Martínkovický
zpravodaj
duben - červen
Milý Martínkovičáku,
možná, že jsi právě ze své schránky vytáhl další číslo našeho zpravodaje a hoříš
zvědavostí, co jsme si v něm pro tebe nachystali. Na prvních stranách se nachází
nezbytné informace obce, se kterými by
měl být každý z nás seznámen. Pokud
budeš pokračovat ve čtení dál, doufáme,
že tě zaujmou novinky z kulturního života.
Určitě také stojí za pozornost reportáž,
která se týká jednoho sportovního úspěchu,
o který se zasloužili naši florbalisté. Na konci
celého zpravodaje jsme umístili pár fotografií, které dokumentují Vítání občánků.
Na stejné straně najdeš i seznam našich
spoluobčanů, kteří slaví (nebo již oslavili)
svá životní jubilea. Pěkné počtení a krásné
prožití slunečných letních měsíců Ti přejí
Tereza Šafářová a Martina Vernerová
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Informace obce

- Smlouvu s firmou REVENGE a.s. –
o umístění kontejneru na sběr odpadního
textilu a obuvi v obci Martínkovice. Tento
kontejner bude umístěn ve středu obce na
stanovišti u kulturního domu a lze do něj odkládat použité oděvy, obuv a hračky.
- Dobrovolné přihlášení obce Martínkovice
k plátcovství DPH. V souvislosti s výstavbou
kanalizace obec ušetří cca 10 mil. Kč.
- Zadání Změny č.1 Územního plánu Martínkovic
- Pronájem nebytových prostor ve 2. patře
budovy „malé školy“ č.p. 42 v Martínkovicích
(2 učebny + kabinet + 2x sociální zařízení) o
celkové podlahové ploše 173 m2 zapsanému
spolku OMNIUM. Prostory se pronajímají za
účelem vzdělávání.
- Pronájem místností č. 1.01 a 1.02 Chaty
pod Korunou, místnímu spolku SDH a to za
účelem jejího provozování v sezóně roku
2014, za stejných podmínek, které platily
v roce 2013.
- Smlouvu s projektantem Ing. Petrem
Poštulkou na zpracování projektové dokumentace pro vyřízení územního souhlasu na
domovní přípojky odpadních vod k plánované
páteřní kanalizaci obce Martínkovice.
- Rozpočtovou změnu č.2/2014
- Pořadí nabídek ve veřejné zakázce malého
rozsahu „Martínkovice – splašková kanalizace, bankovní úvěr“ navržené hodnotící
komisí. Vybrána byla nabídka uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Tedy nabídka Komerční banky
a.s.
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Martínkovice za rok 2013
- Bezproblémový výsledek veřejnosprávní
kontroly na poskytnutou dotaci z PRV- „Děti
v Martínkovicích si navrhují novou školku
a družinu“.
-Žádost obce Martínkovice o prodloužení
termínu na předložení dokladů k ROPD na
SFŽP.
-Zadávací
podmínky
veřejné
zakázky malého rozsahu „Martínkovice –
splašková kanalizace, bankovní úvěr“

Krátce z jednání obecního
zastupitelstva ve 2. čtvrtletí roku
2014
zastupitelstvo schválilo:
- Smlouvu s Královéhradeckým krajem pro
rok 2014 o poskytnutí příspěvku k úhradě
ztráty z provozování dopravní obslužnosti
zastávky „Pod lesem“ v obci Martínkovice ve
výši 40.225,- Kč.
- Novou cenu za pronájem nebytových prostor v majetku obce takto
a) při využití prostor pro vzdělávání
a školství: 3,-Kč/ m2měsíčně
b) při využití prostor pro ostatní účely:
9,-Kč/ m2měsíčně.
- Zprávu o uplatňování vydaného Územního
plánu Martínkovic.
- Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
ve Veřejné zakázce „Martínkovice– splašková
kanalizace“. Vybrána byla nabídka uchazeče,
jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Tedy nabídka sdružení firem
nazvaného „Sdružení pro kanalizaci Martínkovice“, které tvoří: Broumovské stavební
sdružení s.r.o. a KVIS Pardubice a.s.
- Zřízení nových webových stránek obce dle
nabídky firmy Galileo Corporation s.r.o.
- Smlouvu o pachtu provozovny místního
pohostinství mezi obcí a p. René Hanzlíkem
a smlouvu o podpachtu provozovny místního
pohostinství mezi obcí a p. Danou Stehnovou (celá záležitost je koncipována tak, aby
s ní obec neměla žádné náklady).
- Zařazení pozemku p.č.876/4 do zastavitelného území obce Martínkovice a to v souvislosti s chystanou změnou Územního plánu.
- Uzavření smlouvy mezi obcí Martínkovice
a společností Telefonica Czech Republic,
a.s. o zřízení služebnosti inženýrské sítě
k pozemku p.č. 721/18 v k.ú. Martínkovicev
obci Martínkovice.
- Novou smlouvu se společností EKOKOM na zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů
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Závěr:povedená záležitost a návrh na
pokračování na podzim.
		Ing.Jaromír Jirka- starosta obce

