MARTINICKÝ
ZPRAVODAJ

Zvonička u čp. 158

BŘEZEN 2019

Číslo I

Ročník XXIX.

Vážení martiničtí spoluobčané.
Jaro se nezadržitelně blíží, signalizuje nám to přílet špačků a jiných tažných ptáků,
pravidelný ranní trylek zpěvného ptactva jistě každému dodá dobrou náladu.
Napučené kočičky a všeliké jiné rostlinstvo, alergici již začínají posmrkávat a hledat
doma příslušná léčiva, ale nenechme se napálit, dokud bude na dohled sníh na horách,
bude nás „pod horama“ počasí spíše zlobit. V okolních lesích se ve velkém kácí zaschlé
smrky napadené kůrovcem nebo polomy po březnových větrech, palivové dřevo ale
levnější nebude!
Prvním letošním „cancálkem“ přinášíme hrst informací o naší obci a okolí,
společenském, sportovním a kulturním životě. V letošním roce si v obci připomeneme 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů Martinice a 120 let od stavby
a zprovoznění „lokálky“ do Rokytnice nad Jizerou. O tomto se více dočtete dále ve
zpravodaji.
Hlásné služby meteorologů pravidelně vykřikují do světa každý den jinou ale
zaručenou předpověď, nejlépe na celé léto, které bude tropické, suché a nejteplejší
v posledních 10 letech, což samozřejmě může být pravda, ale také nemusí...
Každopádně po zimě nás čeká jarní úklid, příprava zahrádek a záhonků, truhlíků a další
jarní procedury. Tak nechť Vám to všechno seté a sázené vzejde a vyroste ku
prospěchu!
Leoš Mejvald, starosta obce

Zprávy ze zasedání ZO
Poslední zasedání zastupitelstva obce v roce 2018 se uskutečnilo dne 20.12.2018,
zastupitelé projednali a schválili majetkové transakce v katastru obce. Jednalo se
především o schválení prodeje dalšího stavebního pozemku ppč. 812/2 v lokalitě pod
nádražím za cenu 480.162 Kč včetně DPH, od provedení zasíťování stavebních parcel
v roce 2012 a 2013 tak bylo prodáno již 12 stavebních parcel, v majetku obce zůstává
poslední stavební parcela č. 812/15. Dále bylo projednáno a schváleno provedení
vykoupení pozemků ppč. 148/3 a 156/3 u školy dle geometrického plánu číslo 52773/2018 o celkové výměře 172 m2 za sjednanou kupní cenu ve výši 250,- Kč/m2.
Celková cena převodu pozemků činí 43.000,- Kč. Dále bylo schváleno v rámci tohoto
převodu zřízení věcného břemene – služebnosti pro vlastníky parcely 156/2.
Služebnost práva vedení, oprav a údržby kanalizace je zřízeno za jednorázovou
úhradu 513,- Kč. ZO pověřilo starostu obce uzavřít a podepsat tyto kupní smlouvy
a smlouvu o zřízení služebnosti.
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Z finanční oblasti schválilo zastupitelstvo rozpočtové opatření ZO č.3/2018 v navrženém znění a Rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2019. Daňové příjmy ve výši
2.000.000,- Kč, nedaňové příjmy ve výši 100.000,- Kč, kapitálové příjmy 500.000,- Kč
a přijaté transfery v částce 50.000,- Kč. Příjmy celkem 2.650.000,- Kč. Rozpočtové
běžné výdaje ve výši 1.650.000,- Kč a kapitálové výdaje 1.000.000,- Kč. Výdaje celkem
2.650.000,- Kč. Třída financování: 0,- Kč.
Dále byla schválena kalkulace ceny pitné vody pro rok 2019 pro konečné odběratele
v obci Martinice v Krkonoších ve výši 21,- Kč/m3 včetně DPH a cenu pitné vody
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předané pro rok 2019 (Jilemnice, Roztoky u Jilemnice) ve výši 14,96 Kč/m bez DPH.
Cena vody byla stanovena na základě kalkulace, která stanovuje cenu na základě
oprávněných nákladů provozu vodovodu. Podobně byla schválena i cena stočného
pro rok 2019 ve výši 45,- Kč/m3 včetně DPH.
V souvislosti s přijetím nařízení vlády č. 318/2017 Sb., ve znění nařízení vlády
č. 202/2018 Sb., byla schválena výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
dle s účinností od 1.1.2019 takto: místostarosta obce 5.000,- Kč, předsedové výborů
1.000,- Kč a člen zastupitelstva 300,- Kč hrubé odměny měsíčně.
Byl schválen předložený návrh Smlouvy o smlouvě budoucí na uzavření smlouvy
o zřízení služebnosti na ppč. 1129/3 se společností ČEZ Distribuce (zastoupena na
základě plné moci společností ELIPROM spol. s r.o., Liberec) a také předložený návrh
Plánu inventur majetku obce ke dni 31.12.2018 s příslušnými termíny provedení.
Zastupitelstvo obce uložilo členům ZO dále jednat se zástupci firmy ARTENDR Kolín
o podmínkách příkazní smlouvy na zajištění podkladů pro podání žádosti o dotaci na
rekonstrukci místních komunikací a prověřit technické a finanční možnosti osazení
zpětné klapky ve vodovodní šachtě pro Jilemnici.
První zasedání zastupitelstva obce v roce 2019 se uskutečnilo dne 20.2.2019, na
jednání se projednal a opětovně schválil záměr prodeje stavební parcely pod nádražím
ppč. 812/15 o výměře 1000 m2 a termín pro podání nabídek dle schváleného způsobu
prodeje do 30.4.2019 do 12.00 hodin na adresu OÚ Martinice v Krkonoších. Dále byl
projednán a schválen záměr realizace rekonstrukce místních komunikací a podání
žádosti o dotační podporu z programu MMR. Konkrétně se jedná o podprogram
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul – 117d8210A Podpora obnovy
místních komunikací. Rekonstrukce bude rozdělena do etap dle zpracované
dokumentace firmy Tre-Bon Praha. Dále byl projednán a schválen záměr realizace
investiční akce „Dětské hřiště v obci Martinice v Krkonoších“ a podání žádosti
o dotační podporu z programu MMR, program Podpora obnovy a rozvoje venkova.
V rámci tohoto dotačního programu lze získat podporu pro tyto výše uvedené
záměry, které jsou projektově připravené, samozřejmě bude záležet na výsledku
vyhodnocení všech podaných projektů. Pokud budou naše žádosti úspěšné, proběhne
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výběr zhotovitele a realizace stavebních akcí.
Z oblasti nemovitostí byl zastupitelstvem projednán a schválen záměr převodu
pozemku v k.ú. Roztoky u Jilemnice – prostor autobusové zastávky na roztocké
straně silnice II./293 – konkrétně parcely č. 1991/3 o celkové výměře 148 m2
z majetku Libereckého kraje (právo hospodaření Krajská správa silnic Libereckého
kraje) do vlastnictví obce a žádost o bezúplatný převod pozemku ppč. 1991/3 dle GP
číslo 936 – 155/2018, který byl potvrzen Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
katastrálním pracovištěm Semily dne 22.1.2019. Pozemek je dotčen stávajícím
chodníkem k autobusové zastávce Martinice v Krkonoších, křižovatka.
Zastupitelé dále schválili nové složení likvidační komise pro činnost v tomto volebním
období, komise bude jednat ve složení pánové Stanislav Lukeš, Jiří Kučera a Leoš
Materna.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu finančního výboru o provedených
inventurách majetku obce a činnosti v roce 2018, informaci o záměru Jilemnicka –
svazku obcí zajišťovat společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání
a odstraňování odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 %
vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí a informaci starosty obce o činnosti obecního
úřadu v uplynulém období.
Další zasedání zastupitelstva obce je svoláno na 26.3.2019, již po uzávěrce tohoto
vydání Martinického zpravodaje, budeme Vás tedy informovat o průběhu v dalším
červnovém čísle.
L. Mejvald.

