství Otto Harracha, a sice les o výměře 5 ha 48a 8m2 za 25 tisíc Kčs. Pozemek
náležel do katastru Roztok a v roce 1924 byl převeden do katastru obce Martinice.
Výborovou schůzí z 8. ledna 1926 bylo usneseno přeložení spolkové místnosti od
Jana Horáčka do hostince Antonína Vejnara, čp. 103. V celém tomto období se konaly
různé akce, cvičila se nejen prostná, ale pěstovala se také odbíjená, lehká atletika
a cvičení na nářadí. Pokračovalo se v tradici oslav státního svátku, vzpomínky na
upálení Mistra Jana Husa, konaly se sokolské plesy, mikulášské a silvestrovské zábavy,
národní poutě apod. Všechny sokolské akce byly místními občany slušně
navštěvovány a získaly si oblibu a podporu. Účastí na X. Všesokolském sletu v Praze
v roce 1938 činnost TJ Sokol vyvrcholila a 15. březen 1939 se stal předělem v její
činnosti. Následovalo zastavení činnosti Sokola v roce 1941. V období mezi světovými
válkami zastávali funkci starosty postupně František Jebavý, zednický polír (čp. 46),
František Jebavý, výpravčí (čp. 67), František Horáček, továrník (čp. 109), František
Janoušek, dřevař (čp. 162), František Bedrník (čp. 120), Josef Ducháč (čp. 43),
a nakonec Oldřich Buďárek, zednický polír (čp. 33).
Činnost Sokola po 2. světové válce započala valnou hromadou 7. června 1945.
V březnu 1948 byl do TJ Sokol zapojen též Sportovní klub fotbalu a Turistický kroužek
a současně byl vtělen do jednoty majetek Sportovního klubu v hodnotě 48.000,- Kčs.
V lednu téhož roku bylo také odhlasováno zřízení lyžařského odboru Sokola
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a v následujícím roce rozhodla výborová schůze o stavbě lyžařského můstku na Hůře.
Od poloviny padesátých let bylo postupně budováno hokejové hřiště a od roku 1966
slouží plně všem zájemcům. Samotná budova sokolských kabin byla snem členů již za
první republiky, první přípravy proběhly ihned po skončení 2. světové války, ale
v důsledku únorových událostí 1948 k samotné stavbě již nedošlo. Současné sokolské
kabiny se tak začaly budovat až v roce 1957 a dokončeny byly v roce 1963. V roce
1975 byla přistavena ještě zděná budova pro stroje a nářadí.
V roce 1949 došlo ke sjednocení tělovýchovy a vznikl Československý svaz tělesné
výchovy a změnil se i název z Tělocvičné na Tělovýchovnou jednotu Sokol. Funkci
předsedy vykonávali postupně Oldřich Buďárek, Václav Volech, Josef Mašek, Petr
Buriánek, ing. Emil Dřevojánek, Petr Cejnar a ing Josef Vancl. Na valné hromadě
14. února 1996 byla obnovena Tělocvičná jednota Sokol Martinice organizovaná pod
Českou obcí sokolskou, kde starostou byl zvolen Leoš Mejvald.
Tolik ve stručnosti něco z historie naší sokolské jednoty. Závěrem nezbývá než jí
popřát dostatek aktivních členů a mnoho sportovních a kulturních akcí alespoň
v takovém rozsahu jako za předchozích 120 let.
Josef Ullrich ml., kronikář

