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Vážení čtenáři, spoluobčané,
konec roku se neúprosně blíží, předvánoční shon nabírá obrátek, peče se cukroví,
shání se všemožné, reklamní slogany nás soustavně masírují a na poslední chvíli se
rozhodujeme o tom, co by měl Ježíšek přinést pod stromeček. Rozlítaní pošťáci
a jejich dodávky pilně křižují po okolí, jezdí se na nákupy a pilně objednáváme pro
radost blízkých. Radostně rozzářené oči dětí, blízkých a přátel jsou pro každého z nás
potom tou odměnou nejkrásnější. Odměnou, které si musíme vážit s vědomím, že ne
vždy a všude život štědře naděluje.
Uplynulý rok nám přinesl radosti i strasti, někdo je spokojen, někdo naopak nebude
vzpomínat v dobrém. Ale tak to v životě chodí, každý se snaží o to své, aby uspokojil
přání svá i přání svých blízkých. A znovu se potvrzuje, že hlavní roli v celém tom
kolotoči hraje dobré zdraví. Žijeme zde v naší malé obci pospolu, navzájem se známe,
ctíme a snažíme se o dobré. Každý jsme jiný, máme jiné představy o životě a máme
i jiné možnosti.
Dívejme se dopředu, mějme sny a přání, které se snažme plnit. Čiňme tak však
s pokorou k blízkým, přátelům a sousedům. Snažme se navzájem se ctít, nedělat si
navzájem problémy, chovejme se tak, abychom i v budoucnu mohli žít a být spokojeni.
Sami se sebou, v rodině, obci, ve státě. Byť nám právě naši nejvyšší velmi často ukazují,
jak by to nemělo vypadat. Ne vše, co jsme si vytkli za cíl, bylo uděláno, ne vše se
podařilo. Často velice obtížně řešíme majetkové věci, vážíme možnosti a hledáme
východisko. Jsme malá obec, která má svoji minulost, současné možnosti a jistě pestré
nápady do budoucna. Stojíme často před rozhodnutím, zdali je záměr správný,
finančně únosný a pro budoucnost prospěšný. Navíc i složitost našeho právního
systému, přehršel zákonů, vyhlášek a nařízení komplikuje rozhodování a práci. Naši
poslanci se často nechávají slyšet, kolik zákonů připravili, jak mohutně schvalují..., ale
použitelnost a funkčnost některých předpisů je diskutabilní.
Blízkost Jilemnice jistě ovlivní existenci našeho obchodu, počet dětí ve školce a žáčků
ve škole. Současná kvalitní dopravní obslužnost ve veřejné dopravě umožňuje dojet si
nakoupit prakticky kdykoliv, a skoro v každé rodině je dnes k dispozici i nepostradatelné auto. Celý region Jilemnicka se potýká s úbytkem obyvatel, vsi se pomalu
vylidňují a s tímto souvisí i finanční síla obcí a měst. Politická a materiální podpora
venkova je řízena a prováděna z teplé kanceláře v Praze nebo Bruselu. A tam se
vymyslí věci!
Příští rok 2018 je rokem voleb. Hned v lednu budou probíhat volby prezidentské,
prozatím nevíme, jak dopadne sestavování vlády a politické tahanice v parlamentu po
uskutečněných volbách – pořád je zde možnost předčasných voleb no a v podzimních
měsících se potom budou konat volby komunální. To jsou volby, které nám jsou
„nejbližší“. A právě v těchto komunálních volbách máme všichni dvě možnosti, a to
volit a být voleni. V říjnu příštího roku končí čtyřleté volební období stávajícím
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obecním zastupitelům. Každý z nás, současných zastupitelů, může bilancovat,
ohlédnout se za tím, co bylo prosazeno, co se uskutečnilo, co se podařilo. Každý
z Vás, občanů obce, má možnost zhodnotit uplynulé období a zároveň můžete ovlivnit
budoucí dění svojí případnou kandidaturou. Očekávám, že další kandidáti do
obecního zastupitelstva se jistě najdou, že bude i nadále zájem o ovlivnění věcí
veřejných a dění v obci. Ať to budou kandidáti současní, či někdo nový s novými
nápady a názory.
Leoš Mejvald, starosta

Zprávy ze zasedání ZO a RO

Dovolte mi, prosím, na úvod bloku informací z obecního úřadu poděkovat všem
majitelům pozemků, kteří v tomto roce na základě vzájemné dohody převedli své
pozemky ku prospěchu obce. Snažíme se postupně majetkově vyrovnávat všechny
staré i novější zábory a řešit dlouhodobě neřešené majetkové vztahy k obecním
cestám, rybníku a pozemky potřebné pro budoucí investiční záměry obce.
Období nastalého vegetačního klidu prosím využijte k provedení ořezu větví, které
z Vašich pozemků zasahují do průjezdních profilů na místních komunikacích. Nový
občanský zákoník v tomto případě hovoří o tom, že dřeviny, které by svým vzrůstem
mohly zasahovat nad sousední pozemky, musí být umísťovány v přípustné vzdálenosti
3 metry od společné hranice pozemku.
S příchodem zimy již tradiční prosba o odstavení a parkování Vašich osobních vozidel
mimo průjezdný profil místních komunikací pro jejich plynulou údržbu. Na místních
komunikacích by se vlastně parkovat nemělo vůbec!
Další opětovné upozornění se týká spalování odpadů a nevhodných látek ve Vašich
topidlech – já vím, že tam shoří skoro všechno, ale ten smrad venku! Tak jak se u nás
v obci postupně zlepšuje systém vytápění jednotlivých domů, o to větší jsou kontrasty
– spalování odpadků, dřevotřísky, lakovaných okenních rámů a dalšího harampádí je
potom jedním komínem schopno zamořit celou obec. Nejsem žádný udavač, ale
v tomto případě zamořování obce spalováním odpadů jsem rozhodnut, že se ozvu na
Odbor životního prostředí do Jilemnice. Chápu, že studený kotel při roztápění kouří,
po roztopení bývá spalování již optimální; ale když si někdo domů naváží před zimou
ve velkém trámy, okna, nábytek a zbytky dřevotřísky?
Pan Holubec nebo někdo z firmy KrVaK bude do konce tohoto roku provádět odečet
Vašich vodoměrů. Pokud Vás nezastihne doma, zanechá ve schránce lístek, prosím
proveďte odečet sami a údaj nám doručte do kanceláře OÚ. Děkujeme.
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Jednání zastupitelstva obce.
V uplynulém období (říjen – listopad) se uskutečnila dvě jednání zastupitelstva obce.
V pořadí páté jednání ZO se uskutečnilo dne 18.10.2017 a zastupitelé schválili
vykoupení pozemků pro realizaci cyklostezky do Jilemnice na roztockém katastru,
dále byl schválen záměr řešení geometrického plánu pro oddělení pozemků
dotčených současnou komunikací za železničním náspem mezi mosty a dalších
pozemků pro komunikaci, případně další investiční záměry obce.
Na tomto jednání ZO byl dále zastupitelům, učitelkám a kuchařkám představen
koncept realizace budoucí možné přístavby školy, který vyhotovil pan Ing. arch.
Kössler, Ing. Junek a Bc. Cígler. Diskuze na téma konceptu byla dlouhá, obsáhlá a snad
přínosná. Vyhotovení dalšího stupně dokumentace bude předmětem následných
jednání.
Poslední šesté veřejné zasedání v tomto roce se uskutečnilo 19.12.2017, což bylo až
po redakční uzávěrce tohoto vydání zpravodaje. Se schválenými body Vás tedy
seznámím až v dalším vydání zpravodaje, protože nemohu v této chvíli předjímat, co
bylo schválené.
Na programu jednání ZO je schválení vodného a stočného pro příští rok 2018 – zde
předpokládám schválení stávající cenové hladiny v rámci nastavené cenové úrovně
z minulých let a minimálních změn nákladových položek provozování vodovodu,
schválení rozpočtového provizoria na první čtvrtletí roku 2018, schválení nové
obecně závazné vyhlášky o poplatku za likvidaci komunálního odpadu (známky na
popelnice a pytle na komunální odpad) – naposled byly ceny stanovovány v roce 2012.
