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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
•

OBECNÍ ÚŘAD

•

VODOVODY (ODEČTY, PORUCHY)

starosta – Tomáš Hájek 603 569 389, 481 585 133
Věra Nováková, Alena Soukupová 481 585 981
obecní četa, sběrný dvůr – Tomáš Klikorka 608 084 782
Hoření a střední Poniklá, Nová Ves – Antonín Polej 608 761 187
Dolení Poniklá, Přívlaka, Preložka – Jaroslav Čížek 721 154 738

Jednání obecní rady za období
květen až červen 2019
Vážení ponikelští sousedé,
pojďte si i v těchto horkých letních dnech přečíst to nejzajímavější, o čem
jednala obecní rada.
Rada obce schválila (nemaje jinou možnost) uzavření dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem Jilemnice ve věci působnosti na úseku přestupkové agendy, jehož uzavřením se mění náklady obce za každý přestupkový případ na 5 000 Kč. Při průměrném počtu cca 10 přestupků ročně se tak jedná
o 50 000 Kč z rozpočtu obce, vězte, že tyto finance by bylo možné investovat
mnohem lépe než do řešení sousedských sporů.
Rada obce vzala na vědomí informaci o schválení finanční podpory z Programu vodohospodářských akcí Dotačního fondu Libereckého kraje ve výši
910 781,27 Kč na projekt „Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8“
(od Kláry po čp. 37, s bočním řadem k Chládkovým) a zároveň schválila vypsání
veřejné zakázky malého rozsahu na tyto stavební práce. V době, kdy si pročítáte toto číslo, již možná máme případného dodavatele, který tento projekt
v termínu do konce listopadu zrealizuje. Další zakázkou, která byla vypsána, je
„Rekonstrukce lávky přes Jizeru v obci Poniklá“, realizace byla opět nastavena
do konce listopadu tohoto roku, v době uzávěrky tohoto čísla jsme byli těsně
před koncem lhůty pro podání nabídek.
Projekt přestavby ZŠ Poniklá přichází do nejzajímavější fáze, neboť během
letních prázdnin musí dojít ke kompletní rekonstrukci vnitřních prostor školy,
aby se děti měly se začátkem roku kam vrátit. Stavební firma pracuje dle harmonogramu a my věříme, že tomu bude i nadále. Obec ovšem nezahálí a pře-
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mýšlí i nad rámec projektu. Spolu s technickým dozorem byl připraven podklad
pro výrobu nábytku do nových chodeb školy (skříně, vitríny, květináče), jejichž
dodavatelem bude pan Tomáš Kázmer z Poniklé. Základní škola do nového nábytku investuje cca 260 tis. Kč.
Navštívila nás hodnotitelská komise Vesnice roku! Ano, po 11 letech (od roku
2008, kdy obec získala zlatou stuhu krajského vítěze této prestižní soutěže)
jsme se opět osmělili a snažili se představit v tom nejlepším světle, ale o tom
více už pan starosta. Za mě si dovolím vyslovit velké díky všem, kteří byli ochotní zapojit se do programu a pomoci v prezentaci obce! Byli jsme vidět! Díky!
Vážení sousedé, za celou obecní radu Vám přeji krásné prázdniny, plnohodnotně strávené dny volna a samozřejmě prosluněné léto plné zážitků a výjimečných událostí.
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
K jako vždy věcné zprávě paní místostarostky doplňuji ještě něco počtení
pro Váš přehled, o co se „na výboru“ tu více a tu méně úspěšně snažíme:

Přístavba a modernisace školy
Zdaleka největší obecní investiční akcí je bezesporu projekt zaměřující
se na uzpůsobení naší základní školy 21. století. Přestože mám pocit, že to
na stránkách místního zpravodaje zaznělo opakovaně, dostávám stále docela
dost dotazů – co že se to tam vlastně buduje. Nad rámec dílčí informace paní
místostarostky tedy pro někoho opakovaně a pro někoho třeba poprvé rád
popíšu, co vše naše školáky (a nejen je) vbrzku čeká.
1. Přístavba školy v prostoru před sportovní halou. Přístavba směrem
do návsi vzniká v obrysech odpočátku zamýšlené „III. etapy přístavby
tělocvičny“, má ovšem zcela jinou náplň. V přízemí novostavby vznikne
jednak nová učebna pro výtvarnou výchovu a materiálově tvořivé kroužky a potom také veřejné toalety (pro potřeby kulturních akcí na návsi
i pro všední provoz na dětském hřišti). V patře přístavby se bude nacházet to nejpodstatnější – větší školní posluchárna vybavená dobrým
zvukem i obrazem, s pohodlným posezením ve stupňovitě se zvyšujícím
hledišti. Tato posluchárna bude sloužit pro společné školní akce (přednášky, besídky, naučné programy…) a svými parametry poslouží i jako
malé vesnické kino a komorní kulturní sál. Pro pořádání společenských
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akcí nebude chybět ani menší bar. Pod střechou se nalézá ještě jeden kabinet a tato přístavba bude fungovat také jako regulerní schodiště na galerii tělocvičny.
Čtyři zgruntu nově opravené, soudobou technikou bohatě vybavené
učebny pro specialisovanou výuku vybraných předmětů. Ve stávajících
čtyřech třídách vznikne úplnou rekonstrukcí a novým vybavením třída
pro výuku jazyků, biologie a chemie, fyziky, matematiky. A to za použití
nejmodernějších učebních pomůcek.
Dojde na kompletní výměnu elektroinstalace v celé budově, na nové položení dlažby na chodbách a vůbec na celkovou proměnu chodeb včetně
nábytku a valné většiny všech vnitřních dveří.
Podmínkou získané dotace je zajištění bezbariérovosti školy, na zadní
straně budovy tedy roste výtah.
Součástí projektu je i úprava dosud nepříliš vzhledného prostranství
za školou. Došlo již ke zbourání garáže a kůlen, postupně je nahradí nové
parkovací i odpočinkové plochy.
V místnostech u ochozu tělocvičny vzniká obecní posilovna.

Není toho málo, vzhledem k až dodatečně přiznané dotaci jsou lhůty výstavby zcela šibeniční (necelý rok a v tom tedy jen jediné letní prázdniny!).
Museli jsme do toho ale i s nemalým rizikem jít, protože tolik peněz už jen
tak nedostaneme! Zakázky vyhrály solidní firmy, stavba jede zatím dle schváleného harmonogramu. Bod 3 by měl být z větší části hotov do konce srpna,
bod 2 do konce září, ostatní body buď do konce roku, nebo na jaře 2020.
Snad jen vybavení onoho „kina“ se může o něco protáhnout (budeme se ještě snažit získat na něj další dotaci, ať je obecní podíl na celé akci co nejmenší
– a i tak to ovšem nebude málo…).
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Koupaliště
Obecní četa i letos věnovala dost sil na zprovoznění koupaliště. Vedle
běžného čištění a údržby byl zkvalitněn a doplněn mobiliář, na zkoušku jsme
zapůjčili i dvě mobilní toalety (jako bazénu bližší doplněk klasických toalet
v bufetu). Cena vstupného zůstává lidová – 30 korun dospělí, 20 korun děti
a studenti, děti do jednoho metru výšky zdarma. I tak někomu stojí za námahu překonávat plot, nebo prodírat se křovím „zezadu“. Zavedli jsme proto
papírové identifikační pásky s barevným odlišením pro každý den, aby bylo
vždy hned na první pohled patrné, kdo je u nás nejvíce sociálně potřebný.
(Platí tu zvláštní nerovnice, že čím dražší auto na parkoviště přijede, tím větší
problém má jeho šofér s platbou vstupného. No vážně!). Nelení ani provozovatel bufetu pan Čížek, který si postupně vylepšuje zázemí pro hudební
produkce.

