Martínkovický
zpravodaj
červenec - říjen

Úspěch Petry Svobodové na
celostátní úrovni
Petra se zúčastnila soutěže Základních
uměleckých škol ve hře na dechové
žesťové nástroje- hra na trubku. Okresní
kolo se konalo v Polici nad Metují a Petra
získala 1.místo s postupem do krajského
kola. Krajské kolo bylo v Jíčíně a Petra
vybojovala 1. místo s postupem do celostátního kola. V celostátním kole, které se
konalo v Liberci, získala 2. místo.
Gratulujeme, Petra svým uměním dělá
dobré jméno i naší obci.
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a povinností vlastníků provozně souvisejících s kanalizací Martínkovice. Jedná se
o dohodu mezi obcí Martínkovice (vlastník splaškové kanalizace na území obce
Martínkovice), městem Broumov (vlastník
ČOV Broumov) a VAK Náchod (provozovatel ČOV Broumov).

Krátce z jednání obecního
zastupitelstva v 3. čtvrtletí roku
2015

zastupitelstvo schválilo:
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 360
KN v k.ú. Martínkovice o výměře cca 173
m2.
Dodatek smlouvy s firmou IDOP Olomouc
o navýšení počtu hodin na provádění autorského dozoru.
Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo uzavřené
mezi obcí Martínkovice a Sdružením
pro kanalizaci Martínkovice v uvedeném
znění.
Využití nabídky firmy VAK Náchod
k zajištění technicko-administrační pomoci provozu kanalizace Martínkovice.
Nabídku dodávky elektřiny od ČEZ Prodej,
s.r.o. v předloženém znění.

Kanalizace a související opravy
komunikací. Co bude
následovat ?

zastupitelstvo neschválilo:
Poskytnutí finančního příspěvku myslivcům na uskutečněnou Chovatelskou přehlídku loveckých trofejí. Obec akci
podpořila bezplatným zapůjčením KD na
5 dní.
zastupitelstvo vzalo na vědomí:
Nabídku firmy VAK Náchod, týkající se
administrativních a technických služeb
souvisejících s provozem vodovodů
a kanalizací.
Rozpočtové opatření č. 4/2015.
odložilo:
Návrh Příkazní smlouvy č. 140007/2015
mezi ERV a obcí Martínkovice.
(Předmětem je poradenská činnost
a monitoring souladu provozování kanalizace s podmínkami poskytovatele dotace
a zpracovávání a odesílání průběžných
provozních monitorovacích zpráv.
Dohodu o úpravě vzájemných práv
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Předně chci všem občanům poděkovat
za trpělivost při snášení problémů spojených se stavbou, nepořádkem, zvýšenou
prašností, provozem stavebních mechanismů a zvláště při každodenním přejíždění překopů komunikací.
V rámci celé akce se nám povedlo, především díky vstřícnosti pana hejtmana
Lubomíra France, domluvit s Královéhradeckým krajem a sdružit finanční prostředky na opravu komunikací ve vlastnictví kraje. V původním rozpočtu na výstavbu
kanalizace bylo počítáno pouze s opravou
komunikací nad výkopem. To znamená,
že bychom měli opravené povrchy všech
dotčených komunikací podobně, jako
tomu je v části obce od křižovatky nahoru
směrem k Broumovským stěnám. Díky
zmíněné dohodě se podařilo k dotačním
a obecním prostředkům přidat peníze
z rozpočtu Královéhradeckého kraje
a opravit komunikaci na Otovice a celý průtah křižovatkou od Broumova na
Božanov. K tomu, aby se uvedená záležitost povedla,
bylo nutné získat
včas stavební povolení na rekonstrukci
zmíněného úseku komunikace. To zajistila v rekordně krátkém čase Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Tady je potřeba říci, že k žádosti o stavební povolení byla zpracována projektová
dokumentace, která, bohužel, musí vycházet ze současně platných norem
a předpisů. Díky tomu došlo ke změně

Připravované akce

umístění míst pro zastavování autobusů
na křižovatce. Už ve fázi přípravy projektu
bylo projektantovi zasláno nesouhlasné
stanovisko obce s plánovaným posunem
autobusových zastávek. Zástupce Dopravního inspektorátu Policie ČR však
nepovolil žádnou odchylku od platných
předpisů. Podle nich nemohou autobusy zastavovat naproti sobě a zastávka
nesmí být umístěna v rozhledovém úhlu
u křižovatky. Nakonec byla celá věc postavena tak, že buď dojde k posunu zastávek podle požadavku DI Policie ČR,
nebo k oprava komunikace neproběhne.
Tím byli představitelé obce donuceni
souhlasit s navrženým řešením.