Společenská kronika

Sňatek
Iva Magočová, Studenec – Stanislav Lukeš, Martinice v Krkonoších
Petra Horáčková – Zdeněk Menčík, oba Martinice v Krkonoších
Margita Šenkýřová – David Maršálek, oba Martinice v Krkonoších
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Narození
11. 8. 2017 – Nela Svobodová
Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
paní Anně Skalské
91 let
paní Evě Jirsové
90 let
panu Jaroslavu Hájkovi
85 let
panu Miroslavu Sedláčkovi 85 let
paní Evě Johnové
75 let
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Školství
70 let Mateřské školy v Martinicích
V září letošního roku uplynulo 70 let od otevření Mateřské školy v Martinicích. Z její
kroniky vybíráme:
Období prvních 10ti let
Mateřská škola byla otevřena 1. září 1947 s jedním oddělením v budově základní školy.
Jako první ředitelka působila paní Libuše Kožíšková.
Školní rok 1952-53 byl zahájen v nově upravených místnostech v pravé severní části
budovy kulturního domu školským referentem Mil. Říhou. Ředitelkou se stala Eva
Jirásková, která založila kroniku mateřské školy. Bylo zapsáno 25 dětí a zaveden
celodenní provoz. V dalším roce bylo od října zapsáno 27 dětí, školní lékařkou byla
doktorka Petrláková. Provoz školky probíhal i přes celé prázdniny. V tomto období
začíná vyvářet i školní jídelna, stravuje se 32 žáků. Školka obdržela dar od Karla a Věry
Kopeckých 1.000,- Kč (zakoupena opona a horizont pro maňáskové divadlo,
houpačka).
Zaměstnanci v tomto období:
ředitelky - paní Kožíšková, Jirásková, Jiroušková, Stará
učitelky - paní Kocourová, Šaldová, Volechová
provozní- paní Sucharová, Janatová, Kučerová, Jirsová, Dědečková, Rybářová
Období od roku 1957 – 1967
Školka byla umístěna v budově kulturního domu dole, nahoře působila družina. Na
zahradě bylo zřízeno nové pískoviště. V roce 1959-60 zapsáno 25 dětí, zima byla
krutá, místnosti se nedaly vytopit. Začínalo se se stavebními pracemi (bourání příček,
nová šatna, ložnice, chodba, ve třídě byly položeny nové parkety), nově oplocena
zahrada. Od r. 1959 ředitelka Jílková, od prosince 1962 nastupuje ředitelka
B. Hanušová, která založila družbu s mateřskou školou na Slovensku v Necpálech,
okres Martin. Dochází k vylepšení vybavení v herně. Probíhají brigády rodičů, je
ustanoveno SRPŠ. V roce 1966 probíhala adaptace střední části kulturního domu, kde
byla kuchyň, jídlo se dováželo 2× denně z továrny. Výuka ve školce rušena křikem
a zpěvem zedníků a používáním vulgárních výrazů.
Zaměstnanci v tomto období:
ředitelky - paní Jílková, B. Hanušová
učitelky - paní Straková
provozní - paní Horáčková, Vanclová, Kašičková, Seidlová, Stehlíková, Krausová,
Janatová
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Období od roku 1967 – 1977
K 1. září 1967 nastupuje pí. uč. Mládková, v době její mateřské dovolené zde zastupuje
paní Věra Vejrová. Spolupráce s patronátním závodem, probíhají ukázky výchovné
práce. Nákupy hraček z darů. Dále je zlepšováno prostředí MŠ, spolupráce
s Tělovýchovnou jednotou, SPO a s Kolorou 14. Úspěchy dětí ve výtvarných
soutěžích. MŠ patří pod MNV Studenec.
Zaměstnanci v tomto období:
ředitelka- paní Hanušová
učitelky - paní Mládková, Vejrová, Oždianová, Sládková
provozní- paní Horáčková, Rybářová, Kardošová, Johnová
Období od roku 1977 – 1987
Od 1. září 1977 působí na škole ředitelka H. Oždianová. V tomto roce byly zřízeny
v obci mikrojesle – výpomoc s vybavením, ale i v oblasti výchovné. Probíhá velká
přestavba, ústřední topení do celé budovy, družina přechází do základní školy,
mateřské škole bude patřit celá polovina budovy. Nová střecha na celé budově,
rozšíření hygienického zařízení, nové příčky, obložení, podlahy. Nevyhovující nábytek
nahrazen novým. Po úpravách přijato 30 dětí. Byl vydán nový „Program výchovné
práce pro jesle a mateřskou školu“ a příslušné metodiky. Vedou se roční plány,
záznamy o dětech a další dokumentace. V roce 1979 odchází do 1. třídy 18 dětí.
V tomto roce zůstala na zimu nedokončena střecha, všude zatékalo. V dalších letech
je stále zapsáno 31-32 dětí, mnoho zůstává neumístěných.
Zaměstnanci v tomto období:
ředitelka - H. Oždianová
učitelky - paní Sládková, Holcová, Nálevková
provozní- paní Horáčková, Johnová, Bukovská, Kracíková, Ullrichová, pan Kašička
Období od roku 1987 – 1997
Společné akce s MŠ Studenec a Zálesní Lhota. Mnoho změn na postu učitelek (paní
Nálevková, Kubátová, Blažková, Nosková, Geissová). Další stavební práce –
protiradonová opatření (podsekávání budovy a zřízení odvětrací drenáže). V tomto
období odchází do důchodu dlouholetá kuchařka paní Horáčková, na její místo
nastupuje paní Eva Johnová. Mateřská škola přechází pod zřizovatele Obec Martinice
v Krkonoších (dříve Kolora 14). Zrušeno SRPŠ.
Zaměstnanci v tomto období:
ředitelka- Hana Oždianová
učitelky - kromě výše zmíněných též paní Janovská Věra, Šimůnková Radka
provozní- paní Horáčková Z., Johnová E., Horáčková A., Braunová J., Ullrichová H.,
pan Braun L.
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Období od roku 1997 – 2007
Během těchto let se podařilo uspořádat mnoho pěkných akcí a výletů, např. do
Bozkovských jeskyní, Adršpašských skal apod., tradicí jsou akce ke Dni dětí pořádané
TJ Sokol, obecním úřadem a nově i SDH. Náročné ale byly hlavně změny organizační
a majetkové. V r. 2001-02 si vytváří MŠ nový Rámcový vzdělávací program, podle
kterého se pracuje s malými obměnami dosud. Budova mateřské školy nejprve
vrácena v restituci a posléze prodána soukromému vlastníkovi. Prostory MŠ se ocitají
v pronájmu. V r. 2003 dochází ke spojení MŠ a ZŠ pod jedno ředitelství a vzniká jeden
právní subjekt pod vedením ředitelky B. Karlové. V tomto roce odchází do důchodu
dlouholetá ředitelka a učitelka H. Oždianová. V době prázdnin se provádějí
nejnutnější opravy prostor mateřské školy a kuchyně, např. malování, výměna oken či
vybudování malé tělocvičny.
Zaměstnanci v tomto období:
ředitelky- paní H. Oždianová, B. Karlová- Janoušková
učitelky - paní V. Janovská, R. Šimůnková, M. Dittrichová
provozní- paní H. Ullrichová, B. Machovcová, J. Braunová, M. Šolcová
(z kroniky MŠ)
Období roků 2007 – 2017
U příležitosti 70. výročí založení naší mateřské školy bychom rády zavzpomínaly na
události posledních 10-ti let.
Po celé období byla kapacita přijímaných dětí zcela naplněna, dokonce v roce 2010
muselo dojít k navýšení na počet 28 dětí. I přesto někdy nemohly být přijaty všechny
děti, jejichž rodiče přihlášku do MŠ podali. V současné době dochází v Martinicích
spíše k úbytku nově narozených dětí, a tím i k menšímu počtu dětí ve školce.
O prázdninách roku 2011 skončila na místě ředitelky základní i mateřské školy
B. Janoušková a ve funkci ji nahradila Hana Valášková – Řehořková.
Prostory mateřské školy a zahrada zůstávají i nadále v nájmu, v interiéru a vnitřním
vybavení však došlo v posledních letech k celkové proměně a modernizaci. V hernách
a třídě byl obměněn veškerý nábytek, který splňuje současné trendy pro předškolní
děti. Ty mají možnost volit si hry a hračky podle výběru a samostatně. Na podlahy bylo
položeno nové barevné lino a hrací koberce. Máme i krásnou moderní umývárnu
v 1. patře a nové šatní vybavení v suterénu. Došlo k oddělení ložnice a herny
přepážkou, což umožňuje dětem nerušený odpočinek po obědě.
Období modernizace bylo narušeno o prázdninách v roce 2013 požárem v kulturním
domě. Celé prostory kuchyně, jídelny i MŠ, již připravené na další školní rok, byly
zasaženy kouřem a dehtem. S nasazením všech sil jsme nakonec novou výmalbu i úklid
zvládli a MŠ v termínu otevřeli.
V období posledních let také dochází ve školství k častým změnám v legislativě,