Státní a krajské silnice
Mimo jiné budováním dešťové kanalizace, zálivů autobusové zastávky
a aktuálně položením štěrbinového žlabu do křižovatky pod obecním úřadem pokračuje rekonstrukce silnice Poniklá–Jablonec nad Jizerou. Letos si
ji ještě užijeme dosyta a dost možná budou semafory přímo v Poniklé i napřesrok. Což ještě není nic proti tomu, nač se mohou těšit pravidelní uživatelé silnice mezi Poniklou a Jabloncem. Tam totiž budou práce probíhat
postupně ještě hezkých pár let! Ale nechci být nevděčný, naopak, jsem rád,
že ŘSD do této své silnice peníze posílá. Klidně bych totiž snesl i zvýšenou
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aktivitu na opravách krajských silnic – jenže tam je finanční situace bohužel
úplně odlišná – s penězi, které má na opravy k disposici kraj, se vážně těžko
zlepšuje jejich stav. A tak jediná větší akce v blízkém okolí nás čeká na průtahu Roprachticemi – tam to už vážně chtělo. Úplná uzavírka bude trvat celý
červenec a srpen.

Oprava mostu na Mejtě
Jak sedláci u Chlumce, přesně tak dopadla ponikelská delegace na jednání s náměstkem hejtmana a dalšími předními zaměstnanci krajského odboru dopravy ve věci nesouhlasu obce Poniklá s plánovanou objízdnou trasou
během opravy mostu na Mejtě. Ta oprava, respektive zbourání a následná
stavba nového mostu, má totiž trvat 35 týdnů, během kterých má být jediná
spojnice pro motorová vozidla mezi dvěma polovinami naší obce nahrazena
objízdnou trasou přes Roprachtice, Vysoké nad Jizerou a Jablonec nad Jizerou – ano, příšerných 25 km! Ani po více než půl roce protestů a nevydání
potřebných souhlasů se stavbou jsme nedosáhli žádného z preferovaných
řešení. Liberecký kraj kategoricky odmítl postupně veškeré návrhy obce
na možné zajištění jiných objízdných tras pro přívlacké občany – dle pohledu
z Liberce jsou takové investice neefektivní a nereálné. Rada obce se shodla,
že nemá cenu potřebnou opravu v havarijním stavu se nacházejícího mostu dále blokovat. Na základě všech zjištěných stanovisek rozhodla, že jediná
smysluplná varianta nyní spočívá v bezúplatném převedení dnes takřka nesjízdné krajské cesty z Jilma k Nístějce do majetku obce, aby byla následně
v režii obce opravena tak, aby byla alespoň po dobu rekonstrukce mostu
(pouze) pro obyvatele Přívlaky použitelná. Obec zároveň požádá o individuální dotaci ve výši 500 000 Kč, kterou by byla tato oprava spolufinancována.
Teoreticky je možné, že demolice a stavba mostu na Mejtě proběhne v roce
2020.

Výměna lávky přes Jizeru u nádraží
V souvislosti s předchozím tématem mne napadá, že těsně po uzávěrce
zpravodaje otevřeme i obálky s nabídkami na opravu červené lávky přes Jizeru. Ta by se měla vyměnit ještě letos – no a také bude několik týdnů uzavřená! „Obchozí trasy“ jsou přes Mejto, nebo přes lávku u garáží. Provisorní
přemostění je, abych použil slovník z předchozího odstavce, „neefektivní
a nereálné“. Děkujeme za pochopení!
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Voda ve vodovodu i ve struhách
Je sucho, a tak si zase o něco více vážíme tak „obyčejné“ věci, jakou je
voda. A čím toho sucha bude víc, tím větší nároky na dodržování základních
pravidel na nás bude situace klást. Zatím to ještě jakž takž jde, ale dvě prosby
(a to i do dalších let) mám:
1. Napouštění větších bazénů z veřejného vodovodu je možné jen po domluvě. Hned v prvním červnovém víkendu řešil pan Polej dost dramatické situace. Vodojem Horní Dola má kapacitu 100 kubíků – to je zhruba
běžná jednodenní spotřeba Poniklé. A nebo je to také objem několika
málo větších rodinných bazénů. Je těžké určit, zdali máme někde náhlou
poruchu, nebo se jen několik lidí rozhodlo pustit kohoutky naplno. Takže
prosíme, a je to vážně důležité, při napouštění větších bazénů (nad 3 m3)
se nejprve poraďte s obsluhou našich vodovodů (Hoření a střední Poniklá pan Polej – tel. 608 761 187, dolení Poniklá a Přívlaka pan Čížek
– tel. 721 154 738). Důležité je to hlavně u kapacitně slabšího vodovodu
v Hoření a střední Poniklé.
2. V létě nám také pravidelně nastávají třenice o vodu ve struhách. Je to
téma velmi citlivé, protože každý potřebuje zalévat. Není ale možné se
o vodu úplně chaoticky přetahovat, a proto, prosím, respektujme následující obcí určené pořadí priorit. Nejdůležitější je zásobovat koupaliště,
poté struhu tekoucí přes vodní dětské hřiště na návsi, a až poté pokud
možno rovným dílem podělit všechny ostatní struhy. Obecní četa se snaží rozdělovat vodu pokud možno tak, aby se alespoň trochu vody dostalo na každého, je-li to možné. Pokud ne, platí výše zmíněné priority.
V letošním roce byla zatrubněna část nejproblematičtějšího, notoricky
prosakujícího, úseku struhy nad koupalištěm. Ani tak ale nelze slíbit, že
bude povrchová voda dostupná všude a vždy i v parném létě. Ostatně
vzpomeňte na několik měsíců kompletně vyschlý Ponikelský potok v loňském roce.

Kompostéry do ponikelských domácností
Na druhý pokus se nám do výběrového řízení na dodání domácích kompostérů pro občany Poniklé a Víchové nad Jizerou přihlásila alespoň jedna
firma, která tedy danou zakázku vyhrála. Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, jsou
již kompostéry dodány a čekají na Vaše vyzvednutí v sídle obecní technické
čety na zadním dvoře bývalé přádelny. V následujích dnech budeme již přihlášené zájemce postupně kontaktovat a domluvíme se na způsobu předání.
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Pro pořádek rekapituluji, že všichni dosud přihlášení zájemci obdrží kvalitní
kompostér do pětileté bezplatné zápůjčky od obce Poniklá s následným bezplatným převodem vlastnictví do svých rukou. Na kompostéry získala obec
dotaci 85 %, zbylých 15 % hradí obec. Několik posledních kusů je ještě nezadaných, platí jednoduché „Kdo dřív přijde…“. Domácí kompostéry mohou
být zajímavou možností, jak vytřídit biologicky rozložitelný odpad a snížit tak
produkci zpoplatněného směsného odpadu. Kdo tak již činí, ví, že kompostovat lze poměrně významné procento domácích odpadů. Odměnou za toto
třídění je pak vedle úspory za platbu za odpady i vznik kvalitního humusu,
jehož čistě přírodní složení si sami ohlídáte a který na zahrádce s úspěchem
zužitkujete.