- Způsob hodnocení ve veřejné zakázce
malého rozsahu „Martínkovice – splašková
kanalizace, bankovní úvěr“
zastupitelstvo pověřilo starostu obce:
- Podepsáním smlouvy o dílo ve Veřejné zakázce „Martínkovice – splašková kanalizace“
se shora uvedeným vybraným uchazečem
- Uzavřením dodatků ke všem stávajícím
nájemním smlouvám, kterými bude zvýšeno
nájemné za pronajaté nebytové prostory
v majetku obce
- Aby se v rámci Změny č.1 Územního plánu
Martínkovic pokusil nalézt náhradní řešení
pro vedení plánované cyklostezky mimo
pozemek pana Václava Volfa p.p.č. 113/1 ZE
(podél budovy hasičské zbrojnice).
- Jednáním s Komerční bankou, a.s.
o konečném znění smlouvy o úvěru a úpravě
pro obec problematických bodů

Návštěva velvyslance Chilské
republiky v obci

V pátek 13. června 2014 navštívil naši obec
velvyslanec Chilské republiky, pan Rodrigo
Gaete s manželkou. Pan velvyslanec provedl
zápis do pamětní knihy obce a pak navštívil
místní hřbitov, konkrétně hrob Augusta Reinsche, zakladatele města Nueva Braunau
(Nového Broumova) v Chile. August Reinsch
odešel s početnou skupinou původních obyvatel z Broumovska do Chile, kde tehdejší
vláda kolonizovala jih země a nabízela
přistěhovalcům půdu. Ke konci života se
vrátil do své původní vlasti a je pohřben na
martínkovickém hřbitově.
		Ing.Jaromír Jirka- starosta obce

Poděkování všem účastníkům
společné úklidové akce
– 26. dubna 2014
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem
účastníkům společné úklidové akce, která
proběhla v sobotu 26. dubna 2014. Zúčastnilo
se přes 40 brigádníků ze všech spolků v obci
i řada občanů, kteří v žádném spolku nejsou.
Z toho je vidět, že nám není lhostejno,
v jakém prostředí žijeme a že jsme ochotni
věnovat část svého času věcem veřejným.
Vykonala se spousta práce,
- oprava poškozené pískovcové zdi na
bývalém mlýnském náhonu
- odstranění odpadků a větví z celého koryta
potoka
- úklid pozemku u splavu pod č.p. 33:
zmulčování staré trávy, odstranění náletových dřevin a dosečení břehu potoka
- úklid pozemku u odbočky na Farmu:
odstranění náletových dřevin, navezených
starých větví
Kromě toho se po vsi posbírala kupa drobných odpadků.
Nakonec se účastníci sešli na sportovišti u
drobného občerstvení a celou akci (a nejen
ji) probrali.

UPOZORNĚNÍ
V pátek 18. července 2014 od 17.00
hodin na sále Kulturního domu v
Martínkovicích proběhne informační
schůzka pro občany a majitele nemovitostí ohledně výstavby kanalizace.
Na otázky budou odpovídat: projektant
stavby, stavbyvedoucí, ředitel dodavatelské firmy, hlavní technický dozor.
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Kultura