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kterým musíme přizpůsobovat tvorbu výchovně vzdělávacích plánů i naši
pedagogickou práci.
V posledním školním roce se změnil i Rámcově vzdělávací plán pro předškolní
vzdělávání, což souvisí s tím, že do školek mohou být znovu přijímány i děti dvouleté,
ale zejména se zavedením povinného předškolního vzdělávání pro děti pětileté. Od
roku 2017 – 2018 musí tedy rodiče přihlásit do mateřské školy děti, které k 31. 8.
dosáhnout věku 5-ti let a pro ně je docházka povinná každý den v rozsahu 4 hodin.
I v samotné práci s dětmi dochází v posledních letech k různým změnám. Děti se nové
učí pomocí zážitků a praktickou zkušeností například při exkursích (byli jsme třeba na
farmě v Pěnčíně, u Kotykových v Roztokách, v Tropicu, v hasičské zbrojnici, v ZOO
v Liberci a Chlebech, u Horáčkových ve statku a jinde), navštěvujeme výtvarné
dílničky a jezdíme na výlety na hrady a zámky (Chlumec nad Cidlinou, Sychrov,
Dětenice, Loučeň, Staré Hrady apod.). Paní učitelky při práci s dětmi využívají
internet, velkoplošnou televizi nebo počítač. Ke každodennímu pobytu slouží malá
herna, vybavená jako tělocvična a zahrada. Často chodíme i do přírody a lesa za
školkou. Školka je dobře vybavena hračkami i didaktickými pomůckami, čeká nás
dovybavení zahrady.
Velmi rádi také podporujeme u dětí vztah k tradicím, rodné vesnici a rodině. Společně
s dětmi ze základní školy pravidelně vystupujeme u „Rozsvěcení vánočního stromu“,
slavíme „Masopust“ u obecního úřadu nebo vynášíme „Morenu“. Připravujeme
pravidelné besídky pro rodiče i veřejnost o Vánocích i jarní besídku, společně s rodiči
vyrábíme. Nacvičili jsme s dětmi mnoho pěkných divadelních představení např.
„Zvířátka a loupežníci“, „O perníkové chaloupce“, „Jaro, léto, podzim, zima“ a další.
K vystoupením společně vyrábíme kostýmy, kulisy i loutky.
I v tomto desetiletí připravuje kvalitní stravu pro děti a učitelky ze ZŠ a MŠ školní
kuchyně, a to podle stanovených norem. Stolování probíhá v příjemném
„domáckém“ prostředí naší jídelny. V roce 2008 odešla do důchodu dlouholetá
zaměstnankyně a vedoucí školní jídelny paní Hana Ullrichová, které za její práci pro
mateřskou školu patří veliké poděkování.
Za všechny současné zaměstnance přejeme naší mateřské škole do dalších let hodně
spokojených dětí a rodičů.
Zaměstnanci, kteří se na chodu mateřské školy v tomto období podíleli:
ředitelky: Bohumila Karlová – Janoušková, Hana Valášková – Řehořková
učitelky: Věra Janovská, Radka Šimůnková
provozní: Hana Ullrichová, Jaroslava Braunová, Martina Šolcová, Dana Kynčlová
Kolektiv MŠ
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Podzim v základní škole
V pondělí 4. září jsme zahájili nový školní rok 2017/2018. Personální obsazení naší
organizace doznalo jednu změnu – ve škole začala pracovat slečna Jana Stránská
(školní asistent a asistent pedagoga). Ředitelkou zůstává Hana Řehořková, na místě
učitelek pracují Dagmar Pavlousková a Eva Nováková, školní družinu má na starosti
Renata Pavlatová. V mateřské škole pokračují ve své práci Věra Janovská a Radka
Šimůnková. Také složení nepedagogických pracovníků se nezměnilo: vařit bude
Jaroslava Braunová, o vedení školní jídelny se bude starat Martina Šolcová a úklid
zabezpečuje Dana Kynčlová.
V průběhu letních prázdnin byla v základní škole vymalována tělocvična a bývalý
kabinet, který se změnil na další malou učebnu – čítárnu. Opraveny byly také lavičky
na školní zahradu. V průběhu školního roku plánujeme výměnu a doplnění vnitřních
okenních žaluzií.
Žáci jsou ve třídách v tomto složení: 1., 2. a 4. ročník – třídní učitelka D. Pavlousková,
3. a 5. ročník – třídní učitelka Hana Řehořková.
Do školních lavic usedli noví prvňáčci: Dalibor Horáček, Vojtěch Rychtr, Josef
Hlaváček, Nikola Vanclová, Anežka Šimůnková, Nela Kurečková, Klára Nyklíčková
a Magdaléna Spilková. Všem přejeme hodně školních úspěchů a zajímavých zážitků.
Letošní školní rok bude sjednocovat projekt Toulky naší vlastí. Cílem je seznamovat
žáky s historií, zajímavými místy a výraznými osobnostmi naší země. V rámci tohoto
projektu budeme vyjíždět na menší výlety (exkurze) a celý projekt završíme týdenním
pobytovým programem v centru Střevlík v Hejnicích (16. – 20. dubna), kam se s námi
podívají i předškoláci z mateřské školy (jedná se o děti, které pak nastoupí do místní
ZŠ – všichni se navzájem lépe poznáme).
V září se musíme především aklimatizovat na školní režim a uvědomit si, že prázdniny
definitivně skončily. Přesto nás čeká řada akcí, které – jak doufáme – zpestří a doplní
tradiční výuku. Žáci 3. – 5. ročníku začnou v úterý 12. 9. jezdit do jilemnického
bazénu na tradiční plavecký výcvik. Zajímavé informace o Brazílii mohou načerpat
třeťáci, čtvrťáci a páťáci na komentovaném populárně-naučném programu organizace
Planeta Země v Jilemnici. Tam se vydáme v pondělí 18. září. Ve čtvrtek 21. 9. dojde
k přerušení dodávky elektrického proudu v celé obci. V případě příznivého počasí
pojedeme s dětmi do Hostinného na Mravenčí naučnou stezku, nezapomeneme se zastavit i na místní radniční věži s obry. Pokud nám počasí přát nebude,
vydáme se do semilského muzea.
Protože si velmi dobře uvědomujeme, jak důležité jsou dobré vztahy v kolektivu,
kamarádské chování a vhodné řešení případných konfliktních situací, požádali jsme
o spolupráci organizaci Čmelák, která má s pořádáním programů na toto téma
zkušenosti. Ve spolupráci s MAS Jilemnice, která převzala většinu finančních nákladů,
se na naší škole uskuteční preventivní program Škola, kam chodím rád.
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Proběhne ve dvou dnech – 22. září a 5. října – přímo ve škole, od 8 do 12,30 hodin.
Program povedou zkušení lektoři – pánové Michal Řepík a Luboš Jiřiště. Oba se už na
naší škole objevili v minulosti s jinými programy.
Na konci září nás čeká jednodenní ředitelské volno (29. 9.). Říjen budeme věnovat
převážně výuce, proběhne tradiční Běh o posvícenský koláč, a pokud bude naděje
na pěkné podzimní počasí, vypravíme se poznávat blízké okolí (turistický výlet ze
Štěpanic na Benecko). Žáci 4. ročníku pojedou v pondělí 2. 10. na dopravní hřiště do
Košťálova. Plánujeme i akci pro děti a rodiče, ale zatím na tomto místě nebudeme
prozrazovat více. Někteří školáci vystoupí 13. října s krátkým kulturním programem
na vítání dětí do života na obecním úřadě. Listopad už bude ve znamení příprav na
adventní výstavu a tradiční zpívání. V rámci projektu Toulky naší vlastí navštívíme
muzeum a klenotnici v Nové Pace. Podrobněji budeme o dění ve škole v tomto
období informovat v příštím vydání zpravodaje.
Do konce září se mohou děti přihlašovat do zájmových kroužků: Jóga pro děti,
Dovedné ruce, Misijní klubko, Angličtina pro 1. a 2. ročník (činnost tohoto kroužku
závisí na nalezení lektora a na zájmu dětí). Uvítáme zájemce z řad rodičů nebo tipy na
nového lektora. Ve druhém zářijovém týdnu (po úvodní schůzce rodičů) přišla
nabídka na kroužek Věda je zábava – letáčky s bližšími informacemi byly rozdány
dětem.
Přejeme dětem, rodičům i pedagogům pohodový školní rok a hodně radostných chvil
ve škole i mimo ni. Pokud by náhodou nešlo vše tak, jak bychom si přáli, věříme
v nalezení společného řešení, protože pouze společnými silami můžeme dosáhnout
kýženého cíle.
-DPJan Amos Komenský
Život činný je opravdový život. Zahálka je hrobem člověka zaživa. Co máš udělat, do toho
se dej s chutí; co sám můžeš udělat, to nečekej od jiných a bez příčiny neodkládej s ničím.
Když můžeš někomu pomoci, učiň to s největší radostí.“

