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Informace obce

zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- Rozpočtové opatření č. 8/2013

Krátce z jednání obecního
zastupitelstva v prvním čtvrtletí
roku 2014

zastupitelstvo pověřilo starostu obce:
- podepsáním rozhodnutí o vyloučení
uchazeče INGENIRING KRKONOŠE a.s.
z účasti ve Veřejné zakázce malého rozsahu
Manažer projektu „Martínkovice – splašková
kanalizace“ z důvodu nesplnění kvalifikace
v požadovaném rozsahu
- podepsáním rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky ve Veřejné zakázce malého rozsahu
- podepsání smlouvy s firmou Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., uchazečem o zakázku
Manažer projektu „Martínkovice – splašková
kanalizace“, jehož nabídka byla vybrána
jako nejvhodnější
- uzavřením dodatků ke všem stávajícím
nájemním smlouvám, kterými bude zvýšeno
nájemné za pronajaté obecní pozemky
- zjištěním ceny pronájmu nebytových prostor v okolních obcích, popř, poptáním na
finančním úřadě a znalce

zastupitelstvo schválilo:
- Záměr pronájmu 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
- Předloženou Smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu elektrické přípojky
nn pro RD na pozemku p.č.1285/1 a úhradu
za zřízení tohoto věcného břemene ve výši
10 000 Kč. (Týká se pozemků ve vlastnictví obce p.č. 289, 283, 288/2-GP, 287-GP, st.
p.č.175-GP vše v k.ú. Martínkovice).
- Zadání změny územního plánu obce
a žádost na Úřad územního plánování při
MěÚ Broumov o její pořízení.
- Příslušnost správního území obce k regionu Broumovsko a území působnosti místní akční skupiny Broumovsko+ na období
2014 – 2020.
- Pořadí nabídek ve veřejné zakázce malého
rozsahu Manažer projektu „Martínkovice –
splašková kanalizace“, navržené hodnotící
komisí a rozhodnutí o výběru nejvhodnější
nabídky v této zakázce. Podle hodnotících
kritérií byla jako nejvýhodnější vyhodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou –
nabídka firmy Ekologický rozvoj a výstavba
s.r.o. se sídlem v Jaroměři.
- Zvýšení ročního nájemného za pronajaté
obecní pozemky na 3% z ceny pozemků stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č.
412/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
k tomu bude připočtena daň z nemovitosti.
- Příspěvek pro Město Broumov na vybudované přístřešky u nástupišť broumovského
autobusového nádraží ve výši 5.000,- Kč

zastupitelstvo odložilo:
- Projednání návrhu smlouvy mezi obcí
a Královéhradeckým krajem o dofinancování
ztráty z dopravní obslužnosti ve výši 40 225
Kč do doby, kdy kraj zdůvodní, proč nejsou
hrazené spoje zařazeny do základní dopravní obslužnosti

Přehled akcí připravovaných
v obci Martínkovice v prvním
čtvrtletí roku 2014
30.dubna2014 Stavění máje a pálení čarodějnic
3. května2014 Jarní vyjížďka
11. května 2014 Den matek
17. května 2014 Cyklistický výlet
31. května2014 Dětský den
21. června 2014 Formanský den
28. června 2014 Martínkovický ventilek

zastupitelstvo neschválilo:
- Zpětný odkup pozemku p. č. 721/13 KN
v k.ú. Martínkovice
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Madona v lukách

je spojit volný čas o prázdninách s konkrétní
pomocí druhým lidem. Minulý rok jsme mohli
přiložit ruku k dílu u některých z Vás a moc
za Vaši otevřenost a spolupráci děkujeme.
Byl to pro každého z nás opravdu příjemně
strávený čas.
SummerJob je stejně tak váš jako náš. Je
to příležitost přátelsky se setkat, společně
se bavit, pomoci sousedovi, těšit se z dobře
udělané práce. Prostě mít radost z lidí kolem
sebe a ze života. Budeme rádi, když letos opět přijmete naši pomoc. Stejně jako
loni se do Martínkovic, Božanova, Šonova,
Křinic a Otovic chystáme na začátku letních prázdnin, a to v termínu 29. června až
6. července. Připravte nám nějakou práci,
kterou potřebujete doma či na hospodářství
udělat, a my Vám rádi pomůžeme. Pokud
jsou mezi Vámi i ti, kteří by se k nám chtěli
přidat, rozhodně je mezi sebou uvítáme.
Pokud máte práci, se kterou bychom mohli
Vám nebo Vašemu sousedovi pomoci, obracejte se na vašeho pana starostu nebo
přímo na nás (viz kontakt níže).