i pozemek kolem rodinného domu
manželů Šrytrových a p. Habartové.
Jednotka SDH byla v době bouřky na
hasičské soutěži v Hlavňově. Po 1. kole si
vedla velmi dobře, zaujímala 1. místo a měla
velkou šanci celou soutěž vyhrát. Bez ohledu na tuto skutečnost se hned vrátili do obce
pomáhat. Členové SDH obce Martínkovice
s přispěním místního zemědělce Petra Žočka
a jeho techniky, dali nejprve do pořádku
komunikaci. Horší situace byla v domě
p. Evy Pultrové. Vzhledem k tomu, že podle
předpovědi se měly srážky opakovat, bylo
třeba zabezpečit dům proti dalšímu přívalu.
To se v rámci možností povedlo pomocí pytlů
s pískem a díky vyhloubení příkopu, kterým
se voda svedla stranou. S likvidací následků
pohromy výrazně pomohla širší rodina
p. Pultrové a p. Kamil Pelán. Dále místní
hasiči Petr Špaček, Petr Ticháček, Ondřej
Slezák, Dagmar Špačková, Luboš Jelínek.
Ti celé odpoledne vynášeli z domu bláto,
poškozený nábytek, podlahovou krytinu
a další zařízení domácnosti. Zasažené prostory byly vyklizeny a zhruba umyty. P. Pelánová k práci dodala chutné občerstvení.
Zorganizování pomoci zařídil starosta obce
Jaromír Jirka.
Všem jmenovaným patří velké poděkování
za obětavou pomoc spoluobčanům. Ještě
bych též chtěl poděkovat Diakonii Broumov
která poskytla materiální pomoc.
				
František Hop

Den matek- křížem krážem
mezi žánry

Ke druhé květnové neděli neodmyslitelně
patří oslava svátku všech matek. I v Martínkovicích tomu nebylo jinak. V Kulturním
domě byl pro všechny dámy, slečny, ale
i pány připraven od dvou hodin odpoledne bohatý kulturní program. Nejprve se představily
děti z mateřské a základní školy. Následovalo pěvecké vystoupení místních rodaček
Kláry Nentvichové a Romany Roškové
společně s jejich žákyněmi z broumovské
Základní umělecké školy. Díky nim, jste se
mohli ponořit a zaposlouchat se do skladeb
klasických, ale i do známých muzikálových
melodií. Celý program byl obohacen baletním
vystoupením sester Hovorkových a jejich
kolegyň.
Historie Dne matek
Na našem území se den matek začal poprvé
slavit v roce 1923, za jeho prosazení velmi
bojovala dcera T.G.Masaryka Alice Masaryková. Po nástupu komunistů k moci
v roce 1948 byl tento den mírně upozaděn
Mezinárodním dnem žen, který se slavil vždy
8. března. Od roku 1989 se Den matek stále
slaví veřejně, ale i tzv. MDŽ dále přetrvává.
V některých zemích se tyto dva svátky dokonce sloučily. Nakonec ještě jedna malá zajímavost. Neslaví se totiž pouze Den matek,
nýbrž i Den otců. Celosvětově se slaví třetí
neděli v červnu, ale u nás tato tradice doposud nezapustila příliš pevné kořeny.

Zachraňme Zemi

Filipojakubská noc v Martínkovicích

V sobotu 26.4. se v rámci Dne Země konal
Jarní úklid obce. Celá tato akce byla v režii
obce Martínkovice a různých zájmových
spolků. Sraz všech účastníků byl naplánován
na devátou hodinu ranní. Každý spolek
měl za úkol vytipovat si nějaké zanešené,
znečištěné místo v obci a svými vlastními silami ho uvést do původního stavu a zkrášlit
ho.

Poslední dubnový den se na martínkovickém fotbalovém hřišti pálily čarodějnice. Celá
akce započala okolo 17. hodiny na místní
křižovatce. Zde se stavěla májka a došlo
k setkání všech zúčastněných čarodějnic
a dětí s lampióny. Přibližně za dvě hodiny
se celý průvod přesunul na fotbalové hřiště
v horní části obce, na kterém bylo pro děti
připraveno nespočet soutěží. V průběhu
večera byly na základě výsledků „hlasování
lidu“ zvoleny Miss a Missis čarodějnice. V této
soutěži bylo hned několik horkých adeptek
na vítězku, vyhrát však mohla pouze jedna
jediná.

Výstava ručních prací

Spolek důchodců v Martínkovicích uspořádal
poslední dubnový víkend v místním Kulturním
domě výstavu. Mohli jste zde zhlédnout
paličkované krajky, ukázky řezbářských
prací, fotografie a mnoho dalších zajímavostí. Každý, kdo chtěl, mohl přispět i „svou
trochou do mlýna“ a přinést svá díla do Kulturního domu den před oficiálním zahájením
celé akce.