Dále je připraveno ke schválení rozpočtové opatření ZO č. 3/2017, které zpřesňuje
některé příjmové položky a upravuje výdajové položky v rámci schváleného obecního
rozpočtu pro letošní rok.
Dalším bodem je rozhodování o možnostech řešení přístupové komunikace do
lokality nad nádražím a diskuze o nákladech na jednotlivé způsoby řešení. Zastupitelé
obce dále také projednají cenové nabídky na zpracování rozvojových dokumentů
v rámci Programu rozvoje obce, který je vyžadován při podávání žádostí o dotační
prostředky od poskytovatelů dotací.
Rada obce se v uplynulém období zabývala přípravou podkladů pro řešení kabelizace
prostoru nad nádražím, z důvodu nesouhlasu majitelů některých pozemků bude
vyhledáváno jiné řešení pro vedení silových kabelů společnosti ČEZ Distribuce.
S Krajskou správou silnic Libereckého kraje bylo jednáno o způsobu řešení opravy
zákresu katastrálních hranic v mapě katastru nemovitostí v prostoru bývalé obecní
váhy naproti staré hasičárny. Pro nadcházející zimu byl schválen záměr pořízení
sněhové frézy pro provádění zimní údržby některých prostorů v obci – okolo budovy
OÚ, autobusových zastávek, kontejnerových hnízd, staré hasičárny,... Dále byla
řešena zimní údržba místních komunikací, byl schválen záměr firmy CETIN a.s., na
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vybudování podzemního vedení optického kabelu k převaděči nad původním
kravínem ve směru od Studence, neboť nedošlo k dohodě s vlastníky pozemků ve
směru od Roztok u Jilemnice. Zde v aktuální variantě nejsou dotčeny žádné obecní
pozemky. Dále byl schválen nový ceník služeb firmy Severočeské komunální služby
s.r.o. Jablonec nad Nisou, kde po několika letech dochází k navýšení cen o cca 3 %.
Protože již v současné době obec doplácela na cenu za vývoz popelnice (cca 3,80 Kč),
po dalším zvýšení cen od svozové firmy musíme zdražit vývoz popelnic pro občany.
Do jednání zastupitelstva je navržena cena 67 Kč.
L. Mejvald, starosta

Zprávy OÚ
Upozorňujeme, že ve čtvrtek 28. 12. a v pátek 29. 12. 2017 bude obecní úřad
uzavřen.
Jak jsme volili ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v naší obci dne
20. a 21. 10. 2017.
Krátce k volbám: do výpisu ze stálého a zvláštního seznamu voličů bylo zapsáno 477
osob. Volit přišlo 360 občanů – tj. 75,47 % (v LK 60,05 %, celkově v ČR 60,84 %),
kteří odevzdali 360 platných hlasů sedmnácti stranám v tomto pořadí:
počet hlasů
1.
ANO 2011
78
2.
STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ
65
3.
SPD – Tomio Okamura (SPD)
52
4. Česká pirátská strana 47 (hlasů), 5. ODS 43, 6. KSČM 28, 7. ČSSD 14, 8. KDU-ČSL
12, 9. TOP 09 9, 10. Strana zelených 4, 11. Strana svobodných občanů 2, 12.-17.
ČSNS, ODA, Rozumní – stop migraci a diktátu EU - …, Řád národa a VU, Sdružení
pro republiku – RSČ M. Sládka a Strana práv občanů 1.
V Libereckém kraji bylo toto pořadí stran dle odevzdaných platných hlasů: 1. ANO
2011 29,83 %, 4 mandáty, 2. Starostové a Nezávislí 12,82 %, 1 mandát, 3. Česká
pirátská strana 11,42 %, 1 mandát, 4. SPD 10,95 %, 1 mandát a 5. ODS 10,28 %,
1 mandát, 6. KSČM 6,69 %, 0 mandátů, 7. ČSSD 5,65 %, 8. TOP 09 4,22 %, 9. KDUČSL 2,05 %,...
Do PS Parlamentu ČR bylo zvoleno 9 stran v tomto pořadí: ANO 2011 29,64 %, ODS
11,32 %, Česká pirátská strana 10,79 %, SPD 10,64 %, KSČM 7,76 %, ČSSD 7,27 %.
KDU-ČSL 5,8 %, TOP 09 5,31 % a Starostové a Nezávislí 5,18 %.
-mš-
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Volba prezidenta České republiky 2018
Druhá přímá volba prezidenta ČR proběhne v pátek 12. ledna od 14.00 do 22.00
hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od 8.00 do 14.00 hodin v zasedací místnosti
budovy OÚ Martinice v Krkonoších. Případné 2. kolo proběhne pak o dva týdny
později 26. a 27. ledna.
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
kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat.
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.
Výsledky voleb budou postupně zveřejňovány na adrese www.volby.cz.
„Nepotřebné věci potřebným“
Sbírka použitého ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov proběhla v měsíci
říjnu a začátkem listopadu byla odvezena. Podařilo se nashromáždit opravdu dost věcí
a děkujeme tak všem, kteří jste pomohli potřebným.
Tříkrálová sbírka 2018
O Vánocích si budeme připomínat narození Ježíše v Betlémě, ale také události s jeho
narozením spojené. Mezi ně patří i příchod východních mudrců, kteří se vedeni
hvězdou přišli právě narozenému Ježíši poklonit. Z vyprávění evangelií není jasné,
kolik jich bylo. Na to, že byli tři, se usuzuje z darů, které vyprávění zmiňuje – přinesli
zlato, kadidlo (vonnou pryskyřici, nebo směs pryskyřic a květů, která se používala při
náboženských obřadech, má výrazné dezinfekční účinky) a myrhu (vonnou, velmi
drahocennou pryskyřici, která se používala při balzamování, pro výrobu mastí a na
vykuřování během pohřbů), tedy dary v té době velmi ceněné. Na dlouhou tradici
dávání darů (tradice koledování má zřejmě středověký původ) v den Tří králů navázala
v roce 2000 Charita Česká republika. Prostřednictvím koledníků zve všechny lidi
dobré vůle k účasti na pomoci těm, kteří to v nejbližším okolí, ale také ve světě
potřebují.
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Tři králové pravděpodobně v r. 1944: zleva V. Vokatý, M. Šanda a M. Bedrník.
V pozadí fotografie je vidět dům čp. 100 (nyní Sedláčkovi) a je patrné, že nebyl sníh.
Chceme Vám touto cestou ohlásit osmnácté pokračování Tříkrálové sbírky na
začátku nového roku. Skupinky koledníků se ve Studenci vydají na cestu v neděli
7. ledna 2018. V okolních obcích budou chodit přibližně ve stejném termínu.
Budete-li si to přát, napíší Vám při své návštěvě na dveře tradiční C + M + B doplněné
letopočtem jako přání do celého roku (jedná se o iniciály latinského požehnání
Christus mansionem benedicat, tedy Kristus, ať žehná tomuto domu).
Každý vedoucí skupinky se bude moci prokázat průkazkou potvrzenou vedením
Charity ČR a platným občanským průkazem. Pokladnička bude zapečetěna
a označena znakem Charity ČR. (V případě, že narazíte na falešné koledníky,
kontaktujte prosím služebnu Policie ČR v Jilemnici na čísle 481 544 333.)
Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek
pro špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup
zdravotnického materiálu nebo z něj bude poskytnuta pomoc lidem z našeho
regionu, kteří by se jinak dostali do tíživé sociální situace. V předešlém roce jsme tak
díky vybraným prostředkům mohli pořídit například dva mechanické speciální vozíky
pro imobilní pacienty, toaletní židli, pomůcky do vany a zdravotnický materiál. Stejně
jako v předešlých letech sbírka podpoří i humanitární pomoc u nás a v zahraničí.
V tomto roce půjde o příspěvek na humanitární projekty v Indii a v Hondurasu.
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Konkrétně se jedná o kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež
v oblasti města Bangalore (hlavní město indického státu Karnataka) a výstavbu domků
pro chudé v oblasti Belgaum. Další část výtěžku sbírky bude využita pro projekt
zaměřující se na mimořádné situace, tedy na krytí nákladů vzniklých při odstraňování
následků povodní, požárů apod.
Doufáme, že Vám letošní koledování udělá radost a přinese mnoho dobrého nejen
k Vám, ale i do domácností lidí, kterým je určena následná pomoc.