Restaurátorka BcA. Pavla Szabová dokončila
po sousoší v Otovicích již druhou velkou
restaurátorskou práci na Broumovsku obnovu sloupu se sochou Madony na louce mezi
Velkou Vsí a Stěnavou.
Obnovu sloupu inicioval a financoval pan Jan
Sedláček z Velké Vsi.
Kamenný sloup nechal postavit v roce 1695
majitel statku ve Velké Vsi Tobias Kahler.
Na podstavci sloupu byly rekonstruovány
i původní nápisy, v překladu do češtiny:
Dům a dvůr, ženu a dítě, tělo a duši pod Tvou
ochranu, ó Panno, poroučím.

				

před

Těšíme se na Vás!
Koordinátor prací pro Martínkovice: Jan
Motyčka – tel. 605 134 883, motycka.john@
gmail.com
Potřebu pomocných prací můžete hlásit
také prostřednictvím Obecního úřadu v Martínkovicích.

po

Summer Job
Milí občané Martínkovic,
jak si jistě pamatujete, loni jsme k Vám poprvé
zavítali s akcí s názvem SummerJob. Co to
ale vlastně SummerJob je? Stručně řečeno
jde o týdenní dobrovolnickou brigádu pro
mladé lidi (18-35 let), jejíž hlavní myšlenkou
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Kultura

kterou jste mohli zaslechnout již na několika
martínkovických akcích.

Novoroční koncert v kostele
Sv. Jiří a Martina

Farní ples již po šesté!!!
Tak toto martínkovický Kulturní dům již dlouho
nezažil. Oficiální začátek akce byl naplánován
na osmou hodinu večerní. Od známých jsem
se doslechla, že se na tento ples chystá velké
množství lidí, tak jsem do sálu dorazila raději
s půlhodinovým předstihem. To, co jsem
však viděla při mém příchodu, mi doslova vyrazilo dech. Takto naplněný Kulturní dům jsem
v Martínkovicích ještě nezažila. Lidé se tísnili
u přeplněných stolů a i po stranách sálu se
shlukovaly do menších skupin
Toto byl první ples, na kterém jsem se dostala
k volné židli až kolem desáté hodiny večerní.
I když jsem po volné židli ani moc netoužila,
protože kapela Mamut, která celou akci
hudebně podkreslovala, si vedla více než
výborně. A to ani nemluvím o ,,kulturních
vložkách“, které vyplňovaly přestávky během
celého plesu. Jednalo se o vystoupení dětí
z Country clubu Broumov pod vedením pana
Ticháčka a tanečnic z broumovské ZUŠ pod
vedením paní učitelky Ogriščenkové.
Plus ještě každého účastníka mohl
u srdce hřát dobrý skutek, protože výtěžek
ze vstupného šel na opravu skupiny broumovských kostelů.

Zkusme ještě alespoň na chvíli zavzpomínat
na vánoční čas a ponořit se opět do tónu nádherných a jímavých skladeb z dílny Jakuba
Jana Ryby, I.Linky, M. Broulíka a Josefa Schreirera. Po celý koncert se tyto skladby linou
z úst členům uskupení Musica Braunesis:
Marii Matějkové, Jiřině Vlachové a Jakubovi
Hrubému. Celé těleso hudebně doprovází
Josef Vlach na housle a Přemysl Kšica na
varhany.

Kulečníková bitva
Na konci prosince se konal v místní hospodě
U Permoníka již 15.ročník turnaje v kulečníku,
kterého se zúčastnilo úctyhodných 24 hráčů.
Zajímavostí bezesporu je, že Martínkovice jsou jedinou vesnicí z širého okolí, ve
které má tento turnaj tak dlouhou tradici. Za
všechny zúčastněné bychom nakonec rádi
vyjádřili velké díky panu předsedovi sdružení
Nentwichovi.