Kultura
Výstava betlémů
Po 10-ti letech bychom chtěli zopakovat výstavu betlémů a jesliček z martinických
domácností. Proto se na Vás, martinické občany, obracíme s prosbou o zapůjčení
jakýchkoli betlémů – starých i současných: papírových, dřevěných, keramických,
háčkovaných, či z jiných materiálů nebo i fotografií. Bezpečnost vystavených
exponátů bude zajištěna.
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Ti, kdo budete ochotni betlém zapůjčit, kontaktujte, prosím, M. Štefanovou na
Obecním úřadě Martinice v Krkonoších, tel. 481 543 066 - do 31. ŘÍJNA 2017.
Výstava proběhne o prvním adventním víkendu v zasedací místnosti budovy OÚ
Martinice: v SOBOTU 2. 12. a v NEDĚLI 3. 12. 2017.
Doufáme, že se díky Vám podaří výstavu uskutečnit.
Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku
První adventní neděle v letošním roce připadne na 3. prosince. Kdo si bude chtít
společně s dětmi z mateřské a základní školy zazpívat koledy a rozsvítit stromeček,
sejdeme se tedy již tradičně u budovy obecního úřadu v 17.00 hodin. Malé
občerstvení i s něčím na zahřátí bude zajištěno.
O obou akcích budete ještě včas informováni na plakátech a budeme se těšit.
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ, DS Háta, komedie. Hrají: L. Vaculík,
M. Bočanová / K. Špráchalová, P. Nečas / M. Zounar... - Ne 1.10., 19.00 hod.
- Michal HORÁČEK – NA CESTĚ, hudební recitál s básněmi a texty M. Horáčka.
Vystoupí: M. Horáček, L. Nová, F. Segrado, O. Ruml a 5ti členný doprovodný orchestr
– Čt 5.10.,. 19.00 hod.
- ŠVÝCARSKO – ITÁLIE – RAKOUSKO, přednáška o měsíční cestě L. Turka
po třech alpských zemích – St 11.10., 18.00 hod.
- NEZBEDNÁ POHÁDKA O KOBLÍŽKOVI,
Nezávislé divadlo – Ne 15.10., 15.00 hod.
- MANUÁL ZRALÉ ŽENY, Halina Pawlovská – Čt 19.10., 19.00 hod.
- ILUZIONISTÉ, komedie. Hrají: S. Zindulka, O. Ženíšková,
J. Zindulka – Ne 5.11., 19.00 hod.
- DECH HOR, festival filmu, cestování a zdraví – So-Ne 25.-26.11.
- EVA URBANOVÁ a MORAVSKÉ KLAVÍRNÍ TRIO,
galakoncert – St 6.12., 19.00 hod.
- RODINNÉ ŠTĚSTÍ, hrají: I. Hüttnerová, M. Dolinová, D. Suchařípa – Út 12.12.,
19.00 hod.
KINO Jilemnice: Zahradnictví: Dezertér (Út 3.10.), Esa z pralesa 3D (Pá 6.10.),
Hurvínek a kouzelné muzeum 2D (Ne 8.10., 15.00 hod.), Blade Runner 2049 3D
(Ne 8.10., 20.00), Blade Runner 2049 (Út 10.10.), Po strništi bos (Čt 12.10.), Esa
z pralesa (Pá 13.10.), Scorpions Forever (Út 17.10.), Lego Ninjago 2D (Pá 20.10.), My
Little Pony (Ne 22.10., 15.00), Bajkeři (Ne 22.10., 17.30), Raffaello: Lord umění 3D
(Ne 22.10., 20.00), 8 hlav šílenství (Út 24.10.), Čára (Čt 26.10.), Thor: Ragnarok 3D
(Ne 29.10.), Zahradnictví: Dezertér (Út 31.10.).
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Galerie V kotelně
Krajinou Jizery – Mgr. M. Lauda a Z. Laudová: vernisáž výstavy (kresba, malba,
grafika) proběhne 12. října od 19.30 hodin, potrvá do 12. listopadu 2017.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Pojďte s námi ke stolu: na výstavě nahlédneme do kuchyně a na stůl našich předků,
tentokrát zejména do měšťanských domácností a do zámku. Výstava se prodlužuje do
8. října 2017 (zámek).
Náš Krakonoš: výstava poskytne komplexní pohled na ducha našich hor a potrvá od
5. října do 12 listopadu 2017.
Karel Zeman: Grafika, známková tvorba a medaile: výstava bude zahájena 6. října
v 17 hodin v Erbovním sále a potrvá do 12.11.
Pod ochranou Huberta: 13. října v 17 hodin bude v kostele sv. Vavřince sloužena
slavnostní troubená svatohubertská mše sv. za účasti členů Řádu sv. Huberta a dalších
hostů. Výstava pak bude zahájena od 18.30 hod. v Erbovním sále.
Otevírací doba: úterý – Neděle 8-12 a 13-16 hodin.
ČKA – Klub Betanie: 3. října se uskuteční setkání s biskupem Václavem Malým. Od
17 hodin proběhne mše sv. v kostele sv. Vavřince a od 19 hodin bude následovat
beseda v Erbovním sále na téma Církev a očekávání současného světa.
Vánoční jarmark v Jilemnici s doprovodných kulturním programem a ohňostrojem
se bude konat v sobotu 16. prosince.

Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Po malé letní přestávce je vše v sokolském areálu opět v plném proudu. Fotbalové
soutěže jsou již opět všechny v běhu, a tak můžete kdykoliv přijít naše týmy podpořit.
Za námi jsou oba plánované letní turnaje.
Na nohejbalový turnaj 5. srpna dorazilo sedm trojic. Nutno říct, že XX. ročník byl
pod rozpáleným nebem dramatický do samotného konce. Až poslední zápas totiž
rozhodl o vítězi. V něm se utkali oba adepti na první místo. Tým Legendária a tým
Vrchlabí svedly urputný boj a zápas skončil nerozhodně – jedna/jedna na sety, a tak do
konečného součtu nebylo jasné, kdo je vítězem. Teprve počet vítězných míčů rozhodl
o konečném pořadí a vítězem letošního ročníku je tým Legendária ve složení Jiří
Máslo, David Svoboda a Martin Horáček. Druhou příčku obsadil tým Vrchlabí (Petr
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Bílek, Jiří Šaroun, Martin Kracík) a bronzové medaile získal tým Šulíni Otakárci
(Otakar Vašek, David Šimek, Tomáš Jon).
V sobotu 19. 8. proběhl 19. ročník turnaje v pétanque. Chvílemi to vypadalo, že nám
počasí ani nedovolí turnaj uskutečnit, ale vše se nakonec podařilo. Do bojů se zapojilo
deset dospěláků a 6 juniorů. Vítězem se stal David Šimek, druhou příčku obsadil
Josef Vancl a třetí Míša Vanclová. V celkovém pořadí hned pod stupni vítězů skončila
Eliška Exnerová, která tak svým výborným výkonem zvítězila v juniorské soutěži.
V soutěži párů nikomu nedali šanci Míša Vanclová a David Šimek. Nejstarší účastnicí,
která se zapojila do bojů a rozdávala po celou dobu turnaje dobrou náladu na všechny
strany, byla Vlasta Bartošová, která měla v turnaji i svá tři vnoučata. Turnaj i přes
deštivé počasí provázela dobrá nálada, a tak se už těšíme na další ročník.
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Dění v Sokole není jen o sportu, ale i o péči o areál. V letošním roce jsme se postavili
před náročný úkol, kterým je změna zdroje vytápění. Už od léta probíhají práce na
otopném systému a elektrických rozvodech, aby nová topná sezóna mohla bez
problému začít a nebyl narušen chod sportovních aktivit. Ke změnám také dochází na
postu správce. David Svoboda a Martina Máslová se se svojí malou dcerkou stěhují,
a tak byl vybrán nový pár, který se chopí péče o areál. S tím jsou spojené starosti
s předáním bytu a povinnosti s tím spojených, takže září je opravdu hektické, ale vše
se snad včas podaří.
Na závěr jako vždy ještě kratičká zpráva o cvičení pro ženy. Od října bude cvičení
opět třikrát týdně. Můžete se těšit na bosu, kondiční posilování, trampolínky či
kruhový trénink. Rozpis zatím není pevně dán, ale zájemkyně mohou sledovat aktuální
informace na našem webu.
Petra Vanclová
MUŽI – okresní soutěž
12. 8. sobota 17.00
19. 8. sobota 17.00
26. 8. sobota 17.00
3. 9. neděle 14.00
9. 9. sobota 17.00
17. 9. neděle 14.30
23. 9. sobota 16.30
28. 9. čtvrtek 16.30
30. 9. sobota 16.00
7.10. sobota 16.00
14.10. sobota 16.00
21.10. sobota 15.30