13. listopadu posvícenská zábava
14. listopadu sv. Martin
28. listopadu adventní odpoledne
		
+ čertovské klání
5. prosince poslední leč
11.prosince výroční členská schůze SDH
18. prosince výroční členská schůze
Hraběnky
23. prosince vánoční koncert
25. prosince vánoční výšlap

Dotace na výměnu zastaralých
zdrojů vytápění („kotlíkové
dotace“)
z Operačního programu Životní
prostředí 2014 – 2020

Po výstavbě hlavního kanalizačního řadu
nastává druhá fáze a tou je napojování
jednotlivých nemovitostí. Bylo vydáno
rozhodnutí o umístění stavby a v příloze
je uveden seznam firem, které podaly
na obecní úřad nabídku na zhotovování
kanalizačních přípojek.
Doporučujeme se spojit s vybranou firmou a nechat si ocenit celkovou přípojku.
Přípojku může , samozřejmě, zhotovit i jiná firma, neuvedená v seznamu.

Jedná se o finanční podporu na výměnu
zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
poskytována fyzickým osobám - majitelům
rodinných domů - prostřednictvím Královéhradeckého kraje z Operačního programu Životní prostředí. Předmětem podpory tedy bude výměna nevyhovujícího
kotle na tuhá paliva za:
Vždy ale platí, že do kanalizace
•kotel na pevná paliva,
nesmí natékat srážková voda z oka•tepelné čerpadlo,
•plynový kondenzační kotel.
pů a že finální propojení odpadů z do-

mů s kanalizačním řadem bude možné až po kolaudaci kanalizace a po
uzavření smlouvy s obcí - provozovatelem kanalizace !
Do té doby nesmí být do kanalizace
nic vypouštěno !

Dále je možné v rámci výše uvedených
opatření provést:
•instalaci solárně-termických soustav pro
přitápění nebo přípravu TV (pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje tepla).

Před zasypáním výkopů pro kanalizační
přípojku bude celé dílo zkontrolováno
místostarostou obce, panem Jaroslavem
Šefcem, tel. 728 269 957.

•„mikro“ energetická opatření ke snížení
energetické náročnosti objektu (zateplení
střechy nebo půdních prostor, zateplení
stropu sklepních prostor nebo podlahy,
dílčí zateplení dalších konstrukcí – např.
Jaromír Jirka, starosta obce severní fasáda apod., oprava fasády,
např. prasklin a dalších poruch fasády

3

ho kondenzačního kotle, resp. solární termické soustavy,
•stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy
nebo úpravou stávající otopné soustavy,
včetně dodávky a instalace akumulační
nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem
(v návaznosti na realizaci nového zdroje
tepla pro vytápění),
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu
způsobilého k užívání a k prokázání
splnění technických parametrů, ovšem
pouze v období do kolaudace (uvedení
do trvalého provozu),
• náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy v případě, že je
jím prokazováno plnění klasifikační třídy
energetické náročnosti budovy „C“,
• stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti
objektu, kde dojde k instalaci nového
zdroje vytápění.

– eliminace tepelných mostů, oddělení
vytápěného prostoru rodinného domu od
venkovního - např. zádveří, dílčí výměna
oken, výměna vstupních a balkonových
dveří, instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních dveří,
výměna zasklení starších oken za izolační
dvojskla)
Náklady na „mikro“ energetická opatření
mohou dosahovat max. 20 tis. Kč.
Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být max. do výše 150 tis. Kč, z čehož
výše poskytnutých finančních prostředků
z OP ŽP bude činit:
•70 % v případě pořízení kotle spalujícího
pouze uhlí
•75 % v případě plynového kondenzačního
kotle a kombinovaného kotle
(uhlí + biomasa),
•80 % v případě tepelného čerpadla, příp.
kotle pouze na biomasu
Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že je výměna kotle realizována
v obci, která byla Střednědobou strategií
ochrany ovzduší označena jako prioritní
území.
V Královéhradeckém kraji se tato možnost
týká těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec
Králové, Chlumec nad Cidlinou, Nové
Město (HK), Jaroměř, Jičín, Valdice,
Železnice, Podhradí (JC), Česká Skalice,
Náchod, Nová Paka, Nové Město nad
Metují, Nový Bydžov.
Způsobilé výdaje
Za způsobilé výdaje projektu budou
považovány náklady na stavební práce,
dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva,
resp. tepelného čerpadla, resp. plynové-