Koštovalo se opět zvesela
,,Kdo chce vědět, jakou pálí, ať s půllitrem
na košt valí.“ Toto heslo se skvělo na
plakátu, který všechny zval k účasti na tzv.
Martínkovickém koštu. Kdo by tuto akci
ještě za ta léta existence nepostřehl, pro
toho tu máme malé resumé. Každoročně
se košt koná v místním Kulturním domě
a jedná se o degustaci všemožných
pěstitelských destilátů. Celé odpoledne se
o hudební doprovod stará kapela Klapeto,
tento rok tomu nebylo jinak. Zbývá jen dodat,
že se celá akce konala pod záštitou martínkovického spolku Hraběnky.

První letošní ples
3. lednový víkend se v martínkovickém Kulturním domě konal první ples v tomto roce.
Jednalo se o Ples obecní. Již před osmou
hodinou večerní se sál začal plnit natěšenými
tanečníky a tanečnicemi, kteří se již nemohli
dočkat, až se vrhnou do víru zábavy. Celý
ples hudebně doprovodila kapela Proměny,
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první akordy skupiny Poslední Pokus pod vedením
Miloše Andrše. Nacházíme se na martínkovickém
sportovním karnevale. Některé masky už se zcela
ponořily do víru tance, jiné své nosy noří do piva
a jiných lihovin. U všech ale vládne dobrá nálada
a radost z toho, že si zase jednou za čas pořádně
zařádí. Na fotografiích můžete posoudit sami.

Originály historických zobrazení
Broumovska v netradiční galerii
Po dva dny na přelomu února a března měli
návštěvníci místního Kulturního domu možnost
zhlédnout zajímavou výstavu originálů historických zobrazení Broumovska. Výstava byla zahájena besedou s autorem knihy Broumovsko
na historických grafikách a litografiích panem
Petrem Bergmannem a poté byla otevřena široké
veřejnosti. Výstava skončila v sobotu úderem
osmnácté hodiny večerní.

Josefovské plesání
Kdo chtěl oslavit (sice trochu opožděně) svátek
Josefa, nebo si prostě jen tak ,,zaplesat“, mohl
v pátek 21.3. zaskočit na Josefovskou taneční
zábavu, která se konala v Kulturním domě.
Celým večerem tanečníky provedla hudební skupina Doteky.
Organizaci celé akce měli pod patronátem místní
Masky opět vířily sálem
hasiči, kteří se postarali i o vydatné občerstvení
U vchodu vás vítá Mach a Šebestová a v sále vesele pro vyhládlé a tancem znavené návštěvníky
křepčí párek mladých jeptišek, do toho se ozývají zábavy.
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Dětský karnevalový rej
V sobotu 22. března se v Kulturním domě konal
karneval, určený pro nejmenší obyvatele obce.
Po druhé hodině odpolední byl sál zcela zaplněn
rozličnými maskami od Červené Karkulky až
po myslivce, který na pravém rameni hřímal
překrásnou flintu.
Pro všechny zúčastněné (nevyjímaje dospělé)
byly připraveny rozličné soutěže, kterých se
mohli zúčastnit. Šlo například o odstřihávání
sladkých odměn ,,poslepu“. Tyto odměny byly
zavěšeny na provázcích, které byly upevněny na
věšáku.
Asi jako nejzajímavější soutěž se jevilo malování
na obličeje rodičů, babiček, tet nebo jiných
příbuzných. Děti měly k dispozici několik barev
a každé z nich mohlo vyzdobit člena své rodiny
dle svých představ.
Fotografie z tohoto dětského karnevalového reje
můžete shlédnout níže.