MARTINICE
Sokol Z. Lhota
MARTINICE
FK Přepeře
MARTINICE
HSK Benecko
MARTINICE
MARTINICE
Sokol Kruh
MARTINICE
SF Studenec
MARTINICE

MLADŠÍ ŽÁCI
10. 9. neděle
17. 9. neděle
23. 9. sobota
1.10. neděle
7.10. sobota
15.10. neděle

MARTINICE
MARTINICE
FK Mírová
Sokol Hor.Branná FK Košťálov
MARTINICE
-

13.30
11.00
9.30
14.00
10.00
11.00

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „A“
30. 8. středa 17.00 FK Košťálov
2. 9. sobota 9.30 MARTINICE

-

Sokol Rovensko B(doma) !4:0!
MARTINICE
(venku) !2:5!
FC Víchová
!2:5!
MARTINICE
!2:3!
Sokol Horka
!7:2!
MARTINICE
!1:4!
1. FC Tatobity
SK Studenec B
MARTINICE
Košťálov - Libštát
MARTINICE
Sokol Mříčná

Sokol Hor.Branná !4:9!
FK Košťálov
MARTINICE
MARTINICE
MARTINICE
SK Mírová

- MARTINICE
- FC Lomnice
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!4: 8!
!5:11!

14. 9.
19. 9.
21. 9.
23. 9.
28. 9.
6.10.
7.10.
10.10.
14.10.
20.10.
28.10.

čtvrtek
úterý
čtvrtek
sobota
čtvrtek
pátek
sobota
úterý
sobota
pátek
sobota

17.00
16.30
17.00
9.30
9.30
16.30
9.30
16.30
9.30
16.00
9.30

MARTINICE
- SK Semily
!6:19!
Sokol Nová Ves - MARTINICE
SK Studenec A - MARTINICE
MARTINICE
- SK Studenec B
TJ Vysoké
- MARTINICE
MARTINICE
- Sokol Roztoky
FK Přepeře
- MARTINICE
SK Studenec/dívky- MARTINICE
DERBY
Sokol Hor.Branná - MARTINICE
SK Jilemnice
- MARTINICE

STARŠÍ PŘÍPRAVKA „B“
30. 8. středa 17.00 SK Jilemnice
- MARTINICE
2. 9. sobota 9.30 MARTINICE
- FK Košťálov
13. 9. středa 17.00 MARTINICE
- Sokol Nová Ves
15. 9. pátek 17.00 FC Lomnice
- MARTINICE
17. 9. neděle 11.15 SK Semily
- MARTINICE
23. 9. sobota 9.30 MARTINICE
- SK Studenec A
28. 9. čtvrtek 11.15 SK Studenec B
- MARTINICE
30. 9. sobota 9.30 MARTINICE
- TJ Vysoké
11.10. středa 16.30 MARTINICE
- FK Přepeře
13.10. pátek 16.30 Sokol Roztoky
- MARTINICE
14.10. sobota 9.30 DERBY
21.10. sobota 11.15 SK Studenec/dívky- MARTINICE
27.10. pátek 16.00 Sokol Hor.Branná - MARTINICE

! 30:0!
! 2:10!
!15:1!
! 5:7!
! 15:3!

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
10. 9. neděle 9.30 Turnaj v Martinicích
(MARTINICE - SK Studenec !5:13!, MARTINICE-TJ Sokol Nová Ves !7:8!)
17. 9. neděle 9.30 Turnaj v Jilemnici
(MARTINICE-SK Jilemnice B !2:4!, MARTINICE-TJ Sokol Roztoky !5:7!,
MARTINICE-SK Jilemnice A !2:24!)
24. 9. neděle 9.30 Turnaj v Košťálově
1.10. neděle 9.30 Turnaj v Roztokách
8.10. neděle 9.30 Turnaj ve Studenci
15.10. neděle 9.30 Turnaj v Košťálově
22.10. neděle 9.30 Turnaj v Martinicích
Termíny a časy zápasů se mohou měnit, proto sledujte, prosím, plakáty na vývěsních
tabulích po obci nebo webové stránky Sokola www.martinicevkrk.cz/sokolmartinice.
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Volejbalový turnaj
I v tomto roce v sobotu 12. 8. volejbal doplnil tradiční martinickou turnajovou sezonu
a zařadil se mezi nohejbal a pétanque.
Letošní jednadvacátý ročník, patřil k těm historicky účastnicky nejsilnějším. Na
martinický kurt si našlo cestu nevídaných deset dvojic, které zde sehrály souboje
o nasazení do finálové skupiny. Přesto, že náš turnaj obsazují výhradně nadšení
amatéři, byla hra velice kvalitní a v žádném případě nebylo v poli výrazného outsidera.
Polojasné počasí slibovalo příjemně strávený sportovní den.
Z finálové skupiny vystoupila družstva na pomyslné stupně vítězů v tomto pořadí:
1. Dominika Jónová a Vojta Šrámek (Jabloneček)
2. Pavlína a Vláďa Brožovi (Sběratelé kostí)
3. Eva a Vláďa Zuzánkovi (Zuzci)
Vítězná mladá dvojice z Jablonce nad Jizerou k nám přijela poprvé a hned získala zlaté
medaile. Těšíme se na jejich výkony i v dalších ročnících. Vláďa Brož dal šanci pocítit
chuť medailového umístění dalšímu ze svých potomků. I když je to letos pouze
stříbro, je jeho bilance v uplynulých letech obdivuhodná. Pro Báru je to rozhodně
výzva opustit v některém z příštích ročníků roli diváka?. Pomyslná cena útěchy byla
udělena dvojici Ovce – Petr Buriánek, Ondra Pavlíček, kteří i přesto, že nezískali
jediný set, dokázali své soupeře často velice pozlobit, alespoň verbálně.
Ani letos nechyběly mezi hodnotnými cenami melouny, i když jen ty zelené.
Sláva vítězům, čest poraženým, díky Sokolům za stále vzkvétající zázemí a na
dvacátém druhém ročníku na shledanou.
Petr Pěnička, ředitel turnaje