Oslava všech dětí

Dětský den, mezinárodně uznávaný svátek
všech nejmenších, se slavil i v Martínkovicích. Tento rok akce připadla na sobotu
31.5. Již tradičně se konala na Chatě pod
Korunou a byla pojata jako odpoledne plné
her, soutěží a zábavy. Každé z dětí si mohlo vysoutěžit krásného plyšáka, kterého
věnovala Diakonie z Broumova. Za tento
sponzorský dar jí tedy patří velké díky ze
strany pořadatelů akce.

Poděkování povodňovému týmu
V sobotu 24. května 2014 odpoledne se nad
obcí přehnala silná bouřka doprovázená
prudkým deštěm. Z polí nad obcí přišla
přívalová voda, která zaplavila rodinný dům
č.p. 6 p. Evy Pultrové. Velká část přízemí
zmíněného domu byla poničena naplaveným
blátem. Z nezpevněné přístupové cesty
k uvedené nemovitosti splavila přívalová
voda značné množství bláta a kamení na
krajskou komunikaci III. třídy směr Otovice. Podobným způsobem byl postižen

Varhanní a violoncellový koncert
Ve čtvrtek 19. června se v kostele svatého
Jiří a Martina konal koncert varhanistky
Ludmily Klugarové a violoncellistky Jany
Šimkové. Obě jmenované dámy jsou absolventky konzervatoře v Pardubicích.
V rámci jejich hudebního vystoupení zaznělo
velké množství skladeb. Od zahraničních
skladatelů jako byli například Johann Ludwig
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Krebs či Johann Caspar Fischer, či domácích navíc přizváno družstvo DSO Policko. Obec
autorů, jako byli Josef Seger nebo Bohuslav Martínkovice se v konečném pořadí podělila
Matěj Černohorský.
společně s Broumovem o 7. – 8. místo.

Sport

Florbal v Martínkovicích

II. Sportovní hry seniorů
Královéhradeckého kraje

Přes zevnitř opocenou tabulku okenního skla
místního kulturního domu bylo po několik let
v zimních měsících možno spatřit několik
udýchaných dospělých a náctiletých, kteří si
šli zahrát florbal, ale hra spíše připomínala
hokej. Chodíval jsem odemykat tělocvičnu
a sám se sportu účastnil. Když se však
loni na podzim florbalu opět otevřely brány
místní „sportovní haly“, čekala na mě asi
dvanáctičlenná skupina lidí. Překvapil mě
relativně velký zájem ze strany Martínkovičáků
a hlavně to, že se jednalo i o několik (snad mi
mé označení prominou) dětí. Z této skupiny,
kde byla na začátku velmi pestrá věková paleta, časem vzniklo ryze mládežnické seskupení skládající se převážně z žáků ZŠ
Martínkovice. Kolektiv se stmelil a florbal
v Martínkovicích začínal nabírat na popularitě.
K hrstce mladých florbalistů se brzy přidali
další a nakonec na mě čekalo každý čtvrtek
kolem deseti dětí s přátelským úsměvem na
tváři a s obrovskou chutí do hry. Naše řady
rostly a mně přišla škoda pokračovat v trendu z minulých let, v činnosti, která neměla
daleko k hokeji a někdy dokonce k tenisu.
A tak začaly mé první snahy o vysvětlení
pravidel hry, která je pod tímto názvem
známá a kterou můžete vídat na televizních
obrazovkách. Sice se už pár let v okolních
městech pokouším o tuto hru na amatérské
úrovni, ale nikdy jsem se nedostal do pozice,
ve které jsem měl někomu předávat to málo,
co jsem sám uměl, a kdy jsem musel krotit

Zástupci Klubu důchodců z Martínkovic se
4. června 2014 zúčastnili II. Sportovních her
seniorů Královéhradeckého kraje. Rozhodně
nám neudělali ostudu a přivezli řadu medailí:
Ludmila Balická
Václav Habr		

1. místo – kuželky
1. místo – pétanque

Eliška Šrytrová

2. místo – běh ve vodě

Alena Habartová 3. místo – běh
Evžen Muller
3. místo – běh ve vodě
František Škvrna 3. místo – kuželky