Úspěch v soutěži Vesnice roku
Jak již předeslala paní místostarostka, přihlásili jsme se po mnohých letech váhání a odkladů do soutěže Vesnice roku. Abych řekl pravdu, musela
mne do toho rada obce a hlavně Jirka Paulů trochu natlačit, protože já zrovínka moc soutěživý typ nejsem, a hlavně vidím stále asi tak 749 286 problémů, které by si naše vesnice potřebovala vyřešit, než budeme moci být sami
se sebou spokojeni. No ale zkusili jsme to a v letos poměrně dobře obsazené soutěži šestnácti přihlášených obcí Libereckého kraje jsme se neztratili!
Ba dokonce jsme získali jednu z hlavních cen – „bílou stuhu – za práci s mládeží“. Komisi jsme ukázali, jakou máme školku, jak se dětem věnují sokolové
a hasiči i s jakou vervou se snažíme udržet a zvelebit základní školu. Nezapomněli jsme ani na představení spolků, památek, knihovny, perlařiny… Povedeným jsme se pochlubili a problémy jsme popsali jako výzvy, na něž máme
řešení. Za bílou stuhu dostaneme 600 tisíc korun, to není marné! Ale možná
ještě cennější je, že jsme si zase po čase dokázali, že to v tom našem údolíčku i přes všechny nářky a brblání není tak nejhorší. Děkuji moc všem, kteří
se na dvou hodinách, věnovaných desetičlenné komisi, podíleli. Můj hlavní
dík ale patří hlavně kuchařkám mateřské školy – jejich luxusní krupičná kaše
servírovaná porotě totiž rozhodla! Pak už muselo být totiž všem jasné, že se
u nás mají děti jako v bavlnce. Kompletní výsedky v tuto chvíli neznám, napíšu o nich příště. Vesnicí roku Libereckého kraje je maličká vesnice Svojkov
ležící kousek od České Lípy.
Tomáš Hájek, starosta
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5. zasedání zastupitelstva obce
Poniklá – 6. června 2019
Oficiální zápis je v úplnosti k dohledání na elektronické úřední desce nebo
na OÚ. Není-li uvedeno jinak, bylo hlasování jednomyslné.
Přítomni: T. Hájek, P. Novotná, J. Jirouš, J. Bekr, A. Šedá, M. Gembická, J. Kubín,
L. Chlum, J. Paulů, T. Nosek, J. Čížek, P. Plichta, I. Havlová, T. Klikorka
Omluveni: J. Urík
•

Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele
usnesení
Návrh usnesení č. 51:
ZO Poniklá schvaluje program 5. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá.
Návrh usnesení č. 52:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Jaromíra Jirouše, ověřovateli zápisu volí Miloslavu Gembickou a Jaroslava Čížka, zapisovatelkou Petru Novotnou.
• Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Návrh usnesení č. 53:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce Poniklá.
• Rozpočtová změna č. 1/2019
Návrh usnesení č. 54:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2019:
navýšení příjmů rozpočtu o 1 019 194 Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 1 019 194 Kč.
• Schválení účetní závěrky obce za rok 2018
– Obec hospodařila s příjmy 26,87 mil. Kč a výdaji 28,61 mil. Kč
– Rozdíl 1,74 mil. Kč byl kryt zapojením zůstatku z minulého roku a krátkodobým úvěrem (na předfinancování investičních akcí – z něho zbývá doplatit 1 mil.
Kč, což byla přesně hodnota jedné z vyplacených dotací, kterou obec obdržela
zpětně až v roce 2019 – viz předchozí bod)
– Obec doplatila dlouhodobý úvěr na tělocvičnu (0,1 mil. Kč)
Návrh usnesení č. 55:
ZO Poniklá schvaluje účetní závěrku obce Poniklá za rok 2018.
•

Schválení závěrečného účtu obce za rok 2018 vč. zprávy auditora
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Návrh usnesení č. 56:
ZO Poniklá schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok
2018 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření
obce za rok 2018 s výhradou. ZO Poniklá pověřuje starostu a účetní kontrolu,
že rozpočtově nezajištěné výdaje jsou prováděny až po schválení rozpočtového
opatření.
• Schválení hospodaření MŠ a ZŠ
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací se dá chápat různě – třeba tak,
že je to rozdíl mezi tím, o co obec požádaly v rámci příspěvku na provoz a tím,
kolik skutečně potřebovaly. Kontroly účetnictví obou organizací nepoukázaly
na nehospodárné užívání veřejných zdrojů.
Hospodaření ZŠ v roce 2018: -92 982,08 Kč (v roce 2017 to bylo
-299 172,42 Kč)
Hospodaření MŠ v roce 2018: +46 777,51 Kč (v roce 2017 to bylo
+59 610,76 Kč)
Návrh usnesení č. 57:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledek hospodaření Základní školy Poniklá, příspěvkové organisace za rok 2018 a schvaluje převedení záporného výsledku
hospodaření ve výši 92 982,08 Kč na účet SÚ 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období).
Návrh usnesení č. 58:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá, příspěvkové organisace za rok 2018 a schvaluje převedení kladného výsledku hospodaření ve výši 46 777,51 Kč na SÚ 413 (rezervní fond tvořený ze zlepšeného
výsledku hospodaření).
•

Pozemky – prodej části pozemku u čp. 204 (obřadní síň) – část ppč. 291
v kú Poniklá
Žádost se týká části pozemku nad novou opěrnou zídkou.
Žadatel: Ing. Jan Fišera
účel: část pozemku slouží jako odstavná plocha pro čp. 205,
druh pozemku: trvalý travní porost, dle územního plánu: plocha bydlení (stabilizovaná)
Návrh usnesení č. 59:
ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč. 291 v kú Poniklá nacházející se nad opěrnou zídkou a nezasahující do tělesa místní komunikace na ppč. 2978/8 v kú Poniklá Ing. Janu Fišerovi za cenu 50 Kč za m2 za podmínky současného pozemkového narovnání případného přesahu tělesa místní komunikace na ppč. 2978/8
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do pozemků stpč. 155/1, ppč. 290/1 a ppč. 290/2 v kú Poniklá prodejem dotčených částí pozemků stpč. 155/1, ppč. 290/1 a ppč. 290/2 obci Poniklá za cenu
50 Kč za m2. Vyhotovení geometrického plánu a náklady na vklad do katastru
nemovitostí ponesou obec Poniklá a Ing. Jan Fišera rovným dílem. Přesná podoba geometrického plánu podléhá souhlasu Rady obce Poniklá.
•

Pozemky – prodej části pozemnku u garáží u Jizery – část ppč. 404/1 v kú
Poniklá
Žadatel: Jan Řehořek
účel: podnikatelská činnost, druh pozemku: ostatní plocha – manipulační plocha, dle územního plánu: výroba a skladování (stabilizovaná)
Žádost je o jižní část pozemku (přesně není specifikováno, o jakou část by se
přesně jednalo).
Rada obce po projednání zaujala k prodeji negativní stanovisko s odůvodněním, že jeho strategicky výhodná poloha může v budoucnu sloužit k rozšíření
místní komunikace, případně jako rozšířené zázemí zadního dvora.
Diskuse: T. Klikorka: V rámci zimní údržby je tam málo místa a není kam hrnout
sníh, ztotožňuji se s názorem rady.
P. Novotná nahlásila střet zájmů.
Návrh usnesení č. 60:
ZO Poniklá schvaluje záměr prodeje jižní části ppč. 404/1 v kú Poniklá.
Hlasování: pro: 0 proti: 14 zdržel se: 0 – usnesení nebylo přijato
• Diskuse
J. Čížek: Na Přívlackém hřbitově je nebezpečně nahnutá túje, prosím o její pokácení, aby nedošlo k poškození hrobů. T. Klikorka: Pokácíme nejenom túji, je
tam i smrk, který nevykazuje dobrý zdravotní stav.
M. Gembická: Kdy bude dokončena rekonstrukce silnice dole v Poniklé?
T. Hájek: ŘSD soutěžilo v době, kdy ještě neměli stavební povolení na opěrnou
zeď mezi zastávkou autobusu a lávkou, což trvá. Vlastně není vůbec jisté, zdali
potřebné povolení přijde včas, aby se opěrná zeď letos vůbec stavěla. V nejbližší době by mělo dojít k dokončení zálivů autobusových zastávek a zahájení
rekonstrukce vozovky směrem od zastávky k Mejtu, včetně pokládky obrubníků
pro budoucí chodník.
J. Čížek: Chodník od první bytovky k cementárně je ve finální podobě?
T. Hájek: Ne, je to pouze pochozí zvýšená krajnice, ale funkční. Obec projektuje
chodníky v zámkové dlažbě, ale aby se během jejich budoucí stavby již nezasahovalo do silnice, staví nám ŘSD na své náklady jejich odvodnění a vnitřní
obruby, což nám budoucí stavbu dost zlevní.