Za spolupráci a pomoc předem děkujeme.
Radostné Vánoce a požehnaný nový rok 2018 za Farní charitu Studenec přeje Heda
Jiranová.
Pro více informací o naší organizaci i o samotné sbírce navštivte náš web:
www.studenec.charita.cz.
Průzkum trhu – sledovanost TV
Je možné, že některé domácnosti začátkem příštího roku osloví zástupci agentury
STEM/MARK ve věci průzkumu trhu televizního vysílání. Jedná se o dotazování, ne
žádný prodej nebo nabízení zboží.

Zprávy komisí
Kulturní a sociální komise
Vítání dětí do života
proběhlo v pátek 13. října v zasedací místnosti obecního úřadu. Pan místostarosta
Leoš Materna společně s členkami KSK přivítal mezi martinické občany tyto děti:
Jakuba Vaníčka, Adama Kobrleho a Nelu Svobodovou.
Děkujeme paním učitelkám a dětem z mateřské a základní školy za pásmo básniček
a písniček. O pořízení fotodokumentace se tentokrát postarala Kateřina Ryšavá, které
též děkujeme.
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Listujeme v obecní kronice – 120 let od založení divadelního spolku Klicpera, VII. část

Dne 21. května 1922 sehráli ochotníci v pořadí 76. hru, a to veselohru o třech
jednáních „Všecky myši za sebou“. Hra skončila se ziskem 165,80 Kč. Po divadle
následovala taneční zábava. Již o měsíc později byla sehrána hra „Červ“, drama
o čtyřech jednáních pod taktovkou režiséra Jana Novotného. Po divadle opět taneční
zábava. Další hra byla sehrána 28. a 29. října 1922, a sice drama „Emigrant“ od Aloise
Jiráska. Děj se odehrával v Polici nad Metují roku 1741. Zajímavé jsou ceny míst:
1. místo (křeslo) 5,- Kč, 2. místo 4,- Kč, 3. místo 3,- Kč, k stání 2,- Kč. Na představení
pro děti polovic. Nejdříve hráno pro dospělé, druhý den pro děti. V neděli 12.
listopadu sehrál zde Dorostový odbor Úřadu sociální péče v Jilemnici ve prospěch
sirotků okresu jilemnického hru „Slečna prokuristka“. Dne 1. prosince hrál opět
„Klicpera“, a to hru „Nevěsta“. Při divadle až pozdě do noci řádila sněhová bouře.
Bylo to, jak říkáme „Boží dopuštění na horách“. Proto toto divadlo nebylo tolik
navštíveno, přesto skončilo ziskem 187,70 Kč. Neúnavní herci hráli již 10. prosince
v pořadí 80. hru. Bylo to drama Karla Čapka „R.U.R“. Kus populární a nákladný
režíroval František Bedrník, čp. 48. U obecenstva nedošel uznání, jak by zasluhoval.
Celá řada nových kulis zatížila při malém příjmu pokladnu přímo hrozivě. Četní
roboti, počtem 25, vyplňovali důležité scény. Obrovská práce na tak malém jevišti
a výsledek ubohý. Martinické obecenstvo nákladné a populární hry příliš
nepodporuje. Dá se vésti spíše tklivým dramatem nebo dobrou veselohrou. Deficit
1626,08 Kč nutil činovníky k další činnosti. Dne 26. prosince sehrána poslední hra
v roce 1922 „Minulost pana rady“. Frašku o třech jednáních napsal Pavel Rudolf. Děj
v přítomné době ve velkém městě v bytě komerčního rady Nováka. Začátek byl ve
4 hodiny odpoledne. Po divadle taneční zábava, kde účinkovala spolková hudba. Vše
skončilo ziskem 225,08 Kč. Dlužný účet z „R.U.R“ za plátno pana Františka Horáčka,
čp. 137 v obnose 290,10 Kč poukázán k zaplacení z pokladny. Tím skončil tento
velmi činný rok. Bylo sehráno dvanáct divadelních her a pořádány tři taneční zábavy
a jeden ples.
Hned na začátku roku 1923 byla za účasti 26 členů pořádána valná hromada. Schválen
byl ples společně se sborem dobrovolných hasičů a určen na 20. ledna téhož roku. Byl
to osmý ples „Klicpery“ a skončil ziskem 77,60 Kč. Další hrou byla veselohra „Když
srdce promluví“ dne 25. února se ziskem 175,16 Kč. Vyúčtováno ve schůzi 27. února,
kde byla slíbena volná scéna „Čtenářsko-ochotnickému spolku v Karlově“ na den 11.
března. Tento den zde sehráli ochotníci z Karlova lidovou hru se zpěvy a tanci o třech
jednáních „Kráska ze Šumavy“. Divadlo se sice líbilo, ale na náročné obyvatelstvo
Martinic to bylo málo. Hlavní milovník byl přestárlý a neměl přední zuby. Snad neměli
jiného zpěváka. Bylo to pro nás v odvetu na náš zájezd v Karlově s „Maryšou“, který
byl rovněž nevydařený všestranně. Již v neděli 1. dubna a pondělí 2. dubna hrán
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„Klicperou“ další kus, hra Eduarda Rady „Vrah“. Děj se odehrává ve vojenské
nemocnici v Brně roku 1916. Po divadle opět taneční zábava, vše skočilo ziskem
248,92 Kč. Tím vzrostla pokladní hotovost, a tudíž mohl být částečně splacen dluh
z „R.U.R“ za kulisy p. Lvu, malíři v Jilemnici. Již 15. dubna hráno pod hlavičkou
„Sokola“ drama o dvou jednáních a pěti obrazech „Lásek boj“. Toho dne návštěva
četná. O pouti v květnu pořádá „Klicpera“ taneční zábavu se ziskem 304,80 Kč. Dne
3. června 1923 hraje „Klicpera“ další hru, a sice „Očistec“, činohru ze současného
života tkalců o třech jednáních. Čistý zisk 326,54 Kč zaslán ve prospěch chudých dítek
navštěvujících českou školu ve Vrchlabí. Tím vyčerpal „Klicpera“ energii a do konce
roku nehrál a neschůzoval. Pan Lev, malíř, obdržel doplatek 222,- Kč, čímž dluh
z „R.U.R“ zaplacen, až na truhláře Václavů. Tělocvičná jednota Sokol v Martinicích
pořádala oslavu pětiletého výročí našeho osvobození sama a hrála u Hašků dne
28.října divadelní hru „Noční šichta“, drama o čtyřech jednáních. O čtrnáct dní
později dne 11. listopadu sehrál zde pohostinské vystoupení Vzdělávací a zábavní klub
„Jarost“ ze Mříčné veselohrou „Ferdinand spí...“. Tím skončil rok 1923.
Dne 1. ledna 1924 se koná řádná valná hromada s následujícím volebním výsledkem:
ředitel Bedrník František, čp. 48, místoředitel Lukeš Petr, čp. 159, jednatel Bukovský
František, čp. 78, pokladník Buďárek Oldřich, čp. 33, režiséři Cerman Jáchym
a Holubec František, čp. 53, dekoratéři Jebavý Jan, čp. 27 a Bukovský František,
výběrčí Kraus František, čp. 36, kontrolor Rejman Josef, čp. 112, revizor tentýž,
garderobiér Bulušek Václav, čp. 20, výbor Šorfa Jan, čp. 68 a Stehlíková Marie, čp. 18,
náhradníci Havlíčková Františka, čp. 72 a Bucharová Miloslava. Již na valné hromadě
usneseno, aby režisér Holubec sehrál do konce masopustu divadlo, a proto začátkem
března, dne 9.3.1924, sehrána veselohra „Švejk rukuje“ se ziskem 78,20 Kč.
Počátkem roku prodal p. Josef Hašek, čp. 103, majitel spolkové místnosti a jeviště celý
hostinec se vším panu Antonínu Vejnarovi ze Stromkovic. Od této doby říká se tam
„U Vejnarů“ a divadelní hra výše uvedená byla první u nového majitele. Tento byl
divadelnictví zvyklí a spolek nemohl naříkati na nepochopení ze strany majitele
místnosti. Ba možno říci naopak. Jednání jeho a později jeho syna p. Františka Vejnara,
který po dlouhá léta zcela zadarmo herce líčil, hrál s nimi, spolku hodně prospělo. Ze
sálu počítal jen nejnutnější režii a světlo. Jeho pochopení i práci všechna čest.