Malé letní dovádění

V sobotu 21. června pořádala obec Heřmánkovice tradiční soutěž obecních týmů
v netradičních disciplínách. Jako každoročně,
soutěžilo 14 družstev ze všech členských
měst a obcí DSO Broumovsko. Letos bylo
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živelnou skupinu mladých. Až přišla letošní
zima.
S dětmi jsme se pokusili o tréninky
a o hru podle pravidel. Začátky byly těžké, to
uznávám, ale neopadající zájem mě přiváděl
čtvrtek co čtvrtek do tělocvičny a natěšené
pohledy holek i kluků mi dodávaly síly k další
práci. Chuť mi násobilo i vědomí nelehké
práce v oblasti mládežnického sportu. Věděl
jsem samozřejmě o snahách fotbalistů vrátit
žákovský tým opět na půdu místního hřiště
i o problémech se sportem u mladých obecně.
A to, že každý čtvrtek běhalo po hřišti více
než deset dětí z Martínkovic, mě velice těšilo
a bral jsem to jako veliký úspěch. Nejdříve
nebyla snaha předělávat obraz martínkovické hry. Ani z mé strany, ani ze strany
hráčů- pro ně to byla hodinka odreagování
a já jim nechtěl jejich radost kazit pravidly.
Hra byla sice drsnější a agresivnější, ale
možná právě díky tomu jsme si ji chodili užít.
U dětí jsem předpokládal, že si například
v rámci školních turnajů zahrají i proti jiným
školám, a proto jsem se rozhodl jít trochu
jinou cestou. Děti byly desky nepopsané,
a proto jsem nemusel nic měnit, přepisovat
a mazat, ale rovnou načisto psát.
Děti se zlepšovaly, chuť neopadala a celkový obraz hry byl po půl roce tréninku uspokojující. Proto jsem jim navrhl účast na turnaji
v Broumově. Návrh se ujal, a tak jsem přihlásil
náš tým pod jménem Jiskra Martínkovice.
Turnaj se konal 31.5.2014 v Broumově
v hale na sídlišti Spořilov a nesl název O pohár AFL Broumov. Posty jsme obsadili podle
dovedností a možností všech hráčů a hráček
a vyrazili do boje. Byla to první zkušenost
s větším hřištěm, s cizími soupeři a atmosférou turnaje. Po rozlosování týmů do
dvou skupin skončil náš tým bohužel v té
silnější. Čekali na nás kluci, kteří florbal hrají
pravidelně a dlouhodobě. Byli starší, silnější
a většina z nich působí ve florbalových klubech Broumova, Police nad Metují a Náchoda. I přes strach ze soupeřů a počáteční
zmatek na hřišti jsme propluli skupinou
a obsadili v ní páté místo. Výkon se postupně
zlepšoval, ale bohužel o výhru jsme neobrali
ani jednoho soupeře ze skupiny. To nás po-

slalo do dalších bojů z nevýhodné pozice,
a narazili jsme tak v osmifinále na silný výběr
Machova. V tomto zápase Martínkovičáci
podali svůj nejlepší výkon, ale ani ten na
postup bohužel nestačil. Celkově jsme tedy
v kvalitní konkurenci obsadili slušné 9. místo. Chci jim touto cestou poděkovat za to, že
na florbalové tréninky chodili, že mě občas
poslechli, že boj nevzdali a že našli odvahu
po nedlouhém trénování vyrazit na kvalitními soupeři nabitý turnaj. Ne všichni, kteří
trénovali, mohli odjet na turnaj společně se
zbytkem týmu. Jmenovitě to byli Michal Lippai a Dominik Uždil, ale i jim ten dík patří.
Všichni, kteří obec v Broumově reprezentovali, jsou zachyceni na snímku. Zleva
to jsou: Alex Pačaj, Dana Otteová, Diana
Matěková, Jakub Krejcar, brankář Tomáš
Uždil, Michal Hošek, Denisa Matěková (naše
nejlepší střelkyně), Radim Vajsar a Milan
Korityak. Patří jim velký dík za reprezentaci obce, za píli, kterou odvedli a za čas,
který sportu věnovali. Myslím si, že čtvrtky,
které jsme spolu trávili, nebyly anonymními
schůzkami. Kromě samotné hry, která se
může jevit jako primární účel tréninků, se děti
scházely, protože zde potkávaly své přátele,
protože si spolu měly co říct a protože je
to bavilo. A právě to, že vzniklo přátelství
a viděl jsem radost a zapálení, pro mě
mělo daleko hlubší význam. Bohužel ve
vedení pravidelných čtvrtečních florbalových setkání nejspíše nebudu moci
pokračovat, a tak záleží jen na nich, jak
s časem naloží. Ale bude-li to florbal, bude
mě to těšit a rád se na ně přijdu podívat.
					