21

Enduro rock Martinice 2017 + CC Loukov 2017
Letošní rok má Enduro Martinice, alespoň co se týče pořádaných akcí, úspěšně za
sebou. Poslední dvě akce tj. CC Loukov a Enduro rock Martinice byly vydařené. Na
Enduro rock zavítalo 760 lidí. Škoda jen, že nás letos nepodrželo počasí. Proto byla
o něco menší účast, než jsme očekávali. Obě skupiny jak Arakain, tak i Dymytry
předvedly opravdu skvělé hudební výkony. Arakain hrál především starší písně
z důvodu 35. výročí kapely. Skupina Dymytry naopak předvedla jak starší písně, tak
i jejich nejnovější skladby. A byla to opravdu nevídaná show.
Cross country Loukov se konalo již podvanácté. Závodilo 330 jezdců, což je opravdu
velmi slušný počet. Na oba dny nám vyšlo krásné počasí. Trať byla perfektně
nachystaná a oproti minulému roku přibylo pár nových úseků, ale klasické překážky
jako např. přejezd přes gumy a skok přes automobil Praga V3S zůstaly nepozměněné.
Jezdci předvedli oba dva dny skvělé jezdecké výkony, což bylo především v neděli
z důvodu vysokých teplot opravdu náročné.
Letošní rok byl pro nás opradu vydařený a už se těšíme na další.
Za Enduro Martinice Matěj Budina