Jak je to s architekturou
Víme, co slovo architektura znamená? Staví se
ještě vůbec dobré domy? A jak je máme poznat?
Architektura je jedním ze zásadních
a dlohotrvajících projevů kulturní společnosti.
Vypovídá o způsobu stavění, technické a kulturní
vyspělosti společnosti. Podívejme se na příklad
naší vesnice. V Martínkovicích si na nedostatek
kvalitních staveb rozhodně stěžovat nemůžeme.
Statky broumovského typu jsou známým pojmem
široko daleko. A nejenom ty, i drobné stavby mohou být, a v mnoha případech v naší vesnici také
jsou, architekturou a důkazem o vysoké kulturní
úrovni našich předchůdců. A jak jsme na tom my,
jak se staví dnes? Sneseme srovnání?
Velikým překvapením pro mě bylo,
když jsem našel zmínku o Martínkovicích na
nejrozsáhlejších českých internetových stránkách
zabývajících se architekturou: www.archiweb.
cz. Napadlo mě, že by bylo správné, aby se i ostatní Martínkovičáci dozvěděli o stavbě, která
stojí odborné veřejnosti za zmínku. A vězte, že na
území celého Broumovského výběžku není více
staveb, které autorům stály za publikování, než
co byste napočítali na prstech jedné ruky. Je to
o to zajímavější, že se nejedná o novostavbu bez
jakékoliv návaznosti, ale o vestavbu do již stojící
budovy – fenomenálního statku broumovského
typu. Takových zakázek nebývá mnoho a pro
architekta je to opravdová výzva. Nejde jen o to
„napasovat“ do domu všechny zadané požadavky,
ale zodpovědně se vypořádat s těsnou blízkostí
hodnotné stavby. Navázat na způsob, kterým byla
stavěna, na její materiálové složení a na mnoho
dalšího.
Tímto příkladem z naší obce je statek
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ve stavitelství vykazují v drtivé většině pouze
návrhy, na kterých se podíleli architekti. Ti jsou
ale ke spolupráci přizváni jen zřídkakdy.
Nezbývá než si přát, aby staveb takovéto
kvality přibývalo. Bude se nám tu lépe žít.
					
Martin Jirka

malíře pana Mědílka. Ten se rozhodl do stodoly
statku vestavět nový ateliér pro svou práci a na
pomoc si přizval mladého náchodského architekta Viktora Vlacha z architektonické kanceláře
Under-construction. Výsledkem jejich spolupráce je velice jednoduchá „krabička“, vsunutá
do stodoly, otevřená jednou prosklenou stěnou do
dvora statku. Svými prostými tvary ateliér nijak
nenarušuje výraz statku, naopak s ním tvoří celek.
Kvalitní doplnění je vždy obohacením a přidanou
hodnotou a nejinak to platí i v případě stavění.
Dnes jsou na statku nejen staré budovy, ale celek
je obohacen o současný objekt, současný přístup
ke stavění, nové materiály, o zásah umělce. Tyto
zdánlivě rozdílné věci, staré a nové, se navzájem
podporují a doplňují. Nové se nesnaží přebít staré
a naopak. Nehledejme v tom složitost a nebuďme
z toho překvapeni. Vždyť nejinak to platí i ve
zdravých vztazích člověka k člověku.
Ateliér stavitelé umístili na úroveň dvora, přístupný je z průjezdu stodoly. V patře
nad ním, v krovu stodoly, je úložiště hotových
obrazů a malířských potřeb. Konstrukce ateliéru
je dřevěná, zaklopená sádrokartonem. Je možné
ji odstranit, aniž by stodola byla jakkoli poznamenána. Výhled z malířova pracoviště směřuje
prosklenou stěnou do dvora. Pán domu jako by
maloval přímo na dvoře. Nikdy neztratí přehled
o tom, co se uprostřed stavení děje. V interiéru
je na stěnách pouze bílá. Barvy by totiž mohly
rušit některé tóny na obrazech a malíře při práci.
Z vnějšku je celý hranol šedivý, jako by
vyjadřoval, že novostavba nechce nijak křiklavě
přebít celek a barevnost statku. V žádném
případě v tom nesmíme hledat méněcennost ani
upozadění, snad pouze zdravou zdrženlivost.
Žluté dveře jsou natolik výrazné, že žádný nově
příchozí nebude tápat, kde je vchod. Navíc je to
prý barva původních dveří ve statku.
Architekt Viktor Vlach se rozhodně
nesnažil použít tvarosloví původního domu.
Zato použil stejný princip, jaký použili němečtí
stavitelé při budování statku, což dává mnohem
větší smysl. Použil nejlépe se hodící materiály
a nejlepší dostupné technologie. Novostavba je
především funkční, ale nic jí to neubírá na kráse.
A to je právě ten princip, který by měl spojovat
stavby historické i současné. Často se mu také
říká zdravý rozum. Bohužel, takový přístup dnes