V dobách okupace Němci stál po boku ředitele spolku Gustava Čivrného jako dobrý
kamarád a důvěrník. Za celou dobu druhé světové války nepřišel „Klicpera“ o nic, což
o době první světové války za starého majitele říci se nedá. Tolik o změně, jež nastala.
Jinak lze viděti počátkem roku 1924 rozklad mezi činovníky spolku. Jednatel František
Bukovský v březnu složil funkci a na mimořádné valné hromadě předána tato funkce
sl. Cecilii Krausové, učitelce zdejší školy. Ta napsala jen jeden zápis právě z této
mimořádné valné hromady a dost. Až do března roku 1925 naprostá stagnace. Pod
výše uvedeným zápisem sl. uč. Krausové čteme v knize zápisů poznámku: „Knihu tuto
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převzal jsem od p. Bedrníka Františka dne 1. března 1925 a není v ní zaneseno od 30.
března 1924 žádného protokolu ze schůzí. Volech Josef, t.č. jednatel“. Tato poznámka
dobře vystihuje dobu soumraku divadelního spolku „Klicpera“. Všechno usnulo až do
jara roku 1925.

Dlouholetí členové „Klicpery“ pp. František Bedrník, čp. 120, nar. 1898 (vlevo) a František
Vejnar, nar. 1903, hostinský.
Josef Ullrich ml., kronikář
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Společenská kronika

Sňatek
Vira Mavrer – Libor Stirand, Martinice v Krkonoších
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Narození
6. 11. 2017 – Jan Čapek
14. 12. 2017 – Eliška Kučerová
Rodičům i dětem přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
panu Hynku Štefanovi
80 let
paní Jaroslavě Říhové
70 let
panu Jiřímu Hubáčkovi
70 let
Zlatá svatba
V měsíci únoru 2018 oslaví manželé Jaroslava a Vladimír Říhovi
50. výročí svatby, ke kterému upřímně blahopřejeme.
Úmrtí
11. 11. 2017 – Anna Skalská (1926)
Rodině projevujeme upřímnou soustrast.

Školství
Podzim a zima v základní škole
Podzimní program jsem už nastínila v minulém čísle zpravodaje, takže nyní jen malé
upřesnění.
Od začátku října se rozběhla činnost zájmových kroužků – Jóga pro děti, Dovedné
ruce, Věda nás baví a Misijní klubko. Vyjeli jsme na dva turisticko-poznávací výlety:
Mravenčí naučná stezka v Hostinném (21.9.) a výšlap ze Štěpanic na Benecko (19.10.)
Při výletu na Benecko nám obzvláště přálo počasí. Zatímco Jilemnice byla zahalena
mlhou, už kousek nad Štěpanicemi nás přivítalo sluníčko a doprovázelo nás po celé
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trase. Cestou děti pozorovaly podzimní přírodu, v praxi jsme viděli inverzní ráz počasí
a nechyběly ani zábavné úkoly: dřevěné skládačky, pexesa, piškvorky, bludiště a třeba
také střelba šiškami na dřevěné vrány. Děti vytvořily pracovní skupiny a cestou si
zapisovaly, co cestou viděly (rostliny, živočichy a zajímavosti).
Na konci října nás čekaly podzimní prázdniny. Poslední den před nimi (25.10.) jsme ve
škole uspořádali akci pro děti a rodiče pod názvem DÝŇOHRÁTKY. Nejprve jsme si
v tělocvičně zahráli pár her, potom si každý rodinný tým mohl vyrobit dýňového
skřítka (strašidlo, panáčka). K ochutnání byly připraveny jednohubky s dýňovou
pomazánkou a dýňové chipsy. Děkujeme za hojnou účast a doufáme, že se akce – tak
jako nám – líbila i rodičům a dětem.
Listopad jsme věnovali hlavně učení a nácviku koled na adventní zpívání. Pro tento rok
vybrala paní ředitelka krkonošské koledy ze sbírky pana řídícího Horáka. V hodinách
praktických činností jsme tvořili výrobky, které tradičně nabízíme k prodeji na
adventní výstavě na obecním úřadě. Výstava se konala od 2. do 4. prosince. Její téma –
BETLÉMY – nás inspirovalo k vytvoření školního betlému – postavičky a chlév
vyrobily děti v kroužku Dovedné ruce, zvířátka doplnily mladší děti v hodinách
výtvarné výchovy. Celý betlém jste mohli vidět na výstavě, nyní nám zdobí školní
chodbu.
V listopadu také proběhly čtvrtletní schůzky rodičů. V pondělí 27.11. se na naší škole
uskutečnilo školení pedagogů pod názvem Akutní stavy ve škole. Jednalo se
o poskytování první pomoci při náhlých zdravotních potížích, které mohou nastat
nejen ve školním prostředí. V úterý 28.11. dokončili žáci 3. – 5. ročníku plavecký
výcvik.
Pak už na dveře klepal prosinec a s ním spojené svátky. Nejprve zpívání o první
adventní neděli u OÚ před rozsvícením vánočního stromu, tam přišla i Barbora. Pak
čert s Mikulášem a Andělem a samozřejmě příprava vánoční besídky a těšení se na
Ježíška. V pondělí 4.12. se žáci 5. ročníku doplnění třemi čtvrťáky vydali v podobě
čertů, Mikuláše a Anděla do místní mateřské školy. Následující den navštívila
mikulášská družina také základní školu.
Zbývající čas do Vánoc jsme věnovali učení, nácviku vánoční pohádky a besídky,
v posledním týdnu před Vánocemi se pojedeme podívat do muzea v Nové Pace na
výstavu betlémů a vánočních stromečků, nadělíme zvířátkům do krmelce vánoční
dobrůtky. V úterý 19.12. se bude konat vánoční besídka pro rodiče a prarodiče. Již
tradičně bude její součástí vánoční pohádka nacvičená žáky školy, pásmo koled
a vánoční poezie, rukodělná dílnička a drobné občerstvení. Vánoční pohádku budeme
hrát i pro veřejnost – ve čtvrtek 21.12. od 9:30 hodin v budově školy – tímto jste
srdečně zváni.
Do školy před Vánocemi jdeme naposledy v pátek 22.12. Vánoční prázdniny začínají
23.12. 2017. Do školy se vrátíme ve středu 3. ledna 2018. Leden bude naplněn hlavně
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výukou a testy. První pololetí ukončíme předáním pololetního vysvědčení na konci
měsíce. Pokud nám to sněhové a mrazivé podmínky dovolí, budeme v lednu a únoru
chodit na běžky a na brusle.
Ve školní družině děti v listopadu kreslily na téma Duchové a dušičky. S paní
vychovatelkou vyráběly vánoční ozdoby – hvězdičky, které jste měli možnost
zakoupit na výstavě betlémů. Kdo měl zájem, mohl si vytvořit postavičky čerta,
Mikuláše, anděla i krásné vánoční přáníčko. Pokud to počasí dovolí, děti hodně chodí
ven. Na školní zahradě si užily první sníh – důkazem byly obrovské sněhové koule.
Také v zimních měsících budou děti pobývat na čerstvém vzduchu – prosíme rodiče,
aby jim dali náhradní ponožky, nepromokavé kalhoty a boty. Děkujeme.
Jménem celého kolektivu a dětí bych ráda popřála všem spoluobčanům příjemné
a spokojené vánoční svátky, naplněné klidem a pohodou a v novém roce 2018 hlavně
pevné zdraví.
-DPKaždý věnovaný dar, i ten nejmenší, je ve skutečnosti obrovský, je-li darovaný
s láskou.“ (Pindaros)
Práce dětí – příběhy s vyjmenovanými slovy:
O KOBYLE A BÝKOVI
Byl jednou jeden byt v Přibyslavi. V tom bytě bydlel býk. Bystrá kobyla byla jeho
sousedka. Měla krásnou zahradu, kde rostly babyky a byliny. Býk bystré kobyle záviděl
tu krásnou zahradu. Jednou řekl kobyle: „Bystrá kobylo, nevyměníme si byty?“ Kobyla
řekla: „Ne. Jestli mi závidíš tu zahradu, tak si vysaď svoji. Anebo si ty byliny kup
v Bylanech, tam jich mají dost.“
Eliška Podzimková, 4. ročník
VÝLET DO PŘIBYSLAVI
Byli jsme v Přibyslavi na výletě. Tam jsme viděli kobylu, která byla velmi bystrá.