Vojtěch Jirka
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Střípky ze školy
a školky

2. „Biologická olympiáda“
Michaela Davidová se zúčastnila okresního
kola v biologické olympiádě (Náchod, 26.
3. 2014), kde obsadila krásné 3. místo
a reprezentovala naši školu v krajském kole
dne 16. 5. 2014.

Žákyně naší školy opět bodovaly v následujících soutěžích:
1. „Mladý zahrádkář“
Tuto soutěž každoročně vyhlašuje celostátně
Český zahrádkářský svaz. Jde o nejrozsáhlejší
a historicky nejstarší vědomostní soutěž,
která začala již v roce 1981. Soutěž probíhá
na územních radách ČZS a vrcholí národním
kolem, které se konalo v Rakovníku 13. - 15.
června 2014.

3. „Poznávání přírodnin“
A opět Michaela Davidová. Zúčastnila se
dne 20. 5. 2014 okresního kola v Náchodě
a bodovala. Umístila se na krásném 3. místě
a dostala se do krajského kola, které se letos
konalo v Kostelci nad Orlicí 19. 6. 2014.
Mgr. Naděžda Bláhová- ředitelka školy

Dne 7. května 2014 pořádalo Územní
sdružení Českého zahrádkářského svazu okresu Náchod okresní kolo soutěže
v České Skalici. Naši školu reprezentovala
tři děvčata:
1. místo - Michaela Davidová (8. ročník)
1. místo - Natálie Vejrostová (6. ročník)
2. místo – Karolína Davidová (6. ročník)

Závody ŠD v lehké atletice
v Broumově

chcete, musíte pro to něco udělat vy. Jako
poslední zazpívali žáci deváté třídy píseň „na
rozloučenou“ Príbeh nekončí. I když se jejich
píseň zdála být závěrem Akademie, nebylo
tomu tak. Nakonec jsme si všichni společně
i s obecenstvem zazpívali písničku Není
nutno. V předsálí KD byly vystaveny výtvory
našich žáků, které si mohli návštěvníci zakoupit. Také byla puštěna prezentace Pavly
Netíkové o škole a spolužácích. Celá akce
proběhla v dobré náladě a žákům se jejich vystoupení podařila. Tímto bych chtěla
poděkovat všem, kteří se na této akci jakkoli
podíleli. Jmenovitě: pedagogickému sboru,
nepedagogickému personálu školy, Obci
Martínkovice a v neposlední řadě žákům
ZŠ a MŠ Martínkovice a jejich rodinám
a přátelům.
			
Mgr. Naděžda Bláhová

V pondělí 9. 6. 2014 se někteří žáci naší
školní družiny zúčastnili obvodního kola
školních družin v lehké atletice. Na programu byl hod kriketovým míčkem, skok do
dálky, běh na 50 m a vytrvalostní běh. Počasí
bylo až moc teplé, ale všichni zúčastnění to
zvládli. Z našich 12 zúčastněných žáků získalo
7 žáků 13 ocenění do 3. místa. Blahopřejeme
!!! A čtyři nejlepší žáci postupují do okresního
kola, které se koná v Náchodě. Jmenovitě to
jsou:
Eliška Bášová - 1. ročník
Anežka Mílová - 2. ročník
Dominik Uždil – 4. ročník
Radim Vajsar – 5. ročník
Mgr. Iveta Němcová- vychovatelka ŠD