Společenská kronika
Duben
Jana Hladíková
Květen
Zdeněk Hamerský
Elsa Matěková
Červen
Václav Meisner
Jitka Kočnarová
Zora Kmoníčková
Dagmar Hrubá

Milí Martínkovičáci!
tři měsíce uběhly opět jako voda a vy
v rukách držíte další vydání Martínkovického
zpravodaje. V tomto čísle na Vás opět čeká
nepřeberné množství reportáží z kulturních
akcí, upozornění obce, ale i jedna specialita.
O „okořenění“ zpravodaje se postaral Martin Jirka, který do tohoto čísla sepsal článek
věnující se architektuře.
Přejeme Vám mnoho pěkných chvil při čtení.
Tereza Šafářová a Martina Vernerová
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Obec Martínkovice a společnost Marius
Pedersen a.s.

Obec Martínkovice a společnost Marius
Pedersen a.s.

upozorňují občany na
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
ve čtvrtek 17. dubna 2014 Odpad uložte u sběrných
nádob (popelnic) u domů v 7.00 hodin.
Tento svoz provede několik vozidel a každé odveze
určitý druh odpadu . Proto je důležité , aby jednotlivé druhy byly uloženy u sběrných nádob viditelně
odděleně a tak , aby je bylo možné naložit.
Netvořte nepřehledné haldy odpadů.

upozorňují na
SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A ELEKTROZAŘÍZENÍ
pro občany Martínkovic
ve čtvrtek 15. května 2014
Speciální svozové vozidlo bude sbírat tyto druhy
odpadů:
Motorové, převodové a mazací oleje, barvy, ředidla,
pryskyřice, lepidla, rozpouštědla, odmašťovací
přípravky, fotochemikálie, (všechny tyto odpady v
uzavřených nádobách), léky, pesticidy, (zahradní
chemie včetně obalů), baterie (suché články), akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
televizory, monitory, lednice a ostatní elektrozařízení
(PC, mikrovlnné trouby, mobilní telefony, rádia,
vysavače, žehličky apod.)
Nebezpečné odpady ze stavebnictví (eternit apod.)
do tohoto svozu nepatří.
Svoz proběhne zastávkovým způsobem na následujících místech

1.Popelářské auto bude sbírat Odpad, který se nevejde do popelnice - staré matrace, starý nábytek, koberce, atd.
Ostatní odpad musí být v pytlích, krabicích nebo
svázaný tak, aby jej obsluha vozu mohla naložit
– drobný odpad volně pohozený na zemi nebude
posádka vozu sbírat.
2.Avia bude sbírat
Papír – noviny a časopisy dohromady pevně svázané, kartonový papír zvlášť svázaný.
Pneumatiky z osobních vozidel – včetně disků
Železo ( drobné části v sudech , kbelících atd )
Noviny, časopisy a kartonový papír chraňte před
případným deštěm .

horní část - otočka autobusu 15:30 – 15:40
horní část – u bývalé prodejny 15:45 – 15:55
střed na křižovatce 16:00 – 16: 15
dolní konec u kontejnerů na plast 16: 25 –16:35

Osádky jednotlivých vozů naloží ručně denně
několik tun odpadu a proto Vás tímto prosím o
dodržení podmínek uložení . Dbejte prosím i o
bezpečnost silničního provozu .

Obsluhou svozového vozidla bude odpad přebírán
přímo od občanů.
Občan předloží obsluze vozidla doklad o zaplacení
svozu komunálního odpadu na rok 2013.
Odpad nesmí být shromažďován na určených místech
před příjezdem svozového vozidla.
Odpad nesmí být shromažďován na jiných místech –
odpad odložený na jiných místech nebude odvezen.
Případné dotazy zodpoví :
Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon:
491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů
pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí

Nebudou odvezeny lednice, televize, elektrozařízení,
nebezpečné a stavební odpady. Svoz těchto odpadů
se v obci uskuteční 15. 5. 2014.
Případné dotazy ke svozu velkoobjemových odpadů
zodpoví : Za Marius Pedersen a.s. Josef Hamerský
telefon: 491 524 691, 606 632 232
Správným nakládáním se všemi druhy odpadů
pomáháte šetřit přírodu ve Vašem okolí.

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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