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však uznat výdaje uskutečněné před
15. 7. 2015).
Bližší informace o dotaci lze získat na
adrese http://www.kr-kralovehradecky.cz,
odkaz „Kotlíkové dotace“.

Místní akční skupina
Broumovsko+, z.s.
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Místní akční skupina Broumovsko+ (MAS
Broumovsko+) je zapsaným spolkem
(dříve občanským sdružením), založeným
v roce 2005 lidmi, kteří se podíleli na vzniku rozvojové strategie regionu – Programu
rozvoje Broumovska. Prvotní impuls pro
založení sdružení vzešel od představitelů
obcí a měst regionu, kteří byli podpořeni
Dobrovolným svazkem obcí “Broumovsko”, podnikateli, zemědělci, neziskovými

organizacemi, lidmi z Broumovska. V současné době tvoří členskou základnu MAS
48 členů.
MAS Broumovsko+ byla jedinou organizací na Broumovsku, která měla možnost
účastnit se programů Ministerstva zemědělství, a to programů LEADER+ , LEADER
ČR, LEADER. Všechny tři programy byly zaměřeny na podporu venkovských regionů prostřednictvím místních akčních
skupin, které připravily rozvojovou strategii a na její realizaci mohly získat finanční
podporu. Pro region Broumovska MAS
získala v roce 2007 cca 3 mil. Kč a pomohla realizovat 7 projektů neziskových
organizací a jednoho podnikatele. Se
svým Strategickým plánem Leader v rámci Programu LEADER byla MAS úspěšná
i v roce 2008 a mohla tak realizovat další
projekty až do roku 2014. MAS Broumovsko+ rozdělila v letech 2009 – 2014
v regionu 32,5 mil. Kč, spolu s povinnou spoluúčastí jednotlivých subjektů
ve výši 26,2 mil. Kč díky tomu pomohla
realizovat 67 projektů v celkové částce
58,7 mil. Kč. Jednalo se o projekty obcí,
drobných podnikatelů, zemědělců, neziskových organizací, ale i dalších subjektů.
Nepochybně tím došlo ke zlepšení řady
oblastí života obyvatel v územní působnosti MAS Broumovsko+. Všechny projekty byly realizovány na principu partnerství.
MAS Broumovsko+ se v současné době
připravuje na nové rozpočtové období EU
2014-2020 a prochází procesem Standardizace. Zároveň zpracovává Integrovanou strategii území, která je základním plánovacím dokumentem a nezbytným předpokladem pro možnost
čerpání dotací pro rozvoj území v novém
rozpočtovém období EU. Pokud bude
MAS v tomto procesu úspěšná, bude moci
administrovat (získat pro rozvoj regionu)
prostředky čtyř operačních programů: Integrovaného regionálního operační ho pro-

gramu, Programu rozvoje venkova, Operačního programu Životní prostředí, Operačního programu Zaměstnanost. Mezi další činnosti MAS bude patřit tvorba místních akčních plánů v oblasti školství
v celém území Broumovska, aby i školy
v regionu mohly získat zdroje z EU.
Činnost MAS není o jednotlivci, je o společné práci aktivních lidí, kteří na sebe od
roku 2005 převzali odpovědnost za rozvoj
regionu a věnují této činnosti svůj volný
čas.
Dovolte mi, abych i touto cestou poděkovala všem aktivním členům MAS Broumovsko+ za jejich dlouholetou a nezištnou
práci pro rozvoj našeho regionu.
Více o MAS na:
www.mas.broumovsko.cz
Eva Blažková, předsedkyně spolku