Obyvatelé sbírali byliny. Potkali jsme Zbyška a on držel v ruce hlemýždí příbytek.
Koupili jsme si tam byliny. Prohlédli jsme si farmu s dobytkem a výstavním býkem.
Nakonec jsme byli v obchodním domě s nábytkem. Pak jsme jeli domů.
Nelly Bönischová, 4. ročník
SPLAŠENÝ BÝK
V Přibyslavi se splašil na farmě býk. Ohrozil několik obyvatel, zničil pár příbytků.
Adam, obyčejný a bystrý chlapec, si všiml, že pod zničeným příbytkem leží uvězněný
kluk. Adam šel pro pomoc, doběhl k prvnímu obydlí. Tam řekl, že pod troskami
příbytku je zraněný chlapec a ať zavolají doktora. Zraněného kluka vyprostili. Přijel
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lékař a odvezl ho do nemocnice. Tam ho vyléčili a za pár dní pustili domů.
Ondřej Vancl, 4. ročník
JAK BÝK A KOBYLA CHODILI DO ŠKOLY
Byl jednou jeden býk a kobyla. Bydleli v bytě v Přibyslavi. Jednoho rána šli na
procházku pod babyku trhat bylinky. Zjistili, že v Přibyslavi bydlí i další dobytek. Když
poznali, že je dobytek bystřejší než oni, rozhodli se, že budou chodit do školy. Ve škole
byl neobyčejný nábytek. Býkovi a kobyle se ve škole začalo líbit. Když jednou přišli do
školy, zjistili, že ve škole nikdo nebyl. Snažili se najít dobytek, ale v celé Přibyslavi také
skoro nikdo nebyl. Pak jim došlo, že už jsou prázdniny. Užívali si volno a už se těšili, až
zase půjdou do školy.
Adéla Nyklíčková, 4. ročník
BÝK ZBYNĚK
Koupili jsme nový byt v Přibyslavi. V našem příbytku máme nový nábytek a bydlíme
tam rádi. Nedaleko našeho bytu je farma. Okolo se pase dobytek. Pase se s ním i jeden
býk, kterému říkáme Zbyněk. Je velice bystrý. Obyvatelé Přibyslavi mu nosí jablka
a byliny.
Míša Fišerová, 4. ročník
ZBYNĚK Z PŘIBYSLAVI
Byl jednou jeden Zbyněk a bydlel v Přibyslavi. Šel na farmu, kde viděl, jak kobyly
spásají byliny. Měl možnost projet se na kobyle. Cestou uviděl stádo dobytka a na
kopci nedobytnou tvrz. Pak kobyla klopýtla a Zbyněk spadl. Nabil si nos a byl vůbec
celý dobitý. Doklopýtal do svého bytu šťastný, že to přežil.
Eliška Exnerová, 4. ročník
PAN BYSTRÝ
Do našeho města Přibyslav se přistěhoval nový obyvatel – pan Bystrý. Rozhodl se zde
bydlet, protože chtěl být u své rodiny. Jeho starý příbytek na vesnici byl plný bylin a ve
stodole měl kobylu a býka. Po dobytku se mu bude stýskat, ale z vesnice si k nám
přivezl plno krásných obyčejů. Snad se mu bude u nás v Přibyslavi líbit a potěší ho jeho
nový dům a nábytek.
Barbora Vanclová, 4. ročník
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Kultura
Informace z Obecní knihovny Martinice
Knihovna bude v novém roce poprvé otevřena ve ČTVRTEK 11. LEDNA 2018
v pravidelnou provozní dobu od 15.30 do 18.00 hodin.
Všem čtenářům přeji příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně
štěstí.
Knihovnice Míla Musilová.
Advent v Martinicích
Advent jsme zahájili výstavou betlémů, která se konala od 2. do 4. prosince. Potěšilo
nás, že betlémy nakonec zapůjčilo 27 rodin a nejen z Martinic. Sešlo se 24 velkých, 35
malých betlémů a jesliček, vyšívaná kuchařka s jesličkami, fotografie, archy, ze kterých
se betlémy vystřihovaly a mohli jste si o nich přečíst i něco z historie. K vidění byly
opravdu různé betlémy, dokonce pohyblivý nebo rohový. Co se týče materiálu,
zhotoveny byly třeba - ze dřeva (vyřezávané i ze samorostů), z papíru (např. děti ze
ZŠ zhotovily betlém z ruliček toaletního papíru), ze skla, korálků, vosku, ze šustí,
vizovického pečiva, perníku a paličkovaný. Na chodbě jste si mohli prohlédnout
kresby dětí z mateřské školy a k prodeji zde byly drobné nádherné výrobky od dětí
a paní učitelek ze základní a mateřské školy.
Výstavu shlédlo 264 návštěvníků, kteří na dobrovolném vstupném darovali
4.992,- Kč, za což moc a moc děkujeme. V prvé řadě však děkujeme vám všem, kteří
jste byli ochotni betlémy zapůjčit a pak všem, kteří výstavu připravili.
Zpívání o prvním adventu spojené s rozsvícením vánočního stromku
u obecního úřadu bylo na programu v neděli 3. prosince od 17 hodin. Nejprve
vystoupily s pásmem básniček a koled děti z mateřské školy. Poté jsme si mohli
společně s dětmi ze základní školy zazpívat koledy od řídícího učitele Josefa Horáka.
A protože na tuto noc připadl svátek Barborky, zavítala i mezi naše děti, dokonce jim
rozdala malé pochoutky, ale pro zlobivá dítka měla i polínka a brambory. Pak už
následovalo rozsvícení stromku a samozřejmě nechybělo svařené víno či závin, o což
se postarali členové TJ Sokol. Děkujeme dětem, paním učitelkám a všem, kteří se
podíleli na tom, že jste snad odcházeli v dobré náladě a podařilo se vám alespoň trochu
vánočně nadechnout.
-mš-
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Při zpívání zazněla i tato méně známá koleda z Jilemnice se zajímavým a odlehčeným
textem (dle Josefa Horáka z knihy Krkonošské koledy):
Bodejž se zbrunčila bába, přál bych ní, by snědla hada.
Ona mě prala, pěstí mně dala, ta bába šmachťavá,
ta stará bába, pachtavá, kulhavá.
Já jsem si dnes ráno přivstal, abych jen koledy dostal,
je mně to platný, jsou časy špatný,
(nejsou už takový, jak jindy bývaly) u lidí vzácných.
Jindy jsem pytel mívával, plnej jsem ho nosívával,
nynčko kapsičku, ňákou grešličku, (sotvaže naplním) koladou všecku.
Kde mně kolady nedají, největší škodu poznají,
potluču hrnce, džbány, měděnce, (koflíky, rendlíky) co ještě více.
Mísy, koláče potřískám, vyskočím, sobě zavýskám,
vlezu do kamen, uleju plamen, (udělám pojednou, udělám najednou) koladě: amen.
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- CAMPONOTUS, Vánoční koncert – Út 26.12., 18.00 hod. (Sloupový sál)
- Z PROKLETÝCH HOR DO ALBÁNIE, cestopisná přednáška P. Bičíkové –
St 10.1.2018, 18.00 hod.
- DOKTOR V NESNÁZÍCH , hrají: K. Zima, I.Korolová/A. Stropnická,
D. Morávková/M. Bittnerová,... - St 17.1., 19.00 hod.
- ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE, divadlo D 5 – So 20.1., 15.00 hod.
- ČERNOBÍLÉ PÍSNIČKY S A. CIBULKOU A BLUE STAR, koncertní program –
Ne 21.1., 17.00 hod.
- INDONÉSIE ZEMĚ OSTROVŮ, cestopisná přednáška R. Tkáčikové – Čt 1.2.,
18.00 hod.
- KALEIDOSKOP XX., show taneční skupiny PAUL DANCE Jilemnice – Po 5.2.,
18.30 hod., Út 6.2., 19.30 hod.
- ÚSMĚVY I. ŠMOLDASE S PÍSNIČKAMI P. ŠTROSE, zábavný pořad
improvizací se swingovými písničkami – St 7.2., 19.00 hod.
- SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC, hrají: S. Stašová, J. Nosek, F. Cíl, K. Heřmánek ml., ... - Po
12.12., 19.00 hod.
- O TEREZCE A MATĚJOVI, hudební pohádka s písničkami J. Uhlíře a Z. Svěráka,
zpívají a hrají umělci z Hudebního divadla v Karlíně – Ne 18.2., 15.00 hod.
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- J. SMOLÍK S KAPELOU, koncert – Út 20.2., 19.00 hod.
- ANASTASIA, Léčivé divadlo G. Filippi, účinkují: G. Filippi, M. Kubec – St 14.3.,
19.00 hod.
- 4TET, koncert – St 28.3., 19.00 hod.
Březen – měsíc divadla, 24. ročník – 8.1.2018 již začne předprodej vstupenek
a v prodeji od 5.2. budou volné vstupenky na tato divadelní představení:
Sen noci svatojánské - Divadlo v Roztocké Jilemnice, Chvilková slabost – Divadlo
v Rytířské Praha, Spolu – Studio Hamlet Železný Brod, V rytmu tanga – DS Vicena Ústí
n. O., Rok na vsi - DS Vrchlický Jaroměř, Proč ženy neposlouchají a muži neumí číst
v mapách - DS Bozkov, V Paříži bych tě nečekala, tatínku - Agentura Harlekýn.
KINO Jilemnice: Ladíme 3 (St 27.12., 17.30 hod.), Špindl (Čt 28.12., 17.30), Zabití
posvátného jelena (Čt 28.12., 20.00), Jumanji: Vítejte v džungli 2D (Pá 29.12., 17.30),
Přání k mání (So 30.12., 17.30).
Krkonošské muzeum v Jilemnici - výstavy:
Pod ochranou sv. Huberta: výstava věnovaná lovu a vše co s ním souvisí, potrvá do
konce února 2018 (zámek).
Za třpytem Vánoc: výstava vánočních ozdob připravená ve spolupráci s muzeem ve
Dvoře Králové n. L., potrvá do 14. ledna 2018 (čp. 1).
Broumovská kopie Turínského plátna: výstava bude doplněna řadou zajímavých
exponátů, potrvá do 4. března 2018.
Provoz muzea o Vánocích: 24.-26.12. zavřeno, 27.-30.12. otevřeno denně 8-12 a 1316 hod., 31.12. 8-12 hod., 1.1.2018 zavřeno, od 2.1. opět pravidelný provoz: úterý –
neděle 8-12 a 13-16 hodin.

Z činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Jen v krátkosti vám přináším několik informací týkajících se dosažených
výsledků našich fotbalových týmů. Mladší žáci přezimují v tabulce na druhém
místě se ziskem 9 bodů za FK Košťálov – Libštát. Muži jsou po podzimní části soutěže
na prvním místě se ziskem 26 bodů před FC Víchová a SK Studenec B. O činnosti
našich přípravek se více dozvíte v příspěvcích jejich trenérů. Všechny týmy si po
skončení soutěže daly krátkou pauzu, ale nyní se již věnují zimní přípravě, pro kterou
jsme pro letošní zimu využili prostory jilemnické sokolovny.
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V sobotu 2.12. jsme uklidili a připravili kluziště na zimu. Teď jen zbývá doufat, že nám
zima bude přát, brzo uděláme led a milovníci bruslení si užijí. To, kdy se kluziště spustí,
či jaké na něm budou akce, se vždy včas dozvíte na našem webu, plakátech či
facebooku. Předem se omlouvám, že v případě některých akcí na ledě nejsem
schopná informace sdělit dříve, ale často musíme do poslední chvíle čekat, jestli bude
počasí na naší straně. Pokud se to podaří, určitě máme v plánu jednu akci pro děti se
soutěžemi a tombolou a večerní bruslení pro celé rodiny.
Všem lidičkám, kteří věnují svůj volný čas práci s mládeží či přípravě a pořádání akcí,
kde můžeme příjemně strávit společné chvíle s rodinami či přáteli, přeji do nového
roku hodně sil a elánu. Všem čtenářům Martinického zpravodaje bych za Sokol
Martinice ráda popřála příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí a zdraví
v novém roce.
Petra Vanclová
Mladší přípravka
Do kategorie mladších přípravek patří pro sezónu podzim 2017- jaro 2018 děti
narozené 2009 a mladší. Ještě v loňském roce to vypadalo, že tuto kategorii Martinice
nemůžou do soutěže z důvodu malého počtu dětí přihlásit. Štěstí se na nás usmálo
a k Rosťovi Horáčkovi, Tondovi Fejklovi a Daliboru Horáčkovi se přidali další. Ze
Mříčné k nám začali dojíždět Tomáš a Filip Knittelovi, z Jilemnice Roman Svatý, Štěpán
Veselý a Alexander Ambrúž a protože se na fotbalový trávník vrátil Vojta Rychtr, měli
jsme základní osu mužstva, která bude schopna soutěž odehrát.
Okresní soutěž mladších přípravek je rozdělena do dvou skupin západ a východ.
Martinice hrají ve východní skupině společně s Jilemnicí, Roztokami, Horní Brannou
„A“ a „B“, se Studencem „A“ a „B“, s Košťálovem a Novou Vsí. Soutěž se hraje
turnajově. Každý tým odehrál přibližně 7 turnajů po dvou či třech zápasech (2×
15minut) . Zajímavostí podzimu je, že jsme 4× hráli s malými fotbalisty z Roztok, ale
ani jednou jsme nepoměřili síly s Horní Brannou „ B“.
Na turnaje jsme většinou jezdili s 9 hráči. Výše uvedení jedinci byli doplňováni našimi
nejmladšími Honzou Staňkem, Davidem Dvorským, Vojtou Mejvaldem a Anežkou
Šimůnkovou.
Přestože jsme trénovali dvakrát týdně, projevilo se, že pro některé děti to byly první
zápasy a že patříme mezi nejmladší účastníky. Většinu zápasů jsme prohráli. Prvního
vítězství jsme se dočkali až v předposledním kole nad Košťálovem.
Výsledky nic moc, ale pro mne jako pro trenéra je mnohem důležitější, že děti i přes
porážky fotbal baví a chtějí se zlepšovat. Důkazem toho je vynikající docházka na
tréninky.
-VB-
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Starší přípravka
Podzimní část fotbalové sezóny už je od listopadu za námi… Martiničtí fotbalisté ze
starší přípravky (ročník 2007 a 2008) se pro letošek rozdělili hned do dvou týmů. Před
sezónou navštěvovaly tréninky této věkové kategorie téměř dvě desítky dětí, což
z nás dělá v okresním měřítku jeden z absolutně nejpočetnějších klubů v této
kategorii. Proto pro nás bylo nemyslitelné, abychom do soutěží přihlásili pouze jeden
tým a téměř polovina kluků jen trénovala a nehrála soutěžní zápasy! Nakonec jsme si
zvolili trnitější cestu a jsem za to velmi rád. Každý z kluků, který pravidelně chodí na
tréninky a fotbalem se baví, hraje soutěžní zápasy. Ani jeden z našich týmů se
v současnosti nepohybuje na vrcholu tabulky, ale přesto si nevedeme úplně špatně...
Pro letošní ročník se totiž do okresního přeboru starších přípravek přihlásily i krajské
týmy z Lomnice a Semil a konkurence tak logicky narostla. Kluci z áčka přezimují na
deváté pozici z patnácti týmů a béčko je hned za nimi na desátém místě.
Závěrem bych dodal, že mě velice těší počet dětí, které u nás chtějí ve svém volném
čase sportovat. Na podzim chodilo na tréninky téměř vždy více než patnáct kluků
a vytváříme tak velmi dobré podhoubí pro martinický fotbal! Děti k nám hojně
dojíždějí z okolních vesnic, ale především mám velkou radost z toho, že k nám chodí
velké množství našich martinických kluků. Z nich do této kategorie spadá Ondra
Vancl, David Horáček, Péťa Spilka, Rosťa Horáček, Kuba Šabata, Honza Brož, Dáňa
Dvorský a Vítek Oždian.