Zprávy OÚ
Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2019
Farní charita Studenec děkuje tímto koledníkům i dárcům, kteří se zúčastnili
Tříkrálové sbírky 2019. Výtěžek sbírky v obci Martinice činil 20 730,- Kč.
Letošní výtěžek tříkrálové sbírky bude z největší části použit na nákup pomůcek pro
špatně pohyblivé pacienty. V případě potřeby pomůže zajistit i nákup zdravotnického
materiálu pro Domácí zdravotní péči ve Studenci. Každoročně sbírka podpoří
i humanitární pomoc u nás a v zahraničí, například projekty v Indii – kvalifikační kurzy
pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávaní v oblasti
Bangalore a Belgaum.
V letošním roce přeji všem požehnané dny.
Za FCH Studenec Heda Jiranová.
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Poznámka redakční rady: Připojujeme se k poděkování všem dárcům a všem, kteří se
jakkoli do organizace Tříkrálové sbírky 2019 zapojili. Jsme moc rádi, že se v naší obci
na pomoc druhým nezapomíná. Svědčí o tom i to, že loňský výtěžek TS 19 167,- Kč
byl opět překonán.
Pro informaci uvádíme výtěžek Tříkrálové sbírky 2019 v okolních obcích: Bukovina
5 558,- Kč, Čistá u Horek 3 983,- Kč, Horka u St. Paky 9 108,- Kč, Horní Branná 47
269,- Kč, Levínská Olešnice 16 905,- Kč, Mříčná 16 446,- Kč, Roztoky u Jilemnice 41
295,- Kč, Studenec 79 673,- Kč, Zálesní Lhota 10 321,- Kč a Jilemnice 146 370,- Kč.
„Nepotřebné věci potřebným“
Sbírka použitého ošacení pro sociální družstvo Diakonie Broumov se uskuteční:
- VE STŘEDU
10. a 17. 4. 2019 OD 8.00 DO 12.00 hodin
- VE ČTVRTEK
11. a 18. 4. 2019 OD 16.00 DO 18.00 hodin
v budově Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.
Jedná se o sbírku:
* letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
* lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
* látek (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte odřezky a zbytky)
* domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše funkční a nepoškozené
* peří, vatovaných a péřových přikrývek, polštářů a dek
* obuvi – veškeré nepoškozené
* hraček – nepoškozené a kompletní
* drobné funkční elektrické spotřebiče – např. rádia, žehličky, mixery, toustovače,
fény, ...
Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, pračky, počítače 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.
Zahájení kompostovací sezóny na Jilemnicku v roce 2019
Vážení spoluobčané Jilemnicka,
kompostovací sezóna 2018 je za námi a pomalu se budeme připravovat na tu
nadcházející.
Oproti předešlému roku se množství zpracovaného bioodpadu za celý mikroregion
celkově snížilo. Hlavní příčinou je především suchý rok, kvůli kterému se
vyprodukovalo méně hmoty ke kompostování – tráva, seno... Náklady na
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kompostování i přes to mírně stouply. Promítla se do toho vyšší cena za pohonné
hmoty, zpracování části hmoty z předcházejícího roku (kvůli dlouhodobé nemoci
obsluhy), a stále se zvyšující náklady na opravy techniky. Veškerá vytříděná hmota je
sbírána a svážena společnou technikou a dále je zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny po mikroregionu. Jedná se o obce Bukovina u Čisté,
Vítkovice v Krkonoších, Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Jilemnice a Rokytnice nad
Jizerou.
Jako každý rok si dovolíme zmínit, co vše lze do zelených kontejnerů odkládat. Jedná
se pouze o biologicky rozložitelný odpad – listí, seno, trávu, plevelné rostliny,
zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky 2 m). Do nádob
prosím neodkládejte zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, hnůj,
jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty, sklo, kov a další
biologicky nerozložitelné odpady.
Prosíme Vás o skutečně pečlivé třídění bioodpadu do zelených kontejnerů.
Složky, které nepatří do bioodpadu, způsobují každoročně poškození techniky, která
bioodpad zpracovává. Náklady na opravu techniky způsobené špatným tříděním se
neustále zvyšují a přesahují již sto tisíc korun! Kompost si stále drží certifikaci, kterou
získal již v roce 2015, a tak může každý občan Jilemnicka – svazku obcí tento produkt
od zpracovatele získat zdarma. Stačí pouze kontaktovat obecní či městský úřad
příslušné kompostárny a domluvit se na odběru hotového kompostu.
Zelené velkoobjemové kontejnery budou rozvezeny v týdnu od 25. března.
Za Jilemnicko – svazek obcí Ing. Štěpánka Machová
Volby do Evropského parlamentu
proběhnou v pátek 24.5. od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 25.5. od 8.00 do
14.00 hodin. Volební místností je v naší obci zasedací místnost v budově obecního
úřadu.
Kolik nás „martiničáků“ je?
V loňském roce nás tentokrát o 3 „martiničáky“ přibylo.
K 1. 1. 2018 měla naše obec 605 trvale hlášených osob, během roku se narodilo 5 dětí
(3 dívky a 2 chlapci), 15 občanů se přistěhovalo, 11 odstěhovalo a 6 občanů zemřelo.
K 31. 12. 2018 bylo k trvalému pobytu tedy přihlášeno 608 obyvatel, z tohoto počtu
je 313 mužů a 295 žen.
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Zprávy komisí
Finanční výbor
Uvádíme plnění rozpočtu k 31.12.2018: daňové příjmy činily 8 130 444,86 Kč a byly
splněny na 103,72 %, nedaňové příjmy 290 499,82 Kč na 100,1 %, kapitálové příjmy
586 392,- Kč na 99,9 %, přijaté transfery 405 234,40 Kč na 40,72 % = celkové příjmy
9 412 571,08 Kč na 99,92 %. Běžné výdaje činily 4 930 393,14 Kč a byly splněny na
65,81 %, kapitálové výdaje 253 418,- Kč na 12,74 % = celkové výdaje 5 183 811,14
Kč na 54,67 %.
Financování – třída 8 tedy činilo – 4 228 759,94 Kč.
Hospodaření obce v roce 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019 se bude projednávat na
jednání zastupitelstva obce v úterý 26. března, takže podrobnější údaje a schválený
rozpočet na rok 2019 otiskneme až v červnovém čísle zpravodaje.