Veřejně prospěšné práce

5

I obec Martínkovice se připojila k možnosti
zaměstnat obtížně uplatnitelné osoby na
trhu práce nebo zlepšují kvalitu života
místní společnosti. Veřejně prospěšné
práce jsou časově omezené pracovní
poměry s využitím mzdového příspěvku.
Projekt Veřejně prospěšné práce funguje
již od roku 2008. Podporují se zejména
tyto pracovní činnosti: údržby veřejných
prostranství; úklidu a údržby veřejných budov a komunikací; pečovatelských a ošetřovatelských služeb pro zdravotně pos-

tižené či seniory; organizování volno-časových aktivit dětí a mládeže; další obdobné práce ve prospěch obcí. Mzdy těchto
pracovníků jsou spolufinancovány ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu, kdy se úřad práce zavazuje
poskytnout příspěvek ve výši skutečně
vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na sociální
zabezpečení, příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a pojistného na veřejné
zdravotní pojištění, které zaměstnavatel
za sebe odvedl z vyměřovacího základu
zaměstnance (85% je hrazeno z prostředků ESF a 15% ze státního rozpočtu
ČR). Obec Martínkovice zaměstnala tři
pracovníky.

vané dopravování v daném měsíci.
Pro nastávající rok v sociální oblasti nedojde k jiným zásadním změnám.

Topná sezóna

Obnovení příspěvků na mobilitu

Od ledna 2016 bude probíhat obnovování příspěvků na mobilitu u občanů,
kteří jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P.
Příspěvek na mobilitu je opakovanou sociální dávkou, která je vyplácena ve výši
400,- Kč měsíčně těm, kteří jsou držiteli
průkazu osoby se zdravotním postižením
ve zmíněných stupních. Do Průkazy
mimořádných výhod, které byly vydávány
na Městskému úřadě v Broumově končí
ke dni 31.12.2015. K výměně je potřeba
doložit fotografii, průkaz mimořádných
výhod a občanský průkaz a osobně se
dostavit na Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště Broumov, Stanislava Opočenského 60, 550 01 Broumov (budova
finančního úřadu – 1.patro). Kdo si tento průkaz nevymění za průkaz osoby se
zdravotním postižením, pozbývá nárok
a bude si muset znovu požádat.
Poživatelé příspěvku na mobilitu budou
obesláni výzvou v měsíci prosinci, aby
se v lednu 2016 dostavili a podali žádost
o mobilitu. Takovýto předstih je dostačující,
jelikož je příspěvek na mobilitu vyplácen
měsíc zpětně (tj. za září je vyplaceno
v říjnu) a žadatelé musí prokázat opako-
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Vzhledem k začátku topné sezóny je nutné
připomenout, že vzešel v platnost zákon
č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který
podrobněji řeší problematiku malých
zdrojů. Pokuta až 20 000,- Kč hrozí od
roku 2017 těm, kteří nebudou mít revizi
svých kotlů, krbů nebo kamen (takových,
které jsou určeny k ústřednímu vytápění).
Zákonem jsou nastaveny 3 emisní třídy,
které musí respektovat i výrobci takovýchto tepelných zdrojů. Od ledna 2017 je povinnost předložit na základě požadavku
obecního úřadu revizi domácího kotle na
tuhá paliva.
Je třeba také připomenout, že hrozí pokuta
až 50 000,- Kč za to, pokud budou v kotlích
spalována zakázaná paliva, především
odpady, uhelné kaly apod. Zplodiny
z těchto paliv přinášejí negativní důsledky
nejen na životní prostředí, ale i na zdraví
nás všech. Při nesprávném vytápění, bez
ohledu na druh použitého palivy, vznikají
tuhé znečišťující látky, které jsou tvořeny
především zbytky ze spalování (tj. popel,
saze apod.). Jsou to velmi malé částice,
které zůstávají dlouhodobě rozptýleny
v ovzduší a neusedají. Vážou pak na sebe
těžké kovy a další škodliviny. Tyto částice
se pak dostávají do dýchacího ústrojí
(do dolních cest dýchacích) a negativně
ovlivňují imunitní systém. Z dalších látek
unikajících do ovzduší jsou to oxid siřičitý
(z hlediska obsahu oxidu siřičitého je
nejméně škodlivé dřevo, kde se síra prakticky nevyskytuje). Při špatném spalování
dochází k únikům také dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, formaldehydu
a těžkých kovů. Všechny tyto látky jsou
vysoce rakovinotvorné, mohou vyvolávat
záněty, alergie a způsobovat bolesti hlavy.