První z každé kategorie postupují do národního kola. V každé kategorii soutěžilo 40
Školní akademie
žáků. A umístění?
Michaela Davidová – 8. místo
Ve středu 16. 4. 2014 se v KD v MartínkoNatálie Vejrostová – 21. místo
vicích uskutečnil již 7. ročník školní Akademie, kde žáci ZŠ a MŠ předvedli svá
vystoupení na téma Muzikál a písničky
z pohádek. Každá třída pojala toto téma jinak, což zaručilo pestrost a rozmanitost
Akademie. Děti z MŠ si vymyslely svůj
vlastní Muzikál ze školky, avšak předvedly
pouze jeho část. Celé představení měli diváci možnost shlédnout až na Dni matek
v květnu. Žáci z druhé třídy nám ukázali, jak
to vypadá v Africe a jaká tam žijí zvířátka.
Neplánovaně, ale přece vystoupil Tadeáš
Mucha z 2. ročníku se svými houslemi.
Chlapci a dívky z páté třídy jasně vysvětlili
rozdíl mezi loupežníkem a princeznou.
Šesťáci se osmělili a vyjádřili své pocity písní
z muzikálu Hej, pane králi. Děvčata z osmičky
nám zazpívala o tom, že nezáleží na tom,
zdali jste holka nebo kluk, když prostě něco

8

9

Vážení Martínkovičtí občané,

Marius Pedersen

letošní SummerJob se blíží a my se těšíme, že na začátku července znovu budeme moci
přijet k vám na Broumovsko. SummerJob je letní dobrovolnická brigáda, na níž i letos přijede
více než 100 mladých lidí z celé České republiky, kteří rádi pomohou tam, kde je potřeba.
Můžeme pomoci natřít plot, naštípat dříví, vybílit sklep, vyklidit půdu, zrýt kus pole, zbourat
nebo postavit kůlnu… cokoliv, kde je potřeba přiložit ruku k dílu.

Vážení,

Abychom mohli vše dobře připravit a zorganizovat, potřebujeme vědět o konkrétní práci do
poloviny června. Práce je určena pro všechny, proto se nebojte ozvat, ať jsme již u vás loni
pracovali nebo ne. Pokud máte zájem o naši pomoc, kontaktujte nás nebo se obraťte přímo
na vašeho starostu. Volné pracovní síly máme dost!
SummerJob však není ale jen o práci. Je to také možnost společně strávit čas, popovídat
si, najít nové přátele, poznat nové věci. Každý den po práci připravujeme kulturní nebo
sportovní programy, které nejsou určeny pouze pro mladé účastníky SummerJobu, ale pro
všechny obyvatele Broumovska.
Srdečně vás proto zveme na tyto programy:

rádi bychom Vás informovali o nedávném
zahájení provozu výkupny druhotných surovin v areálu Třídírny odpadů Heřmánkovice.
Občanům i firmám jsme k dispozici v
pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 6,00 do
14,45 hodin. Dále potom ve středu od 6,00
do 17,00 a v sobotu od 8,00 do 11,00 hodin.
Vykupujeme železný šrot, litinu, nerez,
elektromotory, barevné kovy, el. kabely, autobaterie, čisté LDPE fólie, papír kartonový
i smíšený. Informace o aktuálních cenách i
přehled jednotlivých komodit vykupovaných
surovin rádi sdělíme zájemcům osobně,
přímo ve
výkupně druhotných surovin
v Heřmánkovicích.

pondělí 30.6. 9:30 divadelní představení* „Hotel mezi dvěma světy“ - divadelní společnost
Kairos
Broumov - Městské divadlo
úterý 1.7. 20:00 Tancovačka*
Martínkovice - kulturák
čtvrtek 3.7. odpoledne sportovní turnaje Božanov - hřiště
čtvrtek 3.7. 19:00 koncert „Poletíme?“ *Božanov - hřiště
pátek 4.7. 19:30„Mnoho cest, jeden cíl” - večer na téma dobrovolnictví* (různí hosté)
Křinice
sobota 5.7. 19:30 SummerJob fest* Martínkovice - kulturák
* vstupné na veškerý program je dobrovolné

Děkujeme

Aktuální informace o možnostech práce i kulturních a společenských programech můžete
najít na webových stránkách: http://summerjob.naplno.net/.