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

Rok 1936 začal řádnou valnou hromadou konanou dne 2. února. Přítomno bylo 12
členů, ačkoliv spolek čítal k tomuto dni 71 členů. Na této schůzi oznámil Gustav
Čivrný, že František Janata, učitel, je ochoten přemalovat oponu. Dohodnuto
přemalování opony v době prázdnin. Následující schůze výboru dne 26. února se
týkala dojednání podmínek pro společnost herců ředitele Kofroně, která zde míní
sehrát několik her. Za jedno představení stanoven poplatek 30,- Kč. Dne 12. a 13.
dubna sehrána další hra „Madlenka z kovárny“, venkovský obrázek se zpěvy o třech
jednáních od Karla Baláka. Zpěvy nacvičil Josef Horák, hudební doprovod: Josef Hnyk,
poštmistr, Josef Zelinka, učitel a Josef Horák. Hra skončila v zisku 436,90 Kč. Další hra
následovala 28. října, a to veselohra o třech jednáních „Západ slunce na horách“. Režii
měl Jarka Slavík, děj se odehrává v Krkonoších v době přítomné. Zisk ze hry byl
445,10 Kč. O Vánocích, dne 25. prosince 1936 sehrál Klicpera další hru, s pořadovým
číslem 142, „Zač lidský život“. Vyúčtování činilo zisk 421,90 Kč. Touto hrou oslavil
Klicpera 40 let svého trvání a byla to hra velmi pěkná, výborně nastudovaná a sehraná.
Před začátkem hry promluvil řídící učitel Josef Horák o této významné 40-ti leté práci.
Vyložil celou činnost spolku stručně a jasně. I když obecenstvo bylo pozorné, trpělivé
i při divadle samém, které trvalo přes půlnoc, vzhledem na řeč př. řídícího a délku hry
samé, pravý význam pro nenáročnou a často i velmi nevděčnou práci za těchto 40
uplynulých let cítili jen Klicperáci ve svých srdcích. Měli také mnozí slzy v očích.
V tomto roce zemřel v lázních Mlázovice u Hořic jeden z tvůrců Klicpery, jeho
zasloužilý bývalý ředitel a duchovní vůdce trpkých začátků spolku, řídící učitel v.v.
Josef Heřman, kdysi učitel na zdejší škole. Jeho památky bylo vzpomenuto na další
řádné valné hromadě dne 17. ledna 1937.
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Prvním divadlem tohoto roku byla veselohra „Kde jsou mé dolary?“. Skončila ziskem
136,60 Kč. Kus to byl literárně méněcenný, zahrálo v něm však několik nových herců
a dobře, čímž pro spolek splnil své poslání. Na velikonoční neděli, 28. března
přistoupeno k další hře, a sice „Srdce na uzdě“. Jednalo se o veselohru Viléma
Wernera o třech dějstvích. Hra skončila schodkem 34,75 Kč. Výsledek zkreslily účty
za plátno na opravu nápovědní budky a za její opravu i účty za záclony a draperie.
Počátkem dubna hostoval zde ředitel loutkového divadla, akademický malíř Maixner,
který nám přemaloval za obnos 274,- Kč šest divadelních kulis. O prázdninách r. 1937
(tedy o rok později než bylo plánováno) namaloval učitel František Janata, čp. 104
novou oponu. Za práci nevzal ničeho. Uhrazeny mu byly pouze výlohy za potřebný
materiál v částce 258,50 Kč. Látka byla zakoupena v Akciové přádelně v Jilemnici za
obnos 170,- Kč. Opona představuje alegorické postavy „divadlo“, „zpěv“, „umění“,
„sport“, „zábavu“ a jiné, vše v krajině zidealizované a je to původní námět autora.
Práci dala značnou a Fr. Janatovi patří upřímný dík za jeho umění a ochotu. Na oslavu
svátku práce 1. května, poslední hrou před starou oponou, byla hra „Hanička zápasí
o své štěstí“, sociální historie dělníkovy lásky – boj a strasti o třech jednáních od Fr.
Říhy – Hladíka. Hra se opakovala ještě 16. května. Celkově vše skončilo ziskem
397,80 Kč. Následující hra byla sehrána pod hlavičkou Místní osvětové komise dne
31. října na oslavu Svátku svobody a 20-ti leté výročí bitvy u Zborova. Hra o třech
jednáních od J. M. Veselského s příznačným názvem „U Zborova“ pojednávala o boji
československých vojsk v Rusku. V druhém jednání měla jedinečnou dekoraci zákopů.
Zákop byl zřízen ze silných trámů, opevněn drny a pytlíky písku. Činil dojem naprosté
přirozenosti. Originální byly kroje i zbraně. Prostě vybavení jedinečné, které na diváka
činilo mohutný dojem. Na výborové schůzi dne 7. listopadu se již mluvilo o propagaci
civilní protiletecké ochrany. Svět se připravoval na II. světovou válku. Obecní úřad,
vedený starostou obce př. Františkem Bedrníkem, čp. 48 vyzval spolek k sehrání
divadelní hry „Evropa hoří“. Ta byla sehrána 5. prosince. Dole na zvacím plakátě bylo
vytištěno: „Dojde k válce v Evropě? Tato otázka visí dnes na rtech každého. Těžko
správně odpovědět. Jedno však jest jisté, že válka v budoucnu bude válkou tak
strašnou, jakou nezaznamenaly dosud dějiny lidstva. Vedle vojína v poli bude i občan
v zázemí stejně ohrožen na životě. Celý svět horečně zbrojí. A co my? Jsme
připraveni?“. Tato hra skočila v zisku 269,40 Kč. Další hra byla o vánočních svátcích
dne 25. prosince, a to obraz z venkovského života o třech jednáních Václava Vrány „Se
srdcem těžko hrát“. Návštěva veliká, zisk 483,10 Kč. Silvestrovskou zábavu pořádal
místní hudební kroužek. Tím spolek ukončil opět jeden zdařilý rok.
Nový rok 1938 vstoupil do řady času tak rychle plynoucího. Dobře začal, špatně
skončil. Valná hromada se konala 9. ledna za účasti 22 členů. Přítomen byl i František
Šonský, jeden z těch, kteří stáli u zrodu Klicpery. Daroval spolku fotografii, na níž je
skupina zakládajících členů a členek. Fotografováno na „Hůře“ v roce 1895. Věnoval
též „Proslov“ k prvnímu představení divadelních ochotníků v Martinicích, který byl
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přednesen před divadelní hrou „Na oltář vlasti“ dne 3. března 1895. Jak zesnulému
prezidentu T.G.M., tak zemřelým členům vzdala účast všech přítomných povstáním
čest. Přítel Fr. Šonský, t. č. hostinský v Roztokách, znova začleněn do řad členů. Další
hru sehrál Klicpera 20. března a byla to veselohra „Emánku, kam jsi dal oči?“ Čistý zisk
činil 125,90 Kč. Na Velikonoce sehrál Klicpera úspěšnou operetu „Bludička“, a to
hned dvakrát ve dnech 17. a 18. dubna. Tato opereta byla základem pro další řadu
pěkných operet a rozvoj Klicpery počal v tempu přímo americkém. Krásné písně
i pěkná jejich nota vžily se na čas po vesnici, dokud je nenahradily nové a další. Zisk za
obě představení byl 786,35 Kč. Na návrh Gustava Čivrného uskutečnil se zájezd
Klicpery dne 24. dubna 1938 na jeviště sesterského spolku „Lidumil“ do Studence.
Tento zájezd získal nám ve Studenci velkou popularitu a mnoho přátel. Skončil v zisku
231,50 Kč. Do konce roku již Klicpera nehrál pro světové i národní politické události.
Rok 1939 začal, tak jako jiné, valnou hromadou 22. ledna za účasti 18-ti členů. Nálady
nebylo žádné a hned po zahájení se vzdal ředitel spolku Josef Ducháč své funkce
a navrhl svého zástupce na tuto funkci dosavadního pokladníka G. Čivrného. Pokladní
hotovost činila 6,70 Kč a spolek ještě dlužil za elektrizaci jeviště 1250,- Kč. Potvrzena
též byla informace, že př. Josef Horák odchází do výslužby. Na další schůzi dne 31.
ledna za účasti všech místních spolků bylo na programu vhodné rozloučení s Josefem
Horákem. To se uskutečnilo 5. února na rozlučkovém večírku a přítomno bylo mnoho
cizích hostů a učitelů. Klicpera sehrál jednoaktovku „Není doktor jako doktor“. Byla
sehrána k plné spokojenosti. Režíroval Jarka Slavík. Dala trochu veselí do chmurné
politické situace a do smutného rozchodu s tím, koho jsme měli rádi. V úterý dne 7.
února v 10 hodin dopoledne odstěhoval se př. Josef Horák ze zdejší školy do rodných
Rožďalovic. V neděli 12. března sehrál Klicpera hru „Lidé v zeleném“. Byla to pěkná
lidová opereta, která skončila ziskem 406,85 Kč. Byla to poslední hra před zřízením
Protektorátu. Další operetou byla „Pouťová královnička“ sehraná dvakrát 9. a 10.
dubna. Hudbu řídil a zpěvy nacvičil učitel Stáňa Vancl, čp. 35. Zisk z obou představení
byl 949,90 Kč. Z výtěžku zaplaceno 600,- Kč spolku „Jarost“ ze Mříčné za zakoupené
elektrické osvětlovací zařízení. Klicpera vystoupil s touto hrou také ve Studenci dne
16. dubna a díky zisku 351,70 Kč mohl doplatit zbylý dluh do Mříčné. Tím vedení
spolku zbavilo Klicperu tíživé finanční situace a mohlo se věnovat dalším plánům.
V neděli 19. listopadu hraje Klicpera další hru „Maryna, cikánská krasavice“. Hráno
poprvé v přistaveném sále s upotřebením nové galerie. Zisk 871,90 K, vše již
v korunách Protektorátu Čechy a Morava. Usneseno zakoupit nových 100 ks židlí
a odstranit nevhodné staré lavice. Bylo to 50 ks od p. Vejnara z Jilemnice za 1370,- K
a 50 ks od p. Štefana ze Studence za 1230,- K. Plánované divadlo, které se mělo
uskutečnit na vánoce 1939, nebylo sehráno, neboť jsme nedostali povolení. Ke hře
„Dědečkovy housle“ byl nutný dle nařízení říšského protektora v Praze též německý
překlad, který však neexistoval ani v nakladatelství. Proto se hra neuskutečnila.
Josef Ullrich ml., kronikář
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Sňatek
Martina Krejčová – Jiří Kučera, oba Martinice v Krkonoších
Novomanželům přejeme hodně štěstí!
Narození
21. 1. 2019 – Anežka Dymáková
Rodičům i novorozenci přejeme pevné zdraví, klid a mír do jejich života.
Životní jubilea – blahopřejeme k nadcházejícímu výročí
panu Vladimíru Horáčkovi
90 let
panu Jaroslavu Šolcovi
85 let
panu Oldřichu Forbelskému
70 let

Školství
Co nového v mateřské škole
Čas nám rychle běží, a tak nám uplynulo i další pololetí v naší mateřské škole. Na jeho
počátku mezi nás nastoupilo několik 2letých dětí, třída se rozrostla o děti 3leté a 4leté.
Další kamarádi k nám přibyli teď na jaře. Krásný podzim jsme trávili zejména
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v přírodě, vyráběli jsme draky a hráli si na počasí. Barvy a plody podzimu jsme využili
k tvoření, a tak se nám celá školka oblékla do podzimního kabátu v podobě mraků,
listů, kapiček deště, větru. Náš region jsme poznávali pod vedením Krakonoše.
Seznámili jsme se se zvířátky, ptáky a rostlinami Krkonoš a navštívili jsme krásnou
výstavu Krakonošů v jilemnickém muzeu. V rámci tématu „Doprava a bezpečí na
silnici“ jsme si udělali krásný celodenní výlet do Trutnova na výstavu vláčků. Cesta
vlakem se dětem líbila a byla pro ně nevšedním zážitkem.
Podzim jsme zakončili „Dýňovým vyráběním“ s rodiči a výstavkou strašidel z dýní.
Dýňový koláč připravený dětmi chutnal všem. Podzim se nesl i v duchu předplaveckého výcviku v bazénu v Jilemnici se staršími dětmi.
Zimní tradice začaly opět vystoupením dětí u rozsvěcení vánočního stromu u OÚ
s pásmem koled a básniček. Úspěšný byl i prodej našich výrobků na adventní výstavě.
Hodně práce a dřiny stálo za secvičením besídky a divadla „O smutné jedličce“. Hezké
masky a nasazení dětí bylo oceněno velkým potleskem od rodičů a ostatních diváků.
Za odměnu nám Ježíšek nadělil mnoho hezkých dárečků. Hodně radosti nám letos
nadělila paní zima v podobě dostatku sněhu. Celou zimu jsme mohli pekáčovat, stavět
bunkry a sněhuláky. Starší děti absolvovaly i výcvik na běžkách. Pro ptáčky jsme
s dětmi vyrobili mnoho dobrot od plněných jablíček po lojová krmítka a pravidelně
jsme sypali zobání ptáčkům. Školka se zaplnila i papírovými sněhuláky, vločkami
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a hrami na zimu. Zimní období jsme zakončili krátkým vystoupením na masopustu
jako veselí klauni a ve školce si děti jako „broučci“ zařádily na karnevalu.
V běžném každodenním provozu pracují p. učitelky s dětmi podle věkových skupin
a schopností dětí s cílem připravit je co nejlépe na budoucí vstup do základní školy.
V nejbližší době nás čeká divadelní představení „Bajaja“ v kulturním středisku
v Jilemnici, velká preventivní akce připravená hasiči v Roztokách, také oslava
Velikonoc spojená s vyráběním s rodiči a tradiční rodinná besídka na konci jara.
Chystáme i několik menších výletů např. za zvířátky v okolí.
V květnu opět proběhne zápis do MŠ na r. 2019/2020. Zveme všechny rodiče s dětmi,
kteří mají zájem nastoupit do naší MŠ, přijďte se podívat!
Kolektiv MŠ