12

POD HORAMI 5–6/2019

ZPRÁVY Z OBCE

Společenská kronika
Jubilea březen–duben 2019

Narození

90 let
Miroslav Řehořek

Rozárie Tlapáková
Eleonora Zuzánková

85 let
Josef Novotný
Ludmila Třešňáková
Ladislav Soukup

Úmrtí

80 let
Jiřina Lukešová
Ladislav Václavík
Jaroslav Kadavý
Miluška Vaníčková

Jiřina Möhvaldová
Jiří Tryzna
Helena Skrbková
Josef Novotný
Vlasta Tauchmanová

75 let
Hana Tuláčková
Eliška Sasková
70 let
Naděžda Hnízdilová
Rostislav Pičman
Bohumil Farský
Miloslava Střížková
Miloslava Štěrbová

Knihovna má prázdniny
Vážení čtenáři,
máme před sebou dovolené, děti prázdniny a ve škole se dějí neuvěřitelné věci. Knihovnu mám odpojenou od elektřiny, takže si udělám volno také.
Doufám, že to nebude trvat moc dlouho a vy si budete moci zase vesele půjčovat své oblíbené knihy. Znovuotevření bude uvedeno na webových stránkách
knihovny a na vývěsní tabuli. Přeji Vám krásné léto a opět se na Vás těším.
Vaše knihovnice
Ludmila Višnáková
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Vítání občánků
Pěkných jedenáct nových hrníčků s pokličkou jsme si dali na obecní poličku
za poslední půlrok. V každém hrníčku je to nejcennější, co dělá obec obcí – dušičky. Přejeme našim novým občánkům, aby se jim v naší poličce líbilo a aby
nám pod pokličkou pokud možno k své i naší spokojenosti co nejdéle vydrželi.
Na etikety nového porcelánu nadepisujeme:
Vojtěch Vaněček
Michal Janeček
Daniel Novák
Anežka Černá
Rozálie Kašparová
František Kulhavý

Anna Řehořková
Matěj Řehořek
Jáchym Boháč
Petr Skalský
Nataniel Drábek
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Zprávy ze školy
Body – Master odměňoval
Po celoročním snažení, sbírání ale
i ztrácení bodů si děti vybíraly zaslouženou odměnu v celoškolní soutěži
Body – Master. V tělocvičně na ně čekaly rozmanité ceny i poukázky, určitě
bylo z čeho vybírat. Z 1. stupně nejvíce bodů získala Mája Danihelková,
z 2. stupně si nejlépe vedla Kačenka
Jandurová. Touto soutěží chceme
děti motivovat ke studijním a sportovním úspěchům, k rozvíjení zájmové činnosti, k vystupování na veřejnosti, ke spolupráci s obcí, s místní farností, ke sběru starého papíru a k pomoci druhým.
Alena Stránská

Inspirace z Postcrossingu
Máme tu léto, prázdniny a čas dovolených, tak což takhle dát si pár tipů
za poznáním?
Přinášíme vám pro inspiraci nejzajímavější informace z došlých pohledů.
Finsko – Sari nám napsala o unikátním parku The Parikkala Sculpture
Park, který se nachází ve východním Finsku, kousek od hranic s Ruskem. Jedná se o park plný úžasných až strašidelných soch obklopujících tamní jezero.
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Tvůrce parku, Veijo Rönkkönen, zde vytvořil přes 500 soch v různých polohách. Této činnosti se věnoval dlouhých 50 let. Sochařský park patří mezi
nejnavštěvovanější turistickou atrakci v této zemi. Pokud nemůžete navštívit
toto místo osobně, určitě si ho najděte na internetu, podívaná stojí za to.
Víte, že ve Finsku začaly prázdniny už 1. června?
Polsko – Potěšil nás nádherný pohled od Justyny z historického města
Krakow, z rezidence polských králů.
Najdeme zde hrad Wawel, katedrálu,
sídlo starobylé univerzity a arcibiskupství. Město je zapsané na seznamu
Světového dědictví UNESCO. Ve městě
můžete navštívit i hospůdku nesoucí
jméno Harry Potter. Skvělý tip na výlet.
Německo – Z města Mainz (Mohuč)
k nám doputoval pohled od Salviny.
Narodil se tu Johannes Gutenberg,
vynálezce knihtisku. Jeho jméno nese
i místní univerzita úzce spolupracující
s Karlovou univerzitou v Praze. Mohuči
se jinak říká Gutenbergovo město.
Francie – V květnu jsme odeslali pohled Poniklé do Francie. Sylviane nám
za něj poslala extra dopis se třemi naučnými pohledy. Představila nám 9 národních francouzských jídel. Dali byste
si třeba Ratatouille nebo Raclette?
Velká Británie – V červnu se ve školní schránce objevil pohled města
Blackpool. A víte, kdo nám ho poslal?
Naše bývalá žákyně Lenka Holubcová,
která tam byla 3 týdny na studijní stáži.
Děkujeme.
Kanada – Z Kanady nám napsali Bert a Katie, kteří žijí poblíž slavných
Rocky Mountains. Dozvěděli jsme se, že název Kanada pochází z indiánského
slova Kanata, což znamená vesnice.
Pohledy Poniklé jsme v posledních dvou měsících odeslali do Ruska, Ně-
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mecka, Nizozemí, Francie, Velké Británie, Číny a Taiwanu.
Paní učitelka z Nizozemí si přála ručně vyrobený pohled. Tohoto úkolu se
zhostila Kačenka Jandurová. Tento pohled slavil v Nizozemí úspěch.
Postcrossing si užíváme, je pro nás stále inspirující.
Alena Stránská

Školní výlet
Jelikož se rekonstrukce školy rozjela naplno, vyklidili jsme třídy, zabalili batůžky a vyrazili na výlet. Žáci si mohli vybrat ze dvou variant. Exkurze do ZOO
ve Dvoře Králové, jilemnického muzea a Vysokého nad Jizerou, nebo čtyřdenní
výlet do Českého ráje. Většina školy se rozhodla pro druhou možnost, a tak
se ve dnech 17. až 20. června stal naším dočasným domovem tábor Krasnova
v srdci Hrubých skal.
V pondělí jsme vyjeli vlakem z Poniklé do Sedmihorek a odtud jsme již pěšky
zamířili skrze krásné skály do obce Vyskeř, u níž se tábor nachází. Po rozdělení
chatek, postavení stanů a nezbytném seznámení s místem jsme se navečeřeli,
zahráli si pár her a pak unavení padli do postele.
Úterý bylo mnohem oddychovější. Po dopolední táborové hře jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna se vydala prozkoumat kapličku a hřiště ve Vyskeři,
druhá si zašla zaplavat do Věžického rybníka.
Ve středu došlo na hlavní cíl výletu – návštěvu hradu Kost. Zatímco ti menší
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poznávali hrad více pohádkově, ti starší se seznámili s místní mučírnou a vězením. Při cestě zpátky se ti zdatnější opět vydali na Věžák, kde si užili trochu těch
letních radovánek. K večeru nám sice krátce sprchlo, ale nakonec jsme zvládli
vodní bitvu i opékání buřtů.