-TBInformace SDH Martinice
Výjezdová jednotka našeho sboru měla 29. října zásahovou akci na rozkaz IZS hasičů
z Jilemnice spojenou s čerpáním vody při výpadku dodávky elektrické energie v naší
obci. Tento výjezd byl zapříčiněn velmi silným větrem. Stanoveného úkolu bylo
dosaženo.
Členové sboru opět doplňovali vodu do parní lokomotivy při Andělské projížďce
(2.12.).
V sobotu 6. ledna 2018 od 17 hodin zveme všechny členy na Valnou hromadu, která
se uskuteční v zasedací místnosti budovy OÚ Martinice v Krkonoších. Budou zde
prezentovány všechny důležité akce uskutečněné sborem v tomto roce a zároveň se
budou vybírat členské příspěvky na rok 2018: 50,- Kč za mládež (za cvičícího mladého
hasiče do 18 let příspěvek uhradí sbor), 60,- Kč za seniory a 100,- Kč za ostatní členy.
Po schůzi budou promítány fotky z našich akcí.
Taktéž bych vám chtěl popřát zdraví, štěstí a vše dobré k vánočním svátkům a do
nového roku. Dále bych chtěl poděkovat za práci a pomoc při našich akcích, za
propagaci myšlenky hasičské sounáležitosti a sousedské pomoci všem potřebným.
Bohumil Ducháček, starosta SDH Martinice
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Závod hasičské všestrannosti 14. 10. 2017 ve Vysokém nad Jizerou
Podzimního kola hry Plamen jsme se zúčastnili s pěti družstvy - dvěma družstvy
starších dětí ve věku 11-15 let a třemi družstvy mladších dětí ve věku 5-10 let. Za
dorostenky nás tento rok reprezentovala pouze Káťa Ryšavá. Jelikož se tento rok
přihlásily opět nové sbory, které začínají pracovat s mládeží, v této soutěži startovalo
rekordních 97 družstev dětí + družstva dorostenců a dorostenek. Vzhledem
k velkému počtu dětí jsme si vylosovali vysoká startovní čísla a všechna naše družstva
šla na start až okolo 12té hodiny.
Za mladší družstvo A běželi: Ondřej Vancl, Eliška Exnerová, Adéla Nyklíčková, Nelly
Bőnischová, Lenka Maternová.
Za mladší družstvo B startovali: Michaela Fišerová, Jan Brož, Tereza Jirsová, Eliška
Podzimková, Lukáš Staněk.
Za nejmladší družstvo C: Tomáš Exner, Vendelín Novák, Klára Nyklíčková, Amálie
Ryšavá a Jan Staněk.
Za starší družstva nás reprezentovali: A – Klaudie Bucharová, Lukáš Knittel, Lucie
Maternová, Petr Pěnička, Šárka Bőnischová.
V družstvu B – Romana Fišerová, David Novák, Lucie Knittelová, Zuzana Ryšavá,
Arnošt Hájek.
Vzhledem k tomu, že podzim byl velmi deštivý, celá trať byla hodně blátivá a plná
kaluží. I přesto se však naše děti velmi snažily. Nejprve doběhlo naše mladší družstvo
A, které na trati nasbíralo 12 trestných bodů a obsadilo 9. místo ze 49 družstev.
Mladší družstvo B skončilo na 19. místě s 18 trestnými body a naše nejmladší
družstvo obsadilo 40. místo se 44 trestnými body.
Někteří členové ze starších družstev se potýkali se zdravotními problémy, přesto však
se podařilo družstvu A obsadit 17. místo ze 48 družstev a družstvu B 43.
místo. I když se kvůli počasí nedalo příliš trénovat a na závody se řádně připravit, byli
jsme s výsledky soutěže spokojení.
Všem dětem, rodičům, vedoucím i všem našim příznivcům děkuji za skvělou
spolupráci, všem přeji příjemné Vánoce plné klidu a pohody a do nového roku přeji
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, úspěchů a hlavně spoustu pozitivního myšlení
a optimismu.
-PMPS: Pokud si budete chtít zkrátit dlouhé zimní večery, můžete třeba shlédnout
záznam z letošního Pohádkového putování, a to na www.youtube.com po zadání
Pohádkové putování 2017 Martinice. Najdete tam i záznamy z minulých ročníků.
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Lyžařský vlek
na Hůře nad nádražím ČD v Martinicích bude v provozu za příznivých sněhových
podmínek v SOBOTU a NEDĚLI od 9 do 16.30 hodin.
Ceny jízdného:
- 10 jízd
100,- Kč
- dopolední jízdenka od 9 do 13 hodin:
dítě do 150 cm 150,- Kč, dospělý 200,- Kč
- odpolední jízdenka od 12 do 16.30 hodin:
dítě do 150 cm 150,- Kč, dospělý 200,- Kč
- celodenní jízdenka od 9 do 16.30 hodin:
dítě do 150 cm 250,- Kč, dospělý 350,- Kč
Bližší informace na tel. 774 312 338 nebo 605 768 719 nebo na internetových
stránkách www.martinicevkrk.cz v části Lyžařský vlek Martinice, e-mail:
sdh.martinice@seznam.cz.

Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Z činnosti v období léto a podzim 2017
Zázemí spolku na stanici
Uspěli jsme v soutěži vypsané SŽDC na pronájem prostoru bývalé restaurace. Na
regionálním ředitelství Správy osobních nádraží SŽDC v Hradci Králové jsme
projednávali znění nájemní smlouvy. Odpovědní pracovníci slíbili před zahájením
užívání drobné dispoziční úpravy. Původně prostorná místnost výčepu je v současné
době rozčleněna sádrokartonovými příčkami na 4 místnosti včetně sociálního zázemí.
Dohodli jsme sloučení dvou místností do jedné. Pro počáteční fungování spolku
v novém prostoru bude ponecháno sociální zázemí a jedna místnost jako sklad. Do
budoucna plánujeme uvést prostor restaurace do původního vzhledu C&K restaurace
s obnoveným vstupem z perónů. Pokud bude dostatečný zájem, tak obnovíme
pohostinské služby propojené s muzeem stanice a lokálky.
Na jaře roku 2018 by měly být uskutečněny opravy nátěrů dřevěných prvků zakrytí
nástupní verandy, rekonstrukce WC na peróně a prostor čekárny. Tyto úpravy
slibovala SŽDC provádět již na podzim tohoto roku, ale kvůli nedostatku financí
a kapacit realizačních firem nebyly zrealizovány.
Naučná stezka Nádraží Martinice v Krkonoších
Pro realizaci projektu Naučná stezka Nádraží Martinice jsme zajistili dostatečné
finanční krytí. Vložili jsme do rozpočtu nejen své zdroje, ale i z grantu Nadačního
fondu Veolia, kdy jsme díky podpoře veřejnosti zvítězili v soutěži o dvojnásobný
minigrant a získali 100 000,- Kč. Na budování naučné stezky také přispěl jeden
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z nejvýznamnějších poskytovatelů služeb nákladní železniční dopravy v Evropě,
společnost Advanced World Transport a.s., částkou 10 000,- Kč.
V současné době probíhá příprava textů a grafiky jednotlivých panelů naučné stezky.
Výstavba bude probíhat v jarních měsících 2018 a otevírání předpokládáme v květnu
2018.
Naučná stezka zaznamenala zájem veřejnoprávních médií. Reportáž v České televizi
byla odvysílána ve zprávách z regionu dne 21. 9. 2017 a je možné ji dohledat v archivu
na serveru http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani. Reportáž na Radiožurnálu Českého
rozhlasu byla odvysílána 16. 10. 2017 a je možné si ji vyhledat v archivu na serveru
www.irozhlas.cz.
Podpora sousedních spolků
Klub přátel železnice Českého ráje opravoval kotel parní lokomotivy Babička
310.0134. Náš spolek zaslal na účet klubu příspěvek vybraný mezi svými členy
v hodnotě 18 555,- Kč. Babička se u nás měla ukázat u příležitosti mimořádných jízd
v čase jilemnických letních podvečerů. Bohužel se oprava protáhla a v plné kráse
dorazila až v prosinci, konkrétně 2. 12. 2017 u příležitosti Andělských jízd na lokálce
Martinice – Rokytnice. Dle informací od posádky je výkon lokomotivy po opravě
nejméně o 20 % vyšší.