Zápis do Mateřské školy Martinice v Krkonoších
se koná ve čtvrtek 9. KVĚTNA 2019 od 8.00 do 11.00 hodin v budově
mateřské školy.
Kritéria přijímání dětí:
1) Zápis je povinný pro děti 5leté, přijímají se přednostně.
2) Přijímají se děti mladší s místem trvalého bydliště v obci, a to
postupně dle data narození.
3) Přijímají se ostatní děti od 2 let až po naplnění kapacity MŠ.
Od školního roku 2017 – 2018 se zavedla podle zákona č. 178/2016 Sb. povinná
docházka v posledním roce předškolního vzdělávání a to pro děti, které do konce
srpna dovrší 5 let věku. Povinně do mateřské školy budou docházet i děti
s odkladem školní docházky.
U těchto dětí se nebude požadovat doklad o povinném očkování.
K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte a občanský průkaz.
Těšíme se na Vaše děti a Vaši návštěvu v naší martinické mateřské škole.

Zima a jaro v základní škole
Po vánočních prázdninách jsme se ve škole sešli na začátku ledna. Hned v sobotu
5. ledna se někteří žáci naší školy zapojili do Tříkrálové sbírky a v rolích koledníků
navštívili martinické domácnosti.
Leden bývá tradičně věnován hlavně učení a testům, na konci měsíce žáci obdrželi
pololetní vysvědčení a užili si jeden den pololetního volna. V průběhu ledna jsme se
všichni zúčastnili vzdělávacího programu Bezpečný pes. Poutavou formou jsme
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získali informace nejen o tom, jak se chovat v případech, že nás ohrožuje cizí pes.
Lektoři nám také se svými psy prakticky předvedli, jak „číst“ řeč těla psů a jakým
způsobem na ně reagovat.
Třetí lednový týden se nesl ve znamení sportu, a to hlavně ve školní družině. Paní
vychovatelka s dětmi využila krásné zimní dny k bruslení, pekáčování a běžkování. Na
běžky jsme se vydali i v rámci vyučování. V lednu a únoru také pokračoval plavecký
výcvik, který děti ukončily ve středu 27. února. Dobrovolníci z řad starších žáků
se letos premiérově zúčastnili lyžařských běžeckých závodů s překážkami
v Jilemnici a v konkurenci se vůbec neztratili – Petr Spilka obsadil ve své kategorii
skvělé 4. místo.
Ani v lednu jsme nezapomněli na další část projektu Přísloví nám napoví. Téma: Jak
si kdo ustele, tak si lehne. / Každý svého štěstí strůjcem. / Jak se do lesa volá,
tak se z lesa ozývá. / Komu není rady, tomu není pomoci. – Mladší děti si tato
přísloví připomněly na pohádce O dvanácti měsíčkách, starší děti si význam přísloví
vysvětlovaly na příkladech z reálného života. Přísloví jsme také využili v hodinách
českého jazyka při opakování učiva – určovali jsme slovní druhy a tvořili vzorce
souvětí.
Únorové téma projektu: Kdo seje vítr, sklízí bouři. / Nedráždi hada bosou
nohou. / Čím kdo zachází, tím také schází. / Tak dlouho se chodí se džbánem
pro vodu, až se ucho utrhne. Při práci na projektu jsme zjistili, že dokážeme najít
mnoho negativních příkladů a událostí, u kterých jsme si prakticky ukázali platnost
daných přísloví. Pak jsme si uvědomili, že se přísloví „Kdo seje vítr, sklízí bouři“ dá
vyložit také na velmi pozitivním příkladu – určitě jste slyšeli o nadaci Dobrý anděl.
Zakladatelé této nadace „zaseli vítr“ - myšlenku o nezištné pomoci rodinám v tíživé
situaci. Tento jejich čin vyvolal „bouři“ dobrých skutků – do pomoci konkrétním lidem
se už zapojily tisíce dalších lidí.
Březnová přísloví: Lež má krátké nohy / S poctivostí nejdál dojdeš / Kdo lže,
ten krade, do pekla se hrabe. V době psaní tohoto článku jsme v procesu realizace,
podrobnější informace najdete v následujícím vydání zpravodaje.
V únoru jsme se také již tradičně jeli podívat do Jilemnice na Taneční kaleidoskop,
který nabídl 19 tanečních vystoupení, převážně v latinsko-americkém rytmu. Prvňáci,
druháci a třeťáci si v únorových hodinách hudební výchovy uspořádali pěveckou
soutěž Superstar, vítězkou se stala Adélka Baudyšová. Čtvrťáci a páťáci si na
Superstar museli počkat do března – v jejich kategorii zvítězilo duo Martin Jirouš
a Daniel Dvorský s písní a tancem „Šuby duby Amerika.“
V pátek 1. března se konala oslava masopustu. Vzhledem k nepřízni počasí
neproběhl program u obecního úřadu, ale v budově základní školy. Děti si na
masopust připravily zajímavé masky a krátký program říkadel a písniček. Klobásky od
pana starosty a masopustní kobliha po obědě všem přišly k chuti. Po masopustu si děti
užily týdenní jarní prázdniny.
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Ve druhé polovině března se někteří čtvrťáci vydali na florbalový turnaj do Jilemnice.
Na exkurzi do pražského Národního technického muzea se vypravili žáci 3. –
5. ročníku. Zhlédli výstavu Made in Czechoslovakia, která představuje známé
výrobky československého průmyslu od roku 1918. Nechyběla ani prohlídka
historického centra Prahy.
V dubnu čeká na žáky výchovně-vzdělávací pořad Etiketa aneb jak se chovat
slušně a nikoli jako slon v porcelánu. Před Velikonocemi vyneseme Mořenu a na
konci dubna nás čeká školní focení (29. 4.). Třídní rodičovské schůzky jsou
naplánovány na čtvrtek 25. dubna.
Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne v úterý 23. 4. v odpoledních hodinách v budově ZŠ. Zápis do mateřské školy proběhne 9. 5. v budově MŠ.
Školní družina
Jaro zavítalo do školní družiny a na chodby školy – paní vychovatelka vyzdobila stěny
jarními obrázky, které nejenže potěší oko i duši, ale vnímaví žáčci se z nich mohou také
poučit a upevnit si znalosti získané v hodinách prvouky.
Výtvarné soutěže: Tři králové, Zima, Sněhuláci, Masopust a karneval, Rolby.
Rukodělné tvoření: 3D lední medvědi, Tučňák, Psi na sněhu.
S přicházejícím jarem budou děti v případě příznivého počasí pobývat venku. Prosíme
rodiče, aby dětem dali do sáčku šusťáky a náhradní ponožky.
O dalším dění v základní škole budeme informovat v příštím čísle zpravodaje.
-DP-