Čtvrtek byl dnem návratu domů. Rozhodli jsme se, že pojedeme z turnovského nádraží a cestou se zastavíme na hradě Valdštejn. Tam se to ten den
hemžilo dalšími školami, ale naštěstí se nám nikdo neztratil, ani se k nám nikdo
nepřidal. Ve vlaku pak řada dětí sotva držela víčka, a některým skutečně i klesla.

Bylo to náročné, ale krásné. Počasí nám přálo, paní kuchařky vařily skvělá
jídla, děti se chovaly vzorně a jistě mezi sebou opět utužily vzájemné vztahy,
možná vznikla i nějaká nová přátelství.
Poděkování patří všem, díky nimž se mohla tato parádní akce uskutečnit.
Lucie Kubátová
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9. třída/2019 – střední školy
Štěpán Čech – Gymnázium a SOŠ, Jilemnice
obor: Gymnázium
Marie Havajíková – Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily
obor: Gymnázium
Jan Koldovský – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou
obor: Autotronik
Patrik Novotný – Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou
obor: Mechanik – opravář motorových vozidel
Josef Švanda – VOŠ a Střední škola technická, Česká Třebová
obor: Elektrotechnik
Vladimíra Timajeva – VOŠ a SUPŠ, Turnov
obor: Zlatník
Jan Tomíček – ŠKODA AUTO a. s., Mladá Boleslav
obor: Mechanik – elektrotechnik
Jiří Trunda – SPŠ sdělovací techniky, Praha
obor: Technické lyceum
Veronika Váňová – Obchodní akademie, Hotelová škola, SOŠ, Turnov
obor: Cestovní ruch
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Z třídní knihy předškoláka
Poslední etapa školního roku se nesla v pohádkovém duchu. Příroda se
oděla do pestrých barev a všude nastal ruch. Lidé kvapně obstarávali zahrádky, včelky pilně vyhledávaly nové a nové druhy kytiček, aby z nich vysály
sladký nektar, broučci stále někam pospíchali a my jsme začali mít také napilno, abychom stihli do prázdnin vše, co jsme si naplánovali.
14. 5. 2019 jsme díky ochotě pana Jaroslava Čížka konečně zjistili to, co
nám už dlouho vrtalo hlavou. Proč kus řeky Jizery odbočuje do tzv. náhonu a co se s ní děje v místní továrně, kterou protéká. Pan Čížek nás zavedl
na místo, kde se voda v továrně čistí za pomoci tzv. česla, vysvětlil nám, jak
voda pohání turbínu a k čemu to je potřebné. Krátce jsme měli možnost
podívat se do míst, kde se u nás v obci odpadní voda čistí a jak se přečištěná
vrací zpět do řeky Jizery. Panu Čížkovi moc děkujeme za ochotu i čas a samozřejmě za umožnění vstupu k turbíně i na čističku. Komu z vás se to poštěstí.
23. 5. 2019 jsme ráno zjistili, že se nám ze školky ztratila naše víla Majdalenka. Naštěstí to bylo právě v den našeho plánovaného výletu. A tak se naším cílem stalo vydat se ji hledat. Bohužel ten den ráno počasí právě na výlet
moc nevypadalo. Nad školkou visely mraky a tu a tam spadla kapka deště.
Ale když jsme se vydali na cestu, mraky se pojednou rozestoupily a mezi nimi
na nás mrklo sluníčko, jako by nám dávalo příslib hezkého dne. Pátrání po víle
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Majdalence nás zavedlo do údolí Plakánek nedaleko hradu Kost. A záhy
jsme měli možnost poznat proč.
Víla Majdalenka nás zavedla přímo
do svého vodního království. Objevili jsme zde mnoho vodních zdrojů.
Několik na úpravu pitné vody, potůčky, říčku Klenici i rybníky. O tom, že
jsme se vydali správně, nás přesvědčila i sama Majdalenka, která na nás
zhruba uprostřed cesty čekala u zdejší studánky. Pravda, vypadala malinko jinak, než ji známe ze školky, ale
to už tak víly někdy dělají. V dopise,
který pro nás měla, nám poděkovala
za vše, co s námi za celý rok prožila.
Pak nás poslala dál naučnou stezkou,
kde jsme si při 11 zastaveních mohli
ověřit naše znalosti přírody, a v závěru cesty jsme ještě stihli navštívit Baruščinu jeskyňku, v níž dříve lidé bydleli, ale v současnosti slouží už jen turistům
a někdy i filmařům, kteří zde nechávají zabydlet čarodějnice a jinou strašidelnou havěť. Z výletu jsme se vrátili nadšení, a to i přes počáteční nepřízeň
počasí.
Nejsladším dnem celého školního roku bylo pro nás bezesporu
30. 5. 2019. Byl to den oslav našeho
svátku – Dne dětí a my jsme si ho
jaksepatří užili. Hned dopoledne se
o to zasloužil pan Zdeněk Svatý, který
za námi zavítal na zahrádku, aby nás
potěšil sladkostí, za což mu patří velké poděkování od nás všech. Po chvíli
se objevil včelař a přivezl s sebou nejen svoje včelstvo, ale také partnerku,
která se záhy proměnila v medvěda.
Při pohádce o mlsném medvídkovi,
který – aby si zasloužil med – pronikal do tajů práce včelaře, jsme měli
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možnost poznat zajímavosti ze života včel, jejich chování i podrobný vzhled.
Prohlédli jsme si potřeby včelaře, plástve, kuličky pylu a také si vyzkoušeli
včelařské kukly. Pomohli jsme včelaři sestavit rámečky do úlů a na oplátku
nám dal včelař ochutnat svůj med. Ještě jsme ani nestačili vstřebat dopolední zážitky a už tu bylo odpoledne a s ním i naši rodiče, kteří s námi přišli
slavit a užít si soutěže, které pro nás připravily paní učitelky. Nejprve jsme
byli obdařeni několika dárky k našemu svátku – robotickou včelou, nákladními auty, lávkou zvanou slacline a kouzelným čtením. Pak už nám nic nebránilo vyzkoušet společně s rodiči štěstí při manipulativních i zručnostních
disciplínách. Při hudební produkci jednoho z tatínků, pana Petra Hájka, se
nám krásně sbíraly značky a symboly na kartičky se jménem, za které jsme si
v závěru soutěžení mohli vybrat odměnu v dětském obchodě. A protože byl
horký den, uvítali jsme osvěžení v podobě nanuků. Tečkou na závěr se stalo
občerstvení, o které se postaraly zejména některé maminky. Je až k nevíře, jak šikovné a ochotné maminky máme. Jejich zásluhou jsme si připadali
jak v pohádce Ubrousku, prostři se! A tak jsme mlsali, hodovali a tančili až
do pozdního odpoledne. Unavení a spokojení jsme se rozcházeli ke svým domovům. Moc všem děkujeme za příjemné odpoledne.
5. 6. 2019 – Na tento slunečný den si budoucí školáci naplánovali návštěvu svých kamarádů v ZŠ. Přestože cesta ve vedru byla úmorná, vše nám
vynahradilo vřelé přijetí od paní učitelky Lenky Holubcové. Naši dřívější kamarádi nám pak ukázali, co se za celý rok zvládli naučit – jak dokážou číst, co
již umějí spočítat i jak zvládnou samostatně pracovat. Školní práci jsme si pak
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vyzkoušeli i my. Poznávali jsme pohádky na základě vyřešení matematického
zadání, hádali jsme roční období a posléze i názvy květin podle veršované
říkanky. Kytičku jsme následně vyhledali i ve váze. Na závěr našeho společného setkání jsme si společně zacvičili při písničce Sedmikráska. Ve škole
nám bylo moc příjemně, a přestože se strašně těšíme na prázdniny, už teď
se nemůžeme dočkat, až se nám po prázdninách otevřou dveře školy jako
budoucím prvňáčkům.
V průběhu celého školního roku
skupina dětí pilně trénovala tanečky
pod vedením paní ředitelky Lenky
Scholzové. 13. 6. 2019 svoji píli děti
zúročily ve dvou vystoupeních. V dopoledních hodinách potěšily dříve
narozené spoluobčany v DPS a odpoledne se prezentovaly před rodinnými
příslušníky v MŠ. Víme, že za každým
tanečkem, byť se zdá sebejednodušší, je spousta práce i času. A tak velké
DĚKUJEME patří paní ředitelce, která pravidelně každý týden ukrajuje ze svého času a věnuje ho této přínosné činnosti. Vy, kteří byste rádi naše nejmenší tanečníky také viděli, budete mít možnost zhlédnout jejich vystoupení v Jilemnici na Krakonošových letních podvečerech 19. 7. 2019.
A zase jsme je neuhlídali! Tentokrát se nám ztratily ze školky obě Majdalenky a vyzvaly nás, abychom si je v pátek 14. 6. našli. Nevěděli jsme, co nás
čeká, a tak jsme se na cestu vybavili nejen svačinou, dobrotou a pitím, ale
přibrali jsme tentokrát raději i čelovky a přilby. Jeden nikdy neví, co se může
hodit. Jen jsme vyšli před školku, objevili jsme písmenko A a kousek od něj
vzkaz. Ihned jsme začali tušit, že nás čeká opět velké dobrodružství. Naše
kamarádky Majdalenky nás celou cestou provázely formou indicií i portrétů.
Na jedné louce uprostřed cesty seděla dokonce jedna z nich. Byla to Majdalenka Kulíšků. Ale kde je druhá? Proč nejsou spolu? Při polemizování cesta