Klub seniorů reprezentoval obec
na 3. ročníku Sportovních her
seniorů Královéhradeckého
kraje.
Hry se konaly 3.6.2015 ve Skřivanech.
Celkem se zúčastnilo 458 sportovců z
celého kraje. Z Martínkovic se zúčastnilo
22 seniorů - sportovců, kteří získali
celkem 10 individuálních medailí a 2 poháry v kolektivních sportech, čímž jsme
se stali 2. nejlepším družstvem po seniorech z Borohrádku:
Stříbrný pohár – přehazovaná muži
(Müller, Plný, Škvrna)
Stříbrný pohár – flaškovaná ženy
(Habartová, Líbalová,Pultrová, Šrytrová)
Stříbrná medaile
- běh na 200 m Firešová Eva
- střelba ženy Firešová Eva
- šipky muži Joura Pavel
- šipky ženy Součková Radka
- běh bazénem Šrytrová Eliška
Bronzová medaile
- kuželky ženy Balická Ludmila
- kuželky muži Habr Václav
- šipky ženy Ledvinová Miloslava
- běh bazénem Müller Evžen
- střelba muži Plný Jaroslav
Pro úplnost uvádím, že v roce 2014 ve
2.ročníku jsme získali 6 medailí a v roce
2013 v 1.ročníku 3 medaile.
				
Evžen Müller

Rozvojový program obce - info

V nadcházejícím období bude jednou
z podmínek budoucího čerpání evropských a státních dotačních prostředků
existence plánu rozvoje obce. Plán rozvoje obce je dlouhodobý strategický dokument, umožňující efektivní plánování
obecních prostředků a rozvojových aktivit
s ohledem na jednotnou koncepci. Tvorba
takového dokumentu bude samozřejmě
stát určité finanční prostředky a bude znamenat vynaložení určitého času a úsilí.
Byl bych rád, abychom zmíněný materiál
nevytvářeli jenom proto, že nám to někdo
nařídil, ale aby měl svoji užitnou hodnotu
a aby bylo možno podle něho realizovat
jednotlivé věci pro obec potřebné. Proto
Vás chci požádat o spolupráci a prosím
o vyplnění vloženého krátkého dotazníku,
kterým vyjádříte Váš názor na to, jak se
žije u nás v obci, co funguje a co ne, jak
vidíte její budoucnost a kam by měly být
investovány peníze. Na konci dotazníku
je prostor pro další vyjádření, nápady či
připomínky. Dotazník je možno stáhnout
na webových stránkách obce.
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Životní jubileum oslaví
následující naši spoluobčané

Dotazníky můžete vyplnit a vhodit do
schránky obecního úřadu do 30. 11.
2015.
Elektronická verze je ke stažení na
webových stránkách obce (www.martinkovice.cz) v sekci události v obci
- aktuality – po vyplnění je prosím
odešlete na email: obec@martinkovice.cz
Děkuji za spolupráci
Jaromír Jirka, starosta obce

červenec
Luboš Hovorka
Hana Koryťáková
Věra Šprincová
srpen
Antoni Matuszkiewicz
Marie Hofmannová
Marie Stryjová
Josef Ulrych
Zdeněk Kollert

Vzpomínka na zesnulé
spoluobčany

září
Libuše Mazancová
Dana Nentvichová
Libuše Dvořáková
Hana Matěková
Luboš Košťál
Jarmila Oláhová

Plný Antonín starší
narozen 6. 9. 1915
zemřel 21.1.1979 ve věku 64 let
- před 36lety
v letošním roce by se dožil 100 let
Plná Blažena (Jiřina)
narozena 23.4.1919
zemřela 3.7.2008 ve věku 89 let
- před 7 lety
v letošním roce by se dožila 96 let
Plný Antonín mladší
narozen 2. 6. 1945
zemřel 1. 11.2012 ve věku 67 let
- před 3 lety
v letošním roce by se dožil 70 let

Hotel Zámeček-Janovičky
přijme na částečný úvazek paní na úklid
pokojů .
Vlastní auto na dojíždění nutné.
V případě zájmu kontakovat : 737338465
nebo info@penzionzamecek.com

Vzpomínají Eva Plná s rodinou

Redakční tým

Jana Kovaříková- 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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