Kultura
Výběr z pořadů Společenského domu Jilm v Jilemnici:
- PROJEKT OLDFIELD, projekt žáků a učitelů ZUŠ Vrchlabí, který hraje skladby
a písničky britského multiinstrumentalisty a skladatele Mika Oldfielda.
- ZANZIBAR, cestopisná přednáška P. Chluma a P. Kvarty – Po 8.4., 18.00 hod.,
- PODIVNÉ ODPOLEDNE dr. ZVONKA BURKEHO, DS J.J. Kolár při TJ Sokol
Poniklá, líčená komedie o jednom dějství – Pá 26.4., 19.30 hod.,
- POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE, Nezávislé divadlo – Ne 28.4., 15.00 hod.,
- LASKONKY, inscenace na motivy knihy B. Nesvadbové. Moto představení zní:
„Špatná rozhodnutí plodí ty nejkrásnější vzpomínky.“ Hrají: J. Asterová, I. Jirešová,
D. Choděrová – Pá 3.5., 19.30 hod.,
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- MOC A SÍLA HYPNÓZY, odborná interaktivní přednáška s hypnotizérem
J. Kroulíkem. Součástí programu jsou také praktické ukázky sugesce a hypnózy – Čt
16.5., 19.00 hod.,
- NA OSTRO, anglická komedie – vkusně a nevulgárně zpracované „lechtivé“ téma.
Hrají: L. Noha/R. Štolpa, K. Kornová, J. Sypal, E. Hráská, P. Vojnar – Čt 6.6., 19.30 hod.
KINO Jilemnice: Ženy v běhu (Út 2.4., 19.30 hod.), Bohemian Rhapsody (St 3.4.,
19.30 hod.),
Galerie V kotelně
Fotogenické Krkonoše – Fotogeniczne Karkonosze: vernisáž výstavy fotografií
českých a polských fotografů proběhne ve čtvrtek 4. dubna v 18 hodin, potrvá do 30.
dubna 2019.
Krkonošské pivní slavnosti – v Jilemnici se budou konat 1. 6. 2019. Vystoupí tyto
kapely: Vypsaná fixa, Děda Mládek Illegal Band, Koneckonců, Jam and Bazar,
Benjaming’s Clan, Alibi rock.
Krkonošské muzeum v Jilemnici
Retrovýstava, aneb zaměřeno na domácnost: výstava techniky a vybavení domácnosti ve druhé polovině 20. století. K vidění jsou více i méně známé předměty z naší
nedávné minulosti. Výstava potrvá do 24. 11. 2019 (zámek, čp. 75).
Karel Hník – Bejvávalo na horách: výstava fotografií zaměřených na tradiční řemesla
v Krkonoších, potrvá do 9. 6. 2019 (Erbovní sál, čp. 1).
Krakonoš – bájný duch hor: výstava figur, ilustrací, knih a všeho co s touto bájnou
postavou souvisí, potrvá do 6. 10. 2019 (čp. 1).
Otevírací doba: úterý – neděle 8-12 a 13-16 hodin.
MÁJOVÝ JARMARK s kulturním programem se bude konat na Masarykově náměstí
v Jilemnici v sobotu 18. května.

S činnosti místních spolků
Informace TJ SOKOL Martinice
Ráda bych vás touto cestou pozvala jménem Sokola Martinice na fotbalové zápasy
i akce pro veřejnost, které pro vás připravujeme.
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1. V sobotu 6. 4. se rozjíždí jarní část fotbalové sezóny. Naši muži ji zahájí o týden
déle – 13. 4. na domácím hřišti proti TJ Vysoké nad Jizerou. Tady je pro všechny
fanoušky rozpis zápasů:
MUŽI – okresní přebor
13. 4. sobota 17.00
21. 4. neděle 17.00
27. 4. sobota 17.00
4. 5. sobota 17.00
8. 5. středa 17.00
18. 5. sobota 17.00
25. 5. sobota 17.00
1. 6. sobota 17.00
9. 6. neděle 17.00
15. 6. sobota 17.00

MARTINICE
Horní Branná
MARTINICE
Jilemnice
MARTINICE
Nová Ves
MARTINICE
Poniklá
Libštát
MARTINICE

-

Vysoké n.J.
MARTINICE
Stružinec
MARTINICE
Studenec
MARTINICE
Mříčná
MARTINICE
MARTINICE
Mírová

(doma)
(venku)

Rozpisy mládeže ještě nemají definitivní podobu, a tak je pro vás uveřejníme včas na
našem webu.
2. První jarní akcí pro veřejnost je tradiční PÁLENÍ ČARODĚJNIC. V úterý 30.4.
bude pro všechny připraveno v areálu Sokola od 19.00 hodin posezení s nezbytnou
hranicí, na které jako vždy upálíme čarodějnici. Od školy v 19.00 vyrazí lampionový
průvod na hřiště a tady po setmění bude pro odvážné malé děti připravená stezka
odvahy.
3. Na sobotu 11.5. připravujeme společně s SDH MARTINICKOU POUŤ. Program
pro děti i dospěláky začne v 10.00 hodin. Jako první představení bude pohádka
v podání žáků martinické ZŠ, dále pro vás máme ukázku dravců manželů
Kolomazníkových, taneční vystoupeni Paul Dance, kouzelníka Ondru, bublinkovou
show a loutkovou pohádku pro děti. V podvečerních hodinách bude k tanci i poslech
hrát FK – Band music. Samozřejmě máme pro děti připravené skákací atrakce,
střelnici, šlapací autíčka a rukodělné dílničky. Martiničtí hasiči vám opět připraví
sejkory, ale to nebude určitě jediné, co tu najdete dobrého do bříška. Toto však ještě
není konečná podoba programu. Tu se včas dozvíte na webových stránkách obce
i Sokola, prostřednictvím facebooku i letáků.
Petra Vanclová
SERIÁL - Jak si vedou naši fotbaloví odchovanci: Pavlína Brožová
Po zisku titulu okresního přeborníka se starší přípravkou Sokola Martinice pod
vedením Evžena Malého šla Pája hostovat do Trutnova, kde si poprvé okusila čistě

17

dívčí soutěž, a to II. ligu starších žákyň. V konkurenci pěti týmů obsadily holky
z Trutnova třetí místo, když nestačily na DUKLU „B“ a Třebeš z Hradce Králové.
Druhým rokem v Trutnově zasáhlo družstvo žákyň pouze do krajského přeboru se
třemi účastníky.
Třetí sezónu chtěla Pája opět pokračovat v ženském fotbalu, jenomže v Trutnově
neměly dorostenky ani ženy. Bohužel ženský fotbal ukončil svoji činnost také na
Benecku a v Turnově. Na podzim 2016 odehrála jako střídající hráčka několik zápasů
za naše martinické dorostence, kteří bojovali na jičínském okrese o medailové pozice.
Přestože byla Pája se svým účinkováním spokojena, neboť dostávala od trenéra Vládi
Zuzánka proti slabším soupeřům slušné minuty a kluci se ji snažili zapojovat do
kombinace, tak v zimě kývla na nabídku přestoupit do Jablonce nad Nisou. Na jaře
2016 tak nastupovala nejen za dorostenky, ale i za ženy FK Jablonec. Zatímco
tréninkové jednotky pod vedením bývalého ligového hráče Heřmana Kubína byly
parádní, tak samotná hra jabloneckým mužstev byla skoro nekoukatelná. Tým
většinou koučoval vedoucí ženské sekce FK. Na zápasy docházelo málo hráček, takže
zápas několikrát neodehrály ani v plném počtu hráček a v jednom případě byl
předčasně ukončen pro malý počet hráček na hřišti. V konkurenci 7 týmů mohla
jablonecká mužstva konkurovat vždy jen dvěma týmům, se kterými si to nakonec dala
o udržení v soutěži
V sezóně 2017-2018 se situace trochu zlepšila, neboť se Jablonec spojil s DFK
Mnichovo Hradiště. To znamenalo trénovat v Jablonci, odkud na zápasy do Hradiště
odjíždělo cca 4-6 hráček. Týmu se vedlo střídavě, stejně jako Pavlíně. Ta totiž ze
začátku sezóny nastupovala na své oblíbené pozici, na kraji zálohy, kde může uplatnit
svoje přednosti, a to rychlost, tah na bránu, bojovnost a přesnou přihrávku. Ve druhé
polovině sezóny už většinou hrála na kraji obrany, aby díky svojí rychlosti mohla hasit
kiksy stoperské dvojice, která se snažila vystavovat soupeřovy útočnice do ofsajdových pastí.
Spolupráce Hradiště s Jabloncem byla ukončena po sezóně 2017-2018, a tím skončil
i ženský fotbal v Jablonci.
Znovu nastala otázka: „A co dál?“. Pája sice dostala nabídku od Slovanu Liberec, ale
sama se rozhodla vrátit do známého prostředí, do týmu MFK Trutnov vedeného
trenérem Seidlem a pí Fuchsovou. Druhou ligu dorostenek hraje v současné době
9 družstev. Po podzimu schází týmu ze čtvrté pozice pouze jediný bod na vedoucí tři
družstva: TŘEBEŠ Hradec Králové, SLOVAN Liberec a ABC BRANÍK. Za MFK
Trutnov jsou FK Teplice, DUKLA Praha „B“, BOHEMKA 1095, FK Ústí nad Labem
a FK Světlá.
Pavlína na podzim opět patřila do základní sestavy svého týmu a v každém zápase
odehrála plný počet minut. Hraje na své oblíbené pozici a je velmi spokojená.
Konečně se dočkala zápasů, které jsou na dobré fotbalové úrovni, hraje se už hodně
kombinačně po zemi.
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DFK Mnichovo Hradiště

Podzim 2018
2017- 2018
Jaro 2017
Podzim 2016
2015-2016
2014-2015

MFK Trutnov / II. liga dorostenek: 6 zápasů – 2 góly
DFK Mnichovo Hradiště/II. liga dorostenek + divize C ženy:
17 zápasů – 2 góly
FK Jablonec / II. liga dorostenek + III. liga ženy: celkem 10
zápasů
Sokol Martinice / Okresní přebor dorostenců v jičínském
okrese
MFK Trutnov / krajská soutěž starších žákyň
MFK Trutnov / II. liga starších žákyň