rychle ubíhala. Na trase, která vedla naší obcí, jsme nasbírali celkem šest
písmen. V cíli bylo naším úkolem sestavit z nich slovo, které by dávalo smysl
a patřičnou věc si posléze nalézt. Po chvíli experimentování se nám podařilo
složit slovo POKLAD. A protože jsme se právě v tu dobu nacházeli nedaleko
jeskyní, přímo se nám nabízelo jít hledat právě tam. Ale žádné kouzelné zaříkávadlo nedokázalo otevřít zdejší skálu, aby poklad vydala. Bylo pro nás
velkým štěstím, že se právě v okolí jeskyní pohybovali někteří z jeskyňářů.
Ti pomohli odvážnějším z nás slézt dolů do podzemí a prozkoumat to tam.
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Několik Kulíšků však zůstalo i nahoře a prozkoumali komůrky v nadzemní jeskyni. A ejhle! Majdalenka od Zvídálků seděla dole u podzemního jezírka a hlídala pro nás poklad – lahvičky na vodu se svojí podobiznou. Musíme tedy
poděkovat všem, kteří se zasloužili o to, že jsme si poklad našli – paní Lence
Hájkové, panu Milošovi Hájkovi, panu Ladislavu Jiroušovi ml., panu Honzovi
Lukešovi a panu Zdeňkovi Rónovi. A když jsme se vrátili zpět na zem, čekali
na nás nejenom naši kamarádi, ale s nimi i sám velký vládce hor Krakonoš.
Krátce s námi pohovořil, dal nám na památku svůj obrázek a ztratil se.
Přiblížil se úplný závěr roku a s ním i očekávané loučení. Jako velké poděkování jsme pro naše rodiny i příznivce nazkoušeli dvě pohádky. Kulíšci jim
v úterý 25. 6. zahráli pohádku Budka v poli a Zvídálci pohádku Čert a Káča.
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Do zdejší základní školy letos odchází 9 kamarádů, s kterými jsme se
26. 6. rozloučili a podarovali je drobnými dárečky na památku. Doufáme,
že se u nás zase někdy objeví a překvapí nás, stejně jako k nám 27. 6. 2019
do MŠ zavítala velmi nezvyklá návštěva. Několik dospěláků (11), tvořících
komisi hodnotící vesnici roku, se společně se členy obecní rady mohli díky
nám na chvilku vrátit do dětských let. Skupinka dětí jim na uvítanou zatancovala folklórní tanečky pod vedením paní ředitelky Lenky Scholzové a paní
učitelka Renata Pušová společně s dětmi předvedla ukázku činnosti zájmového kroužku Sokolíček. Prohlédli si, jak to u nás máme zařízené a nepohrdli
a pojedli s námi k obědu krupicovou kaši, naše nejzamilovanější jídlo. Snad
jsme i my přispěli svojí troškou do mlýna a můžeme si přičíst podíl na úspěchu obce. Gratulujeme k získání bílé stuhy za práci s mládeží.
Máme za sebou další společný rok. Za to, že byl pohodový a že si z něj odnášíme plno hezkých zážitků, se sluší poděkovat těm, kteří se o to nemalou
měrou zasloužili. A tak děkujeme všem rodičům za skvělou spolupráci, děkujeme také všem naši příznivcům, že nám pomáhají při různých příležitostech,
a v neposlední řadě děkujeme i zřizovateli (OÚ) za vstřícný přístup k našim
potřebám a požadavkům.
Prázdniny nám slibují hodně sluníčka, odpočinku a pohody. A tak přejeme
všem našim příznivcům, aby je využili co nejlépe, a budeme se těšit na nová
setkávání v roce následujícím.
Za kolektiv MŠ napsala
Lidmila Boháčová
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Studenecké míle
A to byla krása! Více než dvě stovky veteránských automobilů a velocipedů
zaplnily 25. května po okraj Tuláčkovu náves na své plánované zastávce během
závodu Studenecké míle. Člověk pak ani nevěděl, na kterou krásu se dívat dříve. Fantasie někdejších konstruktérů (nesvazovaná tak těsně požadavky z aerodynamického tunelu) se nám opulentně vyjevila v bohatém representativním
průřezu více než století světového motorismu. Nejstarší veterán FORD vzor „T“
z roku 1911, jakož i celá plejáda meziválečných a poválečných krasavců, udělala
svým hrdým majitelům čest a nám radost. Přišel se na nás podívat i Krakonoš
a dokázal, že skoro do konce vydrželo počasí. Děkujeme přívlackým hasičům
za perfektně zajištěné občerstvení a Petru Hájkovi za ozvučení návsi dobovými
šlágry. Těšíme se také, že se zase někdy s celým tím velkým veteránským cirkusem u nás potkáme.
Tomáš Hájek
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Pohádkový les
Bavit se, soutěžit, plnit úkoly a třeba se i trošičku bát přišlo do našeho Pohádkového lesa téměř 300 dětí. Já osobně pokládám letošní les za velice povedený, protože osvědčená pohádková esa nezklamala a navíc jsme na celé řadě
stanovišť byli překvapováni novými a velmi neotřelými ztvárněními dětských
snů. Zázemí této velké akce za přispění obce (hlavně precizní Alenky Soukupové)
a fotbalistů šlapalo dobře. A nasazení téměř všech obecních spolků a organisací od těch velkých (nejvíce asi Sokolů, ochotníků, Základní školy) až po celou
plejádu menších (třeba Organisace žen) přineslo mnoha dětem pěkný zážitek.
Postaviček bylo přes padesát a další desítky dobrovolníků tvořily zázemí akce.
Děkujeme – a za rok se do pohádky vydáme zase!
Tomáš Hájek
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TMD Cup Hradec Králové 2019
V sobotu 11. 5. 2019 jsme se brzy ráno vydali na soutěž do Hradce Králové.
I když byly přihlášeny obě skupiny, kvůli velkému časovému rozptylu jela každá
zvlášť.
Od 10:00 hodin začínala kategorie Děti, kde soutěžily MiniPusinky a od 17:45
kategorie Hlavní, do které patřily Pusinky.
Pro nás to bylo všechno nové, ještě nikdy jsme na této soutěži nebyli. Kulturní centrum ALDIS byl pro nás honosný sál se světelnými efekty a s víc než
komfortním zázemím.
Holky se najedly, převlékly, rozcvičily a netrpělivě vyčkávaly dobu, kdy měly
nastoupit na podium. Protože jsem sama nevěděla, zda mohu být před podiem, zůstala jsem na podiu ukrytá mezi závěsy. Skladbu jsem tudíž viděla z bočního pohledu. Musím říct, že řady byly rozsypané, jako když kličkuje zajíc. I tak
jsme se snažili holky povzbuzovat. Protože jsme vystupovali první ve skupině,
měli jsme možnost zhlédnout vystoupení všech dalších tří skupin.
Do šatny jsme odcházely s rozpaky, protože se nám zdálo, že soupeři jsou
nedostižní. Trošičku jsem doufala, že alespoň jednoho soupeře porazíme, abychom nebyli poslední a zároveň BRAMBOROVÍ…
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Na vyhlášení jsme čekaly skoro 2 hodiny. Nástup na podium, shluknout se
do kolečka a vyčkat na vyhlašování naší kategorie – to byl náš úkol. Při vyhlašování kategorie Pom-Pom jsem MiniPusinky připravovala na nejhorší možnou
variantu. Moderátorka ale vyhlásila na 4. místě jiný tým. Hurá, nejsme poslední, budeme mít medaili! K naší velké radosti nezazněl název našeho týmu ani
při vyhlašování 3. místa. Tak že by stříbrné medaile? S jistotou se zvedáme
a chceme jít pro druhé umístění, ale moderátorka nehlásí MiniPusinky! VÝHRA!!! My jsme první! Slzičky štěstí se koulí po tvářičkách a nevěřícně hledíme
na moderátorku. Nečetla výsledky špatně? Slečna nahlíží do papírů a ubezpečuje nás, že jsme první. Úžasný pocit! Dostáváme na krk zlaté medaile a k tomu
jahodový dort. Byl vynikající a holky si ho určitě zasloužily…
Pusinky dorazily kolem 16:30. Pomalu se připravovaly na svoje poslední vystoupení. Je to poslední soutěž a poslední setkání, kde jsou v tomto složení
všechny pohromadě. S kroužkem roztleskávaček se loučí slečny, které v příštím
roce budou maturovat. Prožily spolu kus života a zažily spolu spoustu neuvěřitelných zážitků, na které budou dlouho vzpomínat.
Ve své kategorii mají jen jeden tým – TJ Alexis Chotěboř – opravdu kvalitní
soupeř. Holky zahajovaly blok Hlavní skupiny v kategorii Pom-Pom. Zacvičily to
super, byly plné energie a byly opravdu skvělé. Jenomže soupeř nezůstal pozadu a předvedl úžasnou skladbu. Co se dá dělat – počkáme na verdikt poroty.
Čekání na vyhlášení bylo nekonečné, soutěž nabrala hodinové zpoždění. Tak
jak to poslední vystoupení dopadlo? Je to neskutečné, ale i Pusinky si domů
z Hradce vezou ZLATO! Nečekaný verdikt poroty Pusinky odměnil za celoroční
práci a snažení. Holky byly šťastné a jahodový dort pro vítěze byl sladkou tečkou za náročným dnem.
Všem rodičům, kteří vozí holky na soutěže a vystoupení, musím poděkovat! Podpora v hledišti byla nepřehlédnutelná! Bylo to super a teď už se těším
na další zážitky s vámi se všemi…
Martina Holubcová