Myslím, že není třeba Chatu pod Korunou
příliš představovat. Tak tedy jen ve zkratce.
Jedná se o dřevěnou stavbu, která je několik
let po renovaci. Nachází se v horní části
Martínkovic. Velká většina Martínkovičáků,
ale i obyvatel okolních obcí, se v ní určitě
alespoň jednou zastavila na půllitr zlatavého chmelového moku či na něco dobrého
k snědku.
Já jsem „Chatu“ navštěvovala pravidelně od
svých útlých dětských let v rámci různých
akcí pořádaných obcí. Za velké plus jsem
asi jako každé malé dítě považovala to, že
tam měli kopečkovou zmrzlinu a hranolky
s kečupem.
Postupem let jsem své návštěvy na Chatu
omezila, asi proto, že jsem v pubertě odmítala kamkoliv chodit, všechno bylo moc daleko a výlety s rodiči se pro mě staly velkým

Těšíme se na společně strávený čas na začátku letních prázdnin u vás na Broumovsku –
pří práci i společných zábavných programech.
Za organizační tým SummerJobu
Tereza Demlová
kontakt – práce: 		
Jan Motyčka (motycka.john@gmail.com, 605 134 883)
kontakt – hl. organizátoři:Vojtěch Jurásek (vojtajurasek@centrum.cz,733 755 964)
				
Lukáš Bajer (bajeluk@matfyz.cz, 777 216 554)
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V úctě
Marius Pedersen a.s.
Středisko Broumov

„opruzem.“
Tento rok jsem do Chaty po dlouhé době
zase zavítala. Milá slečna, která Vás velmi
ochotně obslouží, jídelní lístek, na kterém se
nacházejí různorodé pokrmy, příjemná atmosféra vonících jehličnanů. Co víc si přát?
Abych řekla pravdu, jídelní lístek mě velmi
potěšil. Už se zde totiž nepečou jen hranolky
a langoše. Vaše chuťové buňky budou šílet
při pojídání svíčkové. Jako sladkou tečku si
můžete objednat například horké lesní ovoce , které chutná jako z babiččiny zahrádky
a je krásně nazdobené kopečkem šlehačky.
Když jsem se dozvěděla, že slečna, která si
Chatu nyní pronajímá, je vyučená kuchařka,
hned jsem pochopila kouzlo celé, pro mě
úplně „nové“ Chaty. Nová paní hostinská,
snaží se Vám se vším vyjít vstříc a tím ještě
dokresluje onu kouzelnou atmosféru, která
na Vás všude kolem dýchne.
Každému, kdo Chatu pod Korunou ještě
v nové sezóně nenavštívil, vřele doporučuji,
aby tak co nejrychleji učinil. Rozhodně to stojí za to!
Letní otevírací doba Chaty pod Korunou
Pondělí: zavřeno
Úterý- Čtvrtek: 12:00-20:00
Pátek- Neděle: 11:00-21:00

Nová éra Chaty pod Korunou

Nenechte si ujít!!
4.7.2014 Taneční zábava se skupinou Ledvin
Stones
20.7.2014 Koncert orchestru Relax Band
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Vítání občánků

Přehled akcí připravovaných
v obci Martínkovice v 2. čtvrtletí
roku 2014

Sbor pro občanské záležitosti přivítal 5. dubna 2014 nové občánky.
28. června 2014 Martínkovický ventilek
Byli to : Charlie Garrett Bailes a Lukáš Ma5. července 2014 Přejezd Broumovských
tuškovič.
stěn s koňmi
5. července 2014 Nohejbalový turnaj
12. července 2014 Soutěž SDH o pohár
starosty
26. července 2014 Memoriál B. Kánského
2. srpna 2014 Turnaj v pétanque
9. srpna 2014 Noční soutěž v hasičském
sportu
23. srpna 2014 koncert v rámci cyklu Za
poklady Broumovska
24. srpna 2014 Soutěž spolků

14. června 2014 byli přivítáni
Jaromír Vejrek, Amálka Slezáková

Životní jubilea
červenec
František Hladík
Jiří Vaněk
srpen
Marie Stryjová
Dana Meisnerová
Dagmar Plná
Eva Stonnerová
září
Libuše Dvořáková
Luboš Košťál
Hana Valenčinová

Zpravodaj by měl především sloužit potřebám občanů naší obce. Proto uvítáme veškeré
připomínky a náměty k jeho obsahu i podobě.Svoje podněty, prosím, předávejte na obecní
úřad nebo pište na e-mail obec@martinkovice.cz

Redakční tým

Tereza Šafářová- reportáže z akcí, rozhovory, korektura textu
e-mail: zpravodajmartinkovice@seznam.cz
Martina Vernerová- grafická úprava, fotografie, propagační prostředky
e-mail: Vernerova22@seznam.cz
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