Informace SDH Martinice
Valnou hromadu místní hasiči uspořádali v sobotu 5. ledna t.r. v zasedací místnosti OÚ
Martinice. Schůzi vedl br. Leoš Materna. Zprávu o činnosti sboru v roce 2018 přednesl
starosta sboru, velitel podal zprávu o činnosti JPO a pokladní zprávu o hospodaření.
Pavlína Maternová přednesla zprávu o činnosti mládeže a o revizi účetnictví. Byl
schválen plán, podle kterého se bude řídit naše činnost v tomto roce. Následovala
diskuze, občerstvení, promítání dokumentů z naší činnosti v minulém období a další
volná zábava. Zároveň zde byly vybírány členské příspěvky na rok 2019. Schůze se
zúčastnilo 27 členů a hosté z 11 okolních a přátelských spolků.
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Dne 31. ledna se starosta sboru účastnil shromáždění starostů OSH ČMS Semily
v centru Golf v Semilech. Schůzi vedl br. Jiřička, zprávu o činnosti za rok 2018 podal
starosta OSH Semily br. Černý, zprávu o hospodaření K. Slavíková, revizní zprávu por.
Ing. M. Miksánek. Činnost hasičů IZS přiblížil mjr. Ing. P. Viták, který zdůraznil
naléhavou nutnost doplňování členů IZS. Dále byla schválena činnost OSH ČMS
Semily na rok 2019 a výše odvádění členských příspěvků pro příští období v dosavadní
relaci. Plk. Ing. J. Kovalský upozornil na nutnost přípravy voleb do všech orgánů
sdružení hasičů konaných v roce 2020.
Dále bych chtěl všechny srdečně pozvat na oslavu 130. výročí založení našeho
sboru. Tato oslava se bude konat na hřišti TJ Sokol Martinice v sobotu 22. června t.r.
Průvod obcí od hasičské zbrojnice dorazí do areálu Sokola ve 13.30 hodin. Poté bude
následovat vystoupení folklorního souboru Omladina z Martinic u Holešova a koncert
Krkonošské dechovky. Součástí programu bude netradiční soutěž s historickými
hasičskými stříkačkami a ukázky naší mládeže. Jilemničtí hasiči ze stanice IZS
předvedou zásah při dopravní nehodě a Policie ČR ukázku výcviku služebních psů.
Oslava bude od 20.00 hodin zakončena zábavou, kde zahraje kapela Sjetá liška.
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
proběhne v sobotu 13. DUBNA 2019 za obvyklých podmínek. Prosíme
spoluobčany, aby sběr připravili bezprostředně před termínem – v sobotu ráno
k okraji místních komunikací, popř. dle dohody s p. Ducháčkem na tel. 724 079 616.
Akce bude předem plakátována.
Bohumil Ducháček, starosta SDH
Provoz lyžařského vleku v Martinicích
Letošní sezonu jsme zahájili 11. 1. a trvala pouze jeden měsíc. Poslední lyžování bylo
dne 10. 2. Sněhové podmínky byly z počátku ideální, ale postupně se zhoršovaly, a to
bylo znát i na návštěvnosti. Náš lyžařský vlek je ideální spíše pro děti a ty si ho užily
opravdu hodně. Sezóna byla poměrně krátká, ale vzpomeňme na minulý rok, kdy se
lyžovalo pouze jeden víkend.
A co předcházelo spuštění našeho lyžařského vleku?
V létě jsme natřeli všechny sloupy krásnou modrou barvou. Na podzim se nandalo
lano, promazali jsme kladky a namontovali bezpečnostní prvky. Museli jsme nechat
udělat elektro revizi a strojní revizi. Ty se musí dělat každý rok před uvedením do
provozu. Absolvovali jsme také školení obsluhy lyžařského vleku v Jablonci nad
Jizerou a vše bylo připraveno na sezónu.
Děkuji všem, kteří si k nám do Martinic na Hůru přišli zalyžovat a také těm, kteří se
podíleli na všech přípravách a provozu.
Za SDH Martinice Leoš Materna
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Schůzky mladých hasičů
S dětmi se budeme opět pravidelně scházet každý pátek. Poprvé 5. 4. v areálu
u Mlejna.
Děti předškolního věku až děti 2. třídy vždy od 16. hodin.
Děti 3. – 5. třída od 17. hodin. Platí pro děti, kterým nebylo do 31.12.18 11 let.
Ostatní děti 5. – 9. třída od 18. hodin.
Pohádkové putování
je v letošním roce naplánováno na sobotu 7. 9. 2019.
-PMSpolek železniční historie Martinice v Krkonoších
Z činnosti v období zima - jaro 2019:
- Zázemí spolku na stanici
Den 1. 3. 2019 se stal důležitým milníkem působení spolku na stanici, dalším po jejím
prohlášení kulturní památkou. Byla uzavřena smlouva se SŽDC na pronájem části
prostoru bývalé nádražní restaurace. Získané prostory budou sloužit jednak jako
zázemí spolku při konání akcí na nádraží, dále jako muzeum historie nádraží Martinice
a místní trati Martinice – Rokytnice. V plánu nejbližších týdnů je vymalovat a začít
pracovat na budování expozice, aby byla připravena nejpozději u příležitosti oslav 120
let existence lokálky Martinice – Rokytnice.
V této chvíli také rozšiřujeme depozitář muzea o zajímavé exponáty. Zde si dovolím
požádat doposud váhající čtenáře Martinického zpravodaje, kteří mají doma dobové
železničářské relikvie, a které by byli ochotni muzeu věnovat, aby se ozvali na
kontakty níže.
- Naučná stezka Nádraží Martinice v Krkonoších
Probíhají práce na obsahu panelů. Na dokončení stezky zbývá provést práce
v hodnotě přibližně 70.000,- Kč. V lednu byla podána žádost o dotaci z Libereckého
Kraje (LK). Výběrová komise naši žádost posoudila a rozhodla o přidělení téměř
maximální možné částky na jeden projekt – 47.000,- Kč. Na čerpání dotace bude mezi
spolkem a LK uzavřena smlouva. Dosavadní náklady na pořízení a instalaci konstrukce
panelů v hodnotě téměř 100.000,- byly hrazeny prostředky získanými z grantu
vyhlášeným společností Veolia.
- Společenské akce
Spolek pořádá dne 31.8.2019 oslavu výročí 120 let existence lokálky Martinice –
Rokytnice. Oslav se zúčastní zajímaví hosté. Hlavní hvězdou programu bude
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Stříbrný šíp, foto Jan Kahovec

legendární motorový vůz M 260.001 Stříbrný šíp, který bude v provozu na lokálce.
Další mimořádné jízdy zajistí motorová lokomotiva T435.0111 Hektor s dobovými
osobními vozy. Na pravidelnou dopravu v čase oslav bude nasazen následník
Hurvínka, dnes již historický motorový vůz M152.0604, Orchestrion. Po celou dobu
trvání akce bude na stanici krom kvalitního občerstvení také doprovodný kulturní
program. Společnost Petrof u příležitosti svých oslav 155 let existence továrny
přiveze na nádraží svůj klavír. Koncert unikátního nástroje na unikátní stanici zahraje
talentovaný mladý pianista Matyáš Novák. Na peróně vystoupí také saxofonové
kvarteto Saxy Baby z Hostinného a českotřebovské Šlapeto.
Po celou dobu konání oslav budou probíhat komentované prohlídky stanice – kulturní
památky. Podrobný program bude umístěn na facebook spolku, internetové stránky
www.nadrazimartinice.cz a před konáním akce bude také plakátován.
Na uskutečnění programu v plánovaném rozsahu se snažíme získat potřebné
množství finančních prostředků. Případní zájemci z řad čtenářů mohou přispět na náš
transparentní účet vedený u FIO Banky č. 2801011171/2010.
- Ostatní činnost
Při bádání po historii stanice Martinice jsem našel na stránkách Curyšské knihovny
soubor fotografií Josefa Löwyho, rakouského dvorního fotografa. Jedná se
o dokumentaci stavby trati z Vídně do Trutnova – Poříčí. Budovy, mosty, tunely... rok
1871. Mezi sedmdesáti fotografiemi je jedna pro nás unikátní. Záběr na stanici
Starkenbach, jak se v době výstavby jmenovala, pohledem od bývalého lomu na Hůře.
Krom zánovní staniční budovy s dřevěnými záchodky a skladovými budovami
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dominuje fotografii rybník v dolní části obce. Dodnes se zde říká Na Rybníku a hráz
stále stojí v lokalitě U Mlejna.
Brigáda na odstranění náletů ze stráně nad kolejištěm se koná 23. 3. 2019. Cílem je
jednak zkulturnit prostředí stanice, a také připravit výhledy z trasy naučné stezky
vedoucí nad nádražím na jednotlivá zařízení ve stanici.
V periodiku Krkonošská sezona vyjde letos článek o trati Martince – Rokytnice.
Nákladem Svazku měst a obcí Krkonoše ve spolupráci s naším spolkem také vyjde
mapa Pojizerského pacifiku, která představí nadšencům pro vlaky i ostatním
„cestovatelům“ jednotlivé železniční stanice na trati, nabídne tipy na zajímavá
turistická místa v blízkosti jednotlivých stanic a také několik pěších výletů do okolních
měst a obcí.
Novou trhačku „Pojizerský pacifik“ získáte zdarma v krkonošských informačních
centrech i na vybraných železničních stanicích v průběhu letní sezony.
O dalším dění okolo jedinečné kulturní památky vás budu rád informovat.
Za Spolek železniční historie MvK Ing. Petr Pěnička
Tel.: 724 010 877, e-mail: ppenicka@tiscali.cz, www.nadrazimartinice.cz
Informace Endura Martinice v AČR
V pátek 7. 6. 2019 od 18.00 hodin se můžete těšit na koncert skupiny ARAKAIN,
KOMUNÁL a MEGADĚS. Koncert se uskuteční v areálu kluziště v Martinicích.
V sobotu 8. 6. od 13.00 hodin se pak zde bude tradičně konat Dětské odpoledne
s Endurem. Po celé odpoledne budou připraveny hry, soutěže, dílničky, skákací hrad,
malování na obličej, focení v kamiónu,... a možná přijde i KOUZELNÍK! Dále je
zajištěno občerstvení – grilované prase, kančí guláš, Krakonošovy dobroty z udírny,...
Vstupné dobrovolné. Na obě akce jste srdečně zváni.