Finále Mia Festival Praha
V pátek 24. 5. 2019 jsme se s MiniPusinkami vydali směr Praha – Lucerna
na finále soutěže Děti fitness aneb Sportem proti drogám. Pusinky se, bohužel,
soutěže nemohly zúčastnit, protože by nemohly vystupovat všechny. Chyběly
kvůli školním povinnostem.
Sešli jsme se před Lucernou, našli jsme si svoji „šatnu“ (místo na balkóně)
a začala příprava – oblékání, líčení, rozcvička… Už jen pár minut a hurá na je-
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viště v Lucerně! Stát na pódiu v Lucerně je velký zážitek! S námi ve skupině
Hobby – děti od 8 do 10 let – byly ještě 4 další skupiny z celé republiky. Rudná
u Prahy, Chodov Praha, Ivanovice na Hané a Havlíčkův Brod – to byla města,
která soutěžila s Poniklou…
Holky nastoupily na jeviště s velkým odhodláním a skladbičku předvedly
skvěle! Byly usměvavé, snažily se držet rytmus i řady a snažily se dát do toho
i svoje srdíčko. Musela jsem je hned po odcvičení pochválit, protože udělaly
všechno, co jsem jim řekla. Na vyhlašování výsledků jsme tentokrát čekali asi
dvě hodinky. Při vyhlašování byly všechny týmy na pódiu, bylo tam snad 300
dětí! Holky jsem připravovala i na poslední místo, někdy je těžké rozpoznat, co
se porotě líbí a co ne. Pátí ale nejsme! Je to pro holky velká úleva, že neskončily
poslední. Jenomže ani čtvrté místo nepatří Poniklé. Už se chystáme pro krásné
bronzové medaile, které máme z Lucerny již z loňska a z roku 2017, ale ani to
není pro nás! Druhé místo a stříbrná medaile je velkou odměnou pro MiniPusinky za celoroční snažení. Super umístění a krásná tečka za letošním soutěžním rokem.
V letošním roce Minipusiky byly celkem na 6 soutěžích, ze kterých přivezly
4× zlato a 2× stříbro. Pusinky byly také na 6 soutěžích – jejich bilance je 3×
zlato, 1× stříbro, 1× 4. místo a 1× 5. místo. Byl to skvělý školní rok! Vím, že se
opakuji, ale bez podpory rodičů by to opravdu nešlo – proto moc děkuju rodičům za velkou podporu… Byli jste celý rok skvělí!
Martina Holubcová
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Sezóna 2018–2019 našich nejmladších hasičů
Další sezóna dětí je opět za námi. Jako první jsme se tradičně zúčastnili soutěže o Chlumecký pohár. Pro některé to byl úplně první závod, pro zbytek již
velice známá věc. Přesto však společně bojovali za co nejlepší výsledky. Družstvo mladších dětí se umístilo na krásném 9. místě ze 14 družstev a družstvo
starších dětí na 3. místě z 12 družstev. Putovní pohár s námi tedy letos zpět
domů nepřijel a zůstal ve své domovině.
Dále následovalo okresní kolo Hry plamen, které se letos konalo právě u nás
v Poniklé. Zde už jsme byli připraveni o mnohem více a odhodláni předvést, co
v nás je. Časy starších dětí byly velice krásné a děti dokazovaly, že na to opravdu
mají, že si chtějí tu výhru zkrátka odnést. Avšak jediná opravdu špatná nehoda
a náhoda na požárním útoku je o tuto výhru připravila. Brali jsme z něj tedy
poslední místo a tím jsme se také loučili s postupem na krajské kolo. Co se dá
dělat, takové už soutěže jsou. Jednou se daří, jindy ne, ale ponaučení pro příště
je také drobným vítězstvím. V celkovém pořadí se umístili na krásném 4. místě
z 29 družstev. Nesmím opomenout ani naše mladší děti, které se také moc
snažily a vybojovaly celkové 14. místo z 26 družstev. V celkovém shrnutí musím
děti opravdu pochválit. Jdou do všeho jako tým a tak to má být.
Co se týče oblasti dorostu, není ještě úplně uzavřena. Proto více informací
sdělím až později.
Sportu zdar!
Sandra Šperlová
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Informace pro táborníky
I letos pro Vás SDH Poniklá pořádá tábor.
Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti proběhne

od 3. do 10. srpna 2019.