Působení ve Svazku měst a obcí Krkonoše (SMOK)
Pracovní skupina pro železniční dopravu v regionu Krkonoše zasedla 10. 10. 2017.
Pan předseda svazku pan Jan Sobotka referoval o své cestě na hejtmanství
Libereckého kraje, kde mu bylo přislíbeno zpracování úvodní dokumentace, která
bude popisovat železniční propojení mezi Rokytnicí a Harrachovem. Jelikož se ale
jedná o dlouhodobý projekt a provoz lokálky je nezbytné po tuto dobu udržet
minimálně na stávající úrovni, zadá SMOK zpracování studie na zatraktivnění
železniční dopravy údolím Jizery. Studie bude zaměřena na vyhledávání možných
dopravních vazeb, turistických cílů a propojení současných turisticko-podnikatelských aktivit v regionu.
Ostatní činnost
Spolek pracuje na internetových stránkách www.nadrazimartinice.cz. Postupně se
zde objeví kompletní popis stanice, tedy budov a všech technických zařízení.
Spolupracujeme s Českým svazem filatelistů, panem Mgr. Slavomilem Strnadem místopředsedou Českého svazu filatelistů, na vydání památeční dopisnice Jiřího
Boudy s motivem Martinic. Akademický malíř Jiří Bouda se stal na sklonku svého
života čestným členem spolku. Jeho ztvárnění železniční tematiky bere za srdce
dodnes. Dopisnice vyjde 21.1.2018.
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Spolek vyhlásil veřejnou soutěž na návrh svého loga. Termín odevzdání návrhu je
prodloužen do 28. 2. 2018. Detailní informace jsou ke stažení na stránkách Spolku
www.nadrazimartinice.cz v sekci Aktuality.
O dalším dění okolo jedinečné kulturní památky vás budu rád informovat.
Za Spolek železniční historie MvK Ing. Petr Pěnička
Tel.: 724 010 877, email: ppenicka@tiscali.cz

Jiná sdělení
Provozní doba o vánočních svátcích v místním Konzumu
So 23.12.
7.00 - 10.00 hodin
Ne, Po, Út 24.-26.12.
ZAVŘENO
St - Pá 27.-29.12.
7.00 - 16.00 hodin
So 30.12.
7.00 - 10.00 hodin
Ne, Po 31.12. a 1. 1.
ZAVŘENO
Pohotovostní služby v oboru zubního lékařství na území Libereckého kraje
Pro celý Liberecký kraj:
- v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 15 hodin (od 12 do 12.30 hod. přestávka)
v Krajské nemocnici Liberec, a.s., Husova 357/10, Liberec (pavilon Oddělení následné
péče, budova D), tel. 485 312 187. Službu zajišťuje KNL na základě pracovně
právních vztahů se zubními lékaři.
U této služby dochází od 1. 1. 2018 ke změně ordinační doby: v sobotu, neděli a ve
svátky od 8 do 13 hodin (bez přestávky).
- v sobotu, neděli a ve svátky od 18 do 22 hodin, Soukenné nám. 121/1, Liberec
(budova DUNAJ – 4. patro, tel. 777 738 625. Službu zajišťuje Liberecká dentální s.r.o.,
sídlo Primátorská 1089/1, Liberec, www.libdent.cz.
Lékařská pohotovostní služba MM Nemocnice v Jilemnici
Lékařská pohotovostní služba (LPS) je v pracovní dny poskytována v době od 17 do
22 hodin a v sobotu, neděli a ve svátky od 8 do 22 hodin.
LPS je ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního
stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění, ke kterému došlo mimo pravidelnou
ordinační dobu poskytovatele.
LPS v žádném případě není určena pro běžné vyšetřovací nebo léčebné výkony,
které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnických zařízení. Dále
není určena pro poskytování péče při stavech, které: - bezprostředně ohrožují život
postiženého, - mohou vést prohlubováním chorobných změn k náhlé smrti, - způsobí
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bez rychlého poskytnutí odborné první pomoci trvalé chorobné změny, - působí
náhlé utrpení a náhlou bolest, - působí změny chování a jednání postiženého, ohrožují
jeho samotného nebo jeho okolí. Pro tyto případy slouží tísňová linka 155.
Nepřetržitý kvalifikovaný bezodkladný příjem volání na národní číslo tísňového volání
155 zajišťuje pro Liberecký kraj Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace – www.zzslk.cz.
Víte, že:
- v říjnovém čísle Zpravodaje města Jilemnice byl otisknut článek Tip na výlet –
Martinická procházka? V článku doporučují procházku začít na martinickém vlakovém
nádraží, dále pokračovat k naučné stezce „U mlejna“ a vrátit se zpět lesem a okolo
rybníka Zákřežník zpět na nádraží.
- v říjnovém vydání časopisu Krkonoše - Jizerské hory byl otisknut článek Pomník
Karlu Havlíčku Borovskému.
Připomeňme si, že pomník byl slavnostně odhalen 28. října 1932 a vytvořil ho Alois
Khun z Vojic. V našem zpravodaji vyšel článek o životě i pomníku K. H. Borovského
v čísle 3 z roku 2008.
Diakonie ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí, se sídlem Dolení 41, Jilemnice
514 01
Posláním Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) je pomáhat rodině získat
nebo obnovit její základní funkce a poskytovat pomoc a podporu k zachování rodiny
jako celku.
SAS jsou určeny pro rodiny – s nezaopatřenými dětmi, - které se ocitají v obtížné
sociální situaci a nedokáží ji bez pomoci řešit, - ve které má situace v rodině negativní
vliv na fungování rodiny, zajištění bezpečného rodinného prostředí a na další vývoj
dítěte, - žijící ve vzdálenosti do 20 km od Jilemnice.
Nabízené činnosti: výchova, vzdělávání a péče o děti, – pracovně výchovná činnost
s dospělými, - finanční situace a hospodaření rodiny, - zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, - sociálně terapeutická činnost.
Kontakty: Pavel Lipták, sociální pracovník, tel. 733 783 461, e-mail:
liptak.svetlo@diakonie.cz a Lucie Plecháčová, sociální pracovník, tel. 733 783 462,
e-mail: plechacova.svetlo@diakonie.cz.
Služba je poskytována bezplatně v provozní době:
Po – Pá 7.30 – 16.00 hod., ambulance Po – St 8.00 – 14.00 hod.
Sociální služba je poskytována terénní formou, tzn. převážně v domácím prostředí
rodiny. Termíny návštěv jsou stanoveny po předchozí domluvě mezi rodinou
a sociálním pracovníkem.
„Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“ (L. N. Tolstoj)
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Vyfoť si své Jilemnicko
Jilemnicko – svazek obcí během letošního roku vyhlásil v rámci projektu Společně
krajem Jilemnicka fotografickou soutěž Vyfoť si své Jilemnicko. Z přihlášených
fotografií bylo prostřednictvím internetového hlasování veřejnosti vybráno 20
fotografií, které na podzim byly vystaveny v SD Jilm Jilemnice. Z nich pak odborná
komise složená ze zástupců obcí Jilemnicko – SO vyhodnotila 10 nejlepších. Všechny
fotografie – nejprve TOP 10 a dále podle počtu hlasů najdete na stránkách
www.vyfotsisvejilemnicko.cz
Do této soutěže poslala 3 fotografie i Kateřina Ryšavá z Martinic, všechny byly
hlasováním vybrány mezi 20 postupujících a s fotografií Rybník v Martinicích se
umístila na krásném 3. místě. Gratulujeme.
Předplatné Martinického zpravodaje
na rok 2018 si lze zajistit na obecním úřadě v ceně 60 Kč. Zpravodaj budete moci
zakoupit i v místním Konzumu, na Poště a na OÚ v ceně 15 Kč za jeden výtisk. Vychází
čtvrtletně 4× do roka - koncem měsíce března, června, září a prosince.
Všem, kteří se podílejí na vydávání zpravodaje děkujeme a budeme rádi za každý
zajímavý článek, fotografie či nápad i v příštím roce.

Čtenářům zpravodaje přejeme
bílé a štědré Vánoce a klidný rok 2018.
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Mladí hasiči ve Vysokém nad Jizerou.

„Nedělej všechno, co umíš.
Neutrácej vše, co máš.
Nevěř všemu, co slyšíš.“

Martinice v Krkonoších 14.12.2017.
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 .