Pohádkové putování 2. 9. 2017
Letošní pohádkové putování se konalo o posledním prázdninovém víkendu. Možná
i tato skutečnost přispěla k tomu, že nás letos navštívilo 356 dětí.
Samotné putování pohádkovým lesem začínalo krátce po 13. hodině. Návštěvníci
mohli shlédnout vystoupení našich místních herců ve 12 pohádkách. Hned na začátku
děti přivítali Pejsek a Kočička, odtud putovaly ke Krysákům a Lichožroutům. Na
dalším stanovišti poskakovaly potřeštěné Pindruše – ochránkyně lesa spolu
s princeznou Jiřinkou. Odtud děti šly pomáhat Slepičce zachránit Kohoutka, kterému
zaskočilo zrníčko v krku. Cestou k rybníku byly slyšet podivné rány, které způsobil
porouchaný vysavač, na kterém přiletěla čarodějnice Žaneta – přítelkyně Bílé paní
Ruprechty. Zasekla se na krmelci a děti jí musely přinést žebřík, aby se dostala dolů.
Odtud se vypravily k vítězné pohádce – Láska rohatá, která byla plná pekelných
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překvapení. Následovalo království, kde se za kuchtičku vydávala Princezna se zlatou
hvězdou na čele. Po splnění úkolů na děti čekaly v další pohádce Jezinky a Smolíček,
kterého vysvobodil Jelen se zlatými parohy. Při scházení k rybníku na děti čekala
macecha, která poručila Nastěnce plést punčochy pro Marfušu. Děti jí rády pomohly
a pokračovaly k předposlední pohádce. Už z dálky bylo vidět potřeštěného Hurvínka,
jak dovádí na koloběžce. Bohužel ale nevybral zatáčku a rozbil si koleno. Děti ho
ochotně ošetřily a vydaly se k poslední zastávce, kde si čerti odnesli do pekla hříšnou
Dorotu Máchalovou a Petra Máchala propustili na svobodu. Za odměnu dostaly děti
zlaťáky.
Po absolvování pohádkové stezky na děti v areálu U Mlejna čekalo loutkové divadlo
z Nové Paky, kejklíř Martin se svým vystoupením, školičkou žonglování pro děti
a večerní ohnivou show a DJ Jirka, který nám po celé odpoledne a večer připravil
příjemnou zábavu.
Kromě toho mohly děti tvořit a vyrábět v našich dílničkách, zastřílet si ve střelnici
nebo skákat na skákacích atrakcích.
Chtěla bych poděkovat všem sponzorům, díky kterým jsme mohli pro děti
připravit příjemné a zábavné odpoledne: Spedittrans – Jaroslav Horký,
Autodoprava – Robert Vancl, SD Jednota Martinice, Hilding Anders ČR a.s.
Roztoky, Obec Martinice v Krkonoších, Arnošt Buchar, TJ Sokol Martinice,
Jiří Musil, Pavel Šabata a mnoho dalších.
Díky patří samozřejmě také všem hercům, obsluze v občerstvení, na
střelnici, v dílničkách, všem pořadatelům, babičkám, které pekly cukroví
a všem, kteří ochotně vyráběli růže do střelnice.
Děkuji všem a těším se na příští rok!
-PMMilé panstvo,
srdečně Vás zdravíme a děkujeme za umožnění účasti na letošním Pohádkovém
putování. O úspěšných pohádkových putováních ve Vaší obci nám už dávno štěbetala
Krakonošova sojka, a proto jsme si moc přály s čarodějnicí Žanetou vidět vše na
vlastní oči. Žaneta se na své vystoupení pečlivě připravovala. Vysavač si „píglovala“ již
týden předem, aby nedělala ostudu.
Problém s dopravou do Martinic jsme vyřešily s Žanetou jednoduše. Ona frčela na
vysavači a já jsem, jako hradní paní, jela v kočáře sluhy Vincka, kterého jsem z tohoto
důvodu přijala do služby. A že to byl frčák ze Štěpanic, co Vám budu povídat. Jeho 90
koní pod kapotou moderního kočáru nás dovezlo během chvilky. Na cestu jsem se
vypravila s Raráškem - čertiskem jedním zlobivým a služtičkou Bětuškou. Rarášek
chtěl za každou cenu letět na vysavači s Žanetou, což jsem nechtěla povolit. Ještě
minulý týden ležel na hradě jako lazar poté, co s Žanetou letěli na vysavači za
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Foto: Ing. Petr Spilka
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Foto: Ing. Petr Spilka
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Krakonošem do Kotle. Cestou se srazili v povětří s větroněm a potloukli se všichni.
Ponikelská bába je dávala dohromady tři týdny.
V lese jsme se usadili v prostoru kolem krmelce, což jsme s Žanetou shledaly jako
kouzelné a báječné místo. Až na místě Žaneta zjistila, že si zapomněla dovézt
kouzelný nápoj z Chile, kde v současné době vyučuje v čarodějnické škole. U nás
o čarodějnickou školu není vůbec žádný zájem, proto Žaneta dojíždí až tak daleko,
což jí vůbec nevadí, protože si létání ve vzduchu náramně užívá.
Pro nápoj se vracela na vysavači s příslibem, že se vrátí dříve, než dorazí panstvo. Ale
známe Žanetu, dorazila pozdě. Já jsem se zatím přivítala s dětmi, které nás v lese přišly
navštívit. Nejdříve jsme hosty „prolustrovali“ kouzelnými brýlemi, kterými vidíme,
zda jsou lidé poctiví. Pokud skupinka byla plná poctivců, s Raráškem jsme jim ukázali
měšec plný drahých kamenů. Poklad drahokamů, stříbra a zlata na hradě ve
Štěpanicích spolu pečlivě hlídáme.
Žaneta dorazila s kouzelným nápojem za hlasitého přistání za komínem. Nezvládla
řízení vysavače, který je z roku 1964, nemá technickou kontrolu, navíc Žaneta má 50
let propadlý řidičák. Umíte si představit, že dopadla ještě dobře, když to v letu
„zapíchla“ za komínem. Jak ale Žanetu sundat ze střechy? To byl trochu oříšek,
naštěstí nám vždycky pomohl ochotný chasník a děti. Děti donesly žebřík, který našly
kdesi v lese, a chasník Žanetě žebřík přidržel. Protože je Žaneta velká koketnice
a fintilka, snažila se při slézání udělat na chasníky dojem, dovolím si napsat, že se
snažila jim hlavu poplést, což se občas nesetkalo s porozuměním u manželek
chasníků. Ale kdo by odolal mladé, 240leté čarodějnici s potlučeným kolenem?
Žaneta předvedla dětem svou unikátní čarodějnickou kouli s ohněm uvnitř, která je
jediná na světě. A pak už se čarovalo. Žaneta slíbila splnění přání poté, co se děti napijí
kouzelného nápoje. Nevěřícně na to zírali rodiče, děti však uvěřily. Protože žádná
reklamace ohledně nesplněného přání na hrad nedorazila, věříme, že byla přání
splněna všechna. Žaneta má v čarování a plnění přání 100% úspěšnost. Vždyť i mně
v červnu na hradě na oslavě mých 675. narozenin předpověděla, že se setkám
s rytířem Hubertem, který mě již 370 let miluje. Před 370 lety jsme společně
s Hubertem vyháněli z hradu ve Štěpanicích Švédy, kteří se tu usadili a nejbližší okolí
plenili a vypalovali. Možná i do Martinic Švédové došli, protože Jilemnici celou vypálili
a ta je jen kousek odtud. S Hubertem prý konečně najdu to manželské štěstí, pravila
tehdy Žaneta. Marně jsem na pohádkovém putování vyhlížela Huberta, mezi diváky
nebyl.
Na závěr Žaneta vyzvala děti, aby příště snad ani rodiče nebraly, protože opravdu se
tvářili, jako by jejímu čarování nevěřili. Konečné začarování, kdy budou do večera děti
hodné, se setkalo pouze s nevěřícným vrtěním hlav. Ale kdoví, jak to ve skutečnosti
dopadlo.
22× přistála Žaneta za komínem, 353 kouzelných nápojů Bětka nalila. Poté jsme se
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s dobrým pocitem odebrali domů. Žaneta odfrčela na vysavači, který jí musel nejdříve
Vincek trochu pospravit. Na další ročník Pohádkového putování se těšíme.
16. června 2018 Vás, panstvo, tímto srdečně zveme na hrad do Štěpanic, kde bude
velká veselka bílé paní Ruprechty s rytířem Hubertem. No a příští rok na Pohádkovém
putování bych již mohla očekávat nějaké to miminko a podělit se s Vámi o kousek toho
„nového štěpanického hradního štěstí“.
Srdečně zdraví Ruprechta I. ze Štěpanic
Kalendář Martinice v Krkonoších – 2018
Spolek železniční historie MvK připravil velký nástěnný kalendář na rok 2018. Bude
obsahovat nejen fotografie
železniční stanice, ale také
krásná panoramata s Krkonošemi, záběry rybníků,
školu, boží muka a nejstarší
dům v obci. K dostání bude
od října na Obecním úřadě
Martinice v Krkonoších
a bude se prodávat za 190 Kč.
Za Spolek železniční historie MvK Ing. Petr Pěnička
Tel.: 724 010 877, email: ppenicka@tiscali.cz

Jiná sdělení
Víte, že:
- byl vydán stolní kalendář Krkonoše 2018 – Tak Ti teda píšu... IV (vydavatelství
Gentiana), kde byla otištěna také pohlednice z Martinic z roku 1926? Naleznete tam
i řadu dalších historických pohlednic z Krkonoš a okolních obcí.
- v sobotu 26. srpna před polednem projela naší obcí kolona více než 50-ti dnes již
historických vozů Škoda 1203? Za houkání sirén tak byla k vidění všechna možná
provedení od sanitních aut přes vojenské, valníky, kempingové nástavby až po
pohřební vůz. Jednalo se o spanilou jízdu XVII. srazu těchto veteránů. Krátká zastávka
před budovou OÚ byla natáčena z nadhledu za pomocí kamery umístěné na dronu.
- v neděli 10. září v rámci regionálního Dne železnice v trutnovském depu projížděl
Martinicemi zvláštní vlak ReioShark, a to na trati z Trutnova do Jilemnice a zpět?
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„Sedm kroků ke štěstí: méně přemýšlej – více prociťuj,
méně se mrač – více se směj, méně mluv – více naslouchej,
méně hodnoť – více přijímej (přejímej), méně pozoruj – více konej,
méně si stěžuj – více oceňuj, méně se strachuj – více miluj.“

Martinice v Krkonoších 21.9.2017.
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