Jiná sdělení
K fotografii na první straně zpravodaje – Zvonička
Tuto zvoničku najdete v dolení části obce u domu čp. 158. Vyřezal ji Martin Hendrych
z Horních Štěpanic motorovou pilou ze smrku stříbrného v roce 2017. Původně se
uvažovalo o vyřezání postavy vodníka či Krakonoše, ale „měl by prý malý klobouk“.
Nakonec tedy byla zvolena varianta zvoničky, ve které byl nejdříve osazen keramický
zvon. V březnu t.r. byl tento zvon nahrazen kovovým. Dobrý nápad, co říkáte?
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Krasojízdy na rohačkách, vlčkách a rejdech 2019
Již po osmé se letos 9. února uskutečnila v Jilemnici akce pro všechny ctitele starých
časů, skijáků, lyžníků a sáňkující veřejnost Krasojízdy na rohačkách, vlčkách,
rejdech a jiných saních. Tyto netradičně tradiční závody se po loňské pauze podařilo
opět umístit do Zvědavé uličky, jejíž genius loci celou akci jen umocnil. Nakonec se
nad námi ustrnul i pán hor (první termín byl z důvodu oblevy zrušen) a za jeho
důstojné přítomnosti a občasné chumelenice se závody vydařily. Na start se postavilo
devět odhodlaných posádek v dobovém oblečení s historickou výbavou včetně jedné
z Martinic, kterou v některých případech podpořila i krkonošská drobotina. Jedna
posádka dokonce závodila hned ve dvou kategoriích (rejdy i rohačky). V cíli pak byly
odměněny potleskem diváků i body uvážlivě hodnotící poroty. Tu letos tvořili pan
starosta Jilemnice Vladimír Richter, paní Markéta Hajná – zakladatelka Spolku paní,
dívek a dam a pan ředitel Krkonošského muzea v Jilemnici David Ulrych.
Novinkou letošního ročníku byla kategorie Masky frčí na čemkoliv, která byla
určena pro naše nejmenší. Děti mohly uličku sjet na čemkoliv, podmínkou však byla
maska, či převlek. I zde se našlo devět odhodlaných a nadšených, kteří rozvážně či
fofrem sjeli kopec.
Po obou oficiálních disciplínách pak proběhl ještě nesoutěžní vývoz a sjezd všech
rohaček, vlček a sání, tzv. kulik, který často využívají naši polští sousedé. Největší
radost z této části měly děti, neboť se vezly na všech k sobě spojených saních. Nejprve
do kopce a poté i z kopce, to vše za pomoci táhnoucích a rejdujících tatínků. Pro velký
úspěch se kulik musel opakovat.
Osmý ročník krasojízd je za námi, my už se ale těšíme na ten příští a samozřejmě
doufáme v pořádnou sněhovou nadílku.
Na závěr nám dovolte poděkovat celé odborné jury, skvělému moderátorovi Josefu
Krejčímu, martinickým sokolům za zajištění občerstvení a všem sponzorům za dary
pro účastníky a partnerům za pomoc při přípravě akce a v neposlední řadě pak všem
obyvatelům Zvědavé uličky za trpělivost a ztížené dopravní podmínky!
L. Šulanová, projektová manažerka MAS
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Emil Flégl: Martinice – ves pod horami
Jedeme-li vlakem ze Staré Paky bývalou severozápadní dráhou směrem k horám,
mineme v táhlém údolí pod chlumy horecké vrchoviny, v bohaté zeleni podél potoka
položenou ves – Roztoky. Vlak spěchá v táhlých obloucích v prudkém stoupání dále
a na nejvyšším bodě, na předělu, nazvaném „Na odpočivadlech“, spatří cestující po
levé straně v dálce mohutné a velebné panorama Krkonoš. Pravou stranu krajinné
kulisy tvoří prudký svah, obrácený k severu, s vesnicí jakoby upřeně zahleděnou přes
husté lesy na rozneslý zvon Žalého. To jsou Martinice - „čertova vesnice“, jak ji
nazývali „majorátníci“ ze sousední Branné. Ale nic ve zlém, staří naši sousedé a kmotři
uměli se znamenitě škádlit a přílepek martinických datuje se ostatně z pradávných
dob, kdy ještě Kristus Pán chodil s apoštoly po siré české zemi a přejímal nadvládu na
zemi. Přišli i na studenecký Strážník, odkud celý kraj držel ve své moci sám ďábel. Ten
se dlouho a houževnatě vzpíral vzdáti se poručenství nad lidskými dušemi
v nehostinném kraji, až konečně vida nezbytí, rozloučil se s Kristem Pánem slovy:
„Toto všechno Tobě dám, jen Martinice a Studenec si ponechám!“
Vysvětlení je prosté. Martinice leží na úpatí Krkonoš v nadmořské výšce, dosahující
téměř 500 m, svah obce je obrácen po celé ploše k severu ke krkonošským horám,
odkud vanou stále studené větry. Nadarmo se proto neříká, že Martinice i sousední
Studenec, který stihl ještě horší osud, leží „na výdrholci“.
O vzniku obce koluje několik pověstí. Podle jedné verse byly Martinice pojmenovány
podle rytířského rodu Martiniců, spřízněných s brannskými Valdštejny. Podle dohadů
jiných bydlel prý na hradě štěpanickém Martin Valdštejn, kterým měly býti Martinice
založeny. Mezi lidem koluje i jiná pověst, která vypráví, že první obyvatelé, prý
počtem 19 osob, přistěhovali se do pusté, zalesněné krajiny, plné močálů a usadili se
právě v dolení části dnešní obce, poblíže rybníků. Prosté chýše stavěli z hrubých
trámců a kamenných placek a přikrývali je rákosem. Mezi průkopníky této nové osady
vynikal statný, nebojácný muž, silné postavy – jménem Martinecz. Svým pánům
vykonával jako rychlý a odvážný jezdec na koni mnohé platné služby, hlavně když
hrozilo válečné nebezpečí, nebo nepřátelské tažení na mohutnou tvrz pánů
z Valdštejna na Štěpanicích. Byl proto u svých pánů velmi oblíben a ustanoven
náčelníkem nově založené osady. Podle něho počalo se všeobecně užívat názvu
„Martinczova samota“, později „Wess Martinicze“ a do znaku obce dán běžící kůň.
Staré razítko s tímto označením jest až dosud uloženo v obecním archivu. Také
nejstarší obyvatelé Martinic – podle panských urbářů a místních gruntovních knih –
jmenovali se Martincové, Martinkové a původní tato jména udržela se dosud jako
příjmení.
Staré německé pojmenování obce Merzdorf vysvětluje způsob, jakým Martinice
vznikly. Něm. merzen znamená vymýtiti a je pravděpodobné, že v době kolonisace
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vyrostla v pohraničním hvozdu na vymýceném místě nová osada kolonistů.
První dějinná zmínka o Martinicích datuje se z roku 1492 – právě v době, kdy Krištof
Kolumbus objevil Nový svět – Ameriku. Tehdá došlo k rozdělení zboží štěpanického
na část jilemnickou a štěpanickou mezi Hynka a Henyka Valdštejny. Martinice dostal
Hynek a ty pak sdílely osudy jilemnické části a přešly v majetek syna nešťastného
peckovského pána Krištofa Haranta z Polžic a Bezdružic – Jana Viléma a konečně
v panství hrabat Harrachů, v jejichž majetku byly až do pozemkové reformy.
Krajinný ráz blízkého okolí Martinic, kde se střídají prudké svahy s mírnou
pahorkatinou, bohaté smíšené lesy s klidnými mýtinami, poskytne cizinci hledajícímu
klid a osvěžení příjemný, ničím nerušený pobyt. Celý kraj je dobře označen turistickými značkami a kratší tury na jihovýchodní horské hřbety Hůru, Březinu
a Kotrbu (566 m n. m.) s překrásnými výhledy do hor, přiblíží Vám i mohutný majestát
Krkonoš od Černého kopce až po Kokrháč. Ale i v samotných Martinicích najdete
mnoho prostého půvabu a nevtíravé krásy podkrkonošské vesnice. Staré rázovité,
dřevem roubené a doškem kryté baráky, které rád za svého pobytu zde malovával
akadem. Malíř Engelmüller, střídají se s výstavnými domky v nové čtvrti, poblíže
bývalého „Velkého“ rybníka. Celý severní kout katastru obce býval pod vodou, ještě
před 80 lety bylo tu devět nestejně velkých rybníků, z nichž „Velký“, „Vrchanov“
a „Zákřežník“ měřily více než 34 jiter. Mnoho obyvatel vděčilo rybníkům za živobytí
při rybaření, sekání rákosu aj. Pod hrází „Velkého“ rybníka, k jehož oživení by stačilo
napuštění vodou, stojí pod lesem ukryt starý mlýn, vystavěný r. 1715 za 100 zl. Jiříkem
Hendr. Hiltmanem. Mlýn byl postupně měněn na pilu a prodán r. 1862 za 7.200 zl. Od
r. 1869 je v držení hrabat Harrachů.
Otiskujeme článek z Besedy, obrázkového čtrnáctideníku Českého ráje a Podkrkonoší
z roku 1941, který nám poskytl p. Josef Nosek z Horní Kalné. Pokračování příště.
Velikonoční mazanec
Mazanec patří mezi nejtypičtější velikonoční pečivo, jeho historie je ale velmi dlouhá
a mnoho lidí ji vůbec nezná. Jak jste na tom vy?
Co by nemělo chybět na velikonočním mazanci?
a) rozinky a mandle
b) kříž
c) písmena JK – iniciály Ježíše Krista
Kdy se podle tradice peče mazanec?
a) vždy, když je na něj chuť
b) na konci postního období
c) poslední sobotu před velikonočním pondělím
Pokud si nejste jisti, správné odpovědi najdete v článku.
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Mazanec má tradičně tvar bochánku, který se peče především z kynutého těsta, do
kterého se přidávají rozinky a sekané mandle. Je ale i mnoho dalších receptů,
v kterých se používají různé druhy těsta a náplně. Před pečením by se měl bochánek
na povrchu uprostřed naříznout do kříže, který připomíná Kristovu oběť.
Nejstarší recepty na velikonoční mazance v Čechách jsou už z 15. století. Drahý cukr
se v těstu nahrazoval sladkou smetanou nebo sladkým tvarohem. Hospodyně do
mazanců dávaly a dávají mouku, kvasnice, hodně vajec (aby byly krásně žluté) a také
koření – nejčastěji hřebíček a šafrán.
V bohatších rodinách se pekl jeden mazanec pro každého, v chudších jeden velký
bochánek, který se pak rozdělil. Na vesnických statcích se pro čeledíny pekl mazanec
z obyčejného kynutého těsta, pro návštěvy s rozinkami a mandlemi. Mazance se
podle tradice pekly vždy výhradně na Bílou sobotu – tedy poslední sobotu před
velikonočním pondělím. Na Bílou sobotu vlastně začíná pravé velikonoční hodování.
Velikonoční mazanec z nekynutého těsta
Receptů je mnoho, ale pokud nemáte čas připravovat bochánek z kynutého těsta,
v tom případě je zde pro vás rychlejší a jednodušší možnost.
Suroviny: 100 g másla, 500 g pol. mouky, 2,5 dcl plnotučného mléka, 50 g cukru
krupice, 2 vajíčka, 1 prášek do pečiva, 2 lžíce nastrouhaných mandlí, 2 lžíce rozinek
namočených v rumu, nastrouhaná citronová kůra, sůl, 2 lžíce mandlí nakrájených na
tenké plátky
Postup: v míse utřete změklé máslo s cukrem do pěny, pak přimícháte vejce,
citronovou kůru, rozinky, nastrouhané mandle a mléko. Mouku rozdělíte na dvě
poloviny. Do jedné přimícháte špetku soli a přisypete ji do mísy k ostatním surovinám,
druhou polovinu promícháte s kypřícím práškem a také ji přisypete do mísy. V míse
vypracujete vláčné hebké těsto a vytvoříte z něj bochánek. Ten přemístíte na plech
s pečicím papírem, doprostřed ostrým nožem uděláte křížek, lehce ho potřete
bílkem a posypete plátky mandlí. Bochánek se v troubě, vyhřáté na 180 °C, peče
přibližně jednu hodinu.
V Jizerských horách může ve spolupráci se ZZS LK podávat analgetika i Horská
služba
Horská služba Jizerské hory ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou
Libereckého kraje začala letos v zimě jako první v České republice podávat zraněným
léky na tlumení bolesti. Pacientům, kteří jsou v pro záchranáře těžko dostupném
terénu, tak mohou horští záchranáři účinně zmírnit bolest ještě před příjezdem
zdravotníků. Podávání léku a proškolení členů horské služby probíhá pod vedením
lékařky HS a ZZS LK Lucie Langové.
„Tento lék slouží k tlumení bolesti a pro svůj způsob podání formou inhalace a pro
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rychlý a efektivní nástup účinku je pro kolegy z horské služby ideálním pomocníkem,“
říká Langová. Vysvětluje, že pro pacienty se jedná o revoluční novinku, která zkracuje
mnohdy zbytečně dlouhou dobu trávenou v bolestech.
„Pokud se postižený zraní v oblasti, kam se záchranáři nemohou sanitními vozy
dostat, což se u běžkařů či cyklistů stává poměrně často, musí členové horské služby
volit jinou variantu přístupu k místu nehody, nejčastěji na lyžích, skútrech nebo pěšky.
V případě, že měl zraněný takové bolesti, které znemožnily jeho vyproštění
a manipulaci s ním, nezbývalo, než přivézt na místo lékaře nebo záchranáře, který mu
mohl podat tišící léky, což ale zásah prodloužilo až o několik desítek minut.
„Potřebujeme-li vyprostit z nepřístupného horského terénu například člověka se
zlomenou končetinou, kdy se bolest při manipulaci zvyšuje i sebemenším pohybem
úlomků kostí, je to téměř nadlidský úkol. Nikdo nechce jinému působit bolest,“
vysvětluje náčelník Horské služby Jizerské hory René Mašín.
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Podat lék zraněnému ovšem nemůže nikdo bez patřičného proškolení, které vede
právě Lucie Langová. „Je třeba, aby členové horské služby uměli rozlišit případy, kdy je
podání léku vhodné a kdy je naopak lépe vyčkat na zdravotnickou záchrannou službu.
Pacient musí vnímat a komunikovat, musí být oběhově stabilní a nesmí být pod vlivem
alkoholu nebo jiné návykové látky. Stejně tak nesmí mít vážné onemocnění jater nebo
ledvin,“ zdůrazňuje Langová. Dodává, že se inspirovala zkušenostmi zahraničních
kolegů pracujících ve vysokohorských oblastech, kde se tento lék úspěšně používá již
několik let.
A proč je jeho zavedení tak důležité právě v Jizerských horách? Zejména proto, že
právě ony jsou českým rájem běžkařů a cyklistů. Tito sportovci se velmi často
dostávají daleko od cest přístupných sanitním vozům, navíc bývají většinou oblečení
poměrně nalehko. Pokud zůstanou zranění ležet někde v terénu či ve sněhu, dochází
u nich velmi rychle k prochladnutí a s tím spojeným závažným zdravotním
komplikacím, které mohou vézt až k ohrožení života. Zde je cílem co nejrychlejší
předání pacienta zdravotníkům a tedy i včasné umožnění manipulace a transportu
pacienta, což bez tlumení bolesti zraněného někdy není možné. Proto jsme za
možnost podání analgetik horskou službou velmi vděčni,“ dodává Langová.
Vaše Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje,
příspěvková organizace, www.zzslk.cz
Najdete nás také na facebooku jako Zdravotnická záchranná služba Libereckého
kraje, p.o.
Poděkování
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat nynějšímu novému osazení naší samoobsluhy – paní Evě Krupkové a paní Dagmar Dvorské.
Díky jim naše „samka“ zase ožila, funguje nad očekávání dobře a ku spokojenosti snad
všech zákazníků. Ačkoli ohodnocení za jejich práci není uspokojivé, jsou vždy
usměvavé, vstřícné a komunikativní. Obchod je v rámci možností upravený,
sortiment rozmanitý a základní druhy zboží v dostatečném množství. Máme-li nějaké
speciální požadavky, snaží se vyjít vstříc a je-li to možné, zboží objednají.
Paním prodavačkám přeji dostatek sil, elánu, zdraví a v neposlední řadě hodně
spokojených zákazníků, kteří se rádi vracejí, protože od tržby se odráží i ohodnocení
obsluhy, a tím i udržení této prodejny v naší obci.
Za spokojené zákazníky LeH

Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou a Velikonoce dny pohody pro
Vás jsou.
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Martinické nádraží v roce 1871, foto Josef Löwy.

„Už vím, že chuť do života a radost z bytí
může člověk načerpat snáz z počínání přírody
než z počínání lidí.“ (Jan Werich)

Martinice v Krkonoších 21.3.2019.
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