Obývat budeme indiánská tee-pee na louce Slunný mlýn ve Vědlicích
na Litoměřicku.
Na tábor i z tábora pojedeme společně vlakem, zavazadla nám odveze
hasičské auto.
V ceně tábora 2 000 Kč je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, cesta
na tábor i domů, ubytování na sedm dní a nocí, plná penze včetně svačiny a přesnídávky, pitný režim, celodenní výlet, veškeré vstupné, pohledy
a známky a odměny pro děti. Prosím všechny zájemce, kteří tak ještě neučinili, aby se co nejdříve přihlásili. Kapacita, byť omezená, není vyčerpána.
Pro podrobnější informace a přihlášky mě kontaktujte na tel. 775 950 973
nebo na mailu JJirous@seznam.cz
Míra Jirouš
SDH Poniklá

Okrsková soutěž
Dne 18. května proběhla soutěž
v požárním sportu za účasti deseti
družstev. Za pěkného počasí a malé
účasti diváků soutěž začala slavnostním otevřením běžecké dráhy. Milá
slova pronesl čestný starosta okresu
Míla Míksánek, přestřižení pásky, kterou podržely sestry Soňa Václavíková
a Vlaďka Macháčková, provedli Šárka
Jiroušová (mistryně světa) a Jiří Hloušek (okrskový velitel). Slavnostní start
provedla stejná dvojice. Vítězi soutěže se staly ženy z Poniklé a muži z Roprachtic.
Jiří Jindřišek st.
starosta okrsku
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Krakonošův ranč – hospodaření
v roce 2018
S výsledky hospodaření za rok 2018 byli seznámeni členové a zaměstnanci družstva na výroční členské schůzi, která se konala dne 17. 5. 2019
v restauraci „U Floriána“.
Schůzi zahájila předsedkyně družstva paní Alena Šedá a předala slovo
panu Zbyňku Jiroušovi, místopředsedovi družstva, který celou schůzi řídil. Na programu schůze bylo seznámení se zprávami za jednotlivé úseky
a schválení roční uzávěrky.
Za živočišnou výrobu přednesla zprávu zootechnička paní Pavla Simonová. V roce 2018 bylo vyrobeno 903 175 litrů mléka, vše v kvalitě BIO.
Z toho bylo 830 601 litrů prodáno do Polabských mlékáren a. s. Poděbrady,
které nám udělily ocenění za nejlepší mikrobiologickou kvalitu mléka. Toto
ocenění získává naše družstvo již řadu let a je to především zásluhou našich
ošetřovatelek skotu a pečlivou údržbou a sanitací dojírny. Úspěšnost v březosti krav po první inseminaci byla 68,3 %. Nejčastějšími důvody pro vyřazení krav z chovu byly věk, onemocnění vemene, končetin a neplodnost.
V průběhu roku se nám narodilo 216 telat, z toho 114 býčků a 102 jaloviček. Denní přírůstek u telat dosahoval 0,75 kg/den. Velice pěkného výsledku bylo dosaženo v březosti po první inseminaci u jalovic a to 81 %. I zde
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za tímto výsledkem stojí svědomitá
práce ošetřovatele v odchovně mladého dobytka.
Ve 3. a 4. čtvrtletí jsme museli začít snižovat stav skotu. Celkové snížení
představovalo cca 30 kusů. Důvodem
snížení byl nedostatek objemného krmení na zimu.
Za úsek mechanizace přednesl
zprávu mechanizátor pan Ladislav
Čurda. Podařilo se nám provést rekonstrukci střešní krytiny na budově
dílen, kde byla položena hydroizolace na ploše více jak 1 000 m2. Vozový
park jsme rozšířili o nový traktor CAASE Luxum 110 a starší smykový nakladač 750. Ve středisku jsme na nejhorším úseku mezi kravíny položili asfaltový koberec.
S výsledky rostlinné výroby seznámil agronom pan Zbyněk Jirouš. V roce
2018 jsme hospodařili na 455,29 ha zemědělské půdy. Orná půda činila
152,93 ha a zbylých 302,36 ha byly louky a pastviny.
Na orné půdě bylo pěstováno obilí, luskoobilné směsky a jetele. Výnosy
u obilovin i přes velmi suchý rok nedopadly špatně. Průměrně se z ha sklidilo 32 q ovsa a tritikále a 42 q pšenice. Obilí bylo tak suché, že se nemuselo
čistit ani dosoušet.
Velmi teplé a suché počasí se nejvíce projevilo na porostech luk a pastvin. Na některých plochách nemohla být provedena ani druhá seč či pastva.
Z tohoto důvodu byla velmi brzo ukončena pastva krav i jalovic a muselo se
začít zkrmovat ze zásob vyrobených pro zimní období.
Zde jsme nic nepodcenili a začali jsme již v srpnu nasmlouvávat krmení.
Po dobu pěti měsíců jsme jezdili každý druhý den někdy až 80 km pro krmení. Celkem jsme nakoupili 1 708 q cukrovarnických řízků, 370 q kukuřičné siláže a 7 338 q travní senáže. Díky tomu se nám podařilo udržet stav
skotu a již dále nesnižovat. Nákup krmení a doprava představovaly zvýšení
provozních nákladů o 1,5 mil Kč. Bohužel přechody v krmné dávce se také
nepříznivě projevily v užitkovosti dojnic a tak dodávka mléka do mlékárny
byla za zimní období nižší o více jak 100 tis. litrů mléka.
Po sklizni senážních ovsů jsme se pokusili zasít ještě oves na krmení.
Bohužel z důvodu sucha a tepla se tento porost skoro nevyplatilo sklízet.
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Nevyšel nám ani další pokus, kdy jsme na podzim zasili ozimé žito pro krmení na jaro. Bohužel dlouhotrvající sněhová přikrývka způsobila vznik plísně
a tak bylo celých 13,5 ha na jaře letošního roku zaoráno.
S ekonomickými výsledky seznámila ekonomka Alena Šedá. V loňském
roce se nám podařilo dokončit projekt rekonstrukce odchovny mladého dobytka. Ten spočíval v kompletní výměně hrazení, rozšíření krmné chodby,
v nové elektroinstalaci a vodoinstalaci včetně vyhřívaných napáječek.
Významnou příjmovou položkou našeho rozpočtu jsou dotace. Zpeněžování produkce živočišné i rostlinné výroby se již řadu let drží na stejné
úrovni a získané dotace zdaleka nepokrývají provozní náklady potřebné
k hospodaření v našich podmínkách, k ekonomickému růstu, nákupu investic a slušnému a důstojnému odměňování všech pracovníků v zemědělství.
Některé výkupní ceny naší produkce jsou stejné jako v 90. letech minulého
století. Zato náklady máme vyšší v řádu několika set procent. Splnit všechny
podmínky pro čerpání dotací začíná být čím dál tím složitější a obtížnější. Družicové snímky obhospodařovaných pozemků jsou natolik přesné, že
kontroloři vidí sebemenší nedostatek a postih ve formě krácení dotací je
na světě. Další neméně důležité je mít vše správně zadministrované a dokladovatelné.
V zimě jsme si říkali, že pokud se bude opakovat sucho jako loni, tak to
dál neustojíme. Obavy se pomalu naplňují. Všude v okolí pršelo a Poniklé se
dešťové srážky vyhýbají. Květen a červen jsou měsíce, kdy bychom potřebovali největší množství srážek. Bývaly roky, kdy napršelo za tyto dva měsíce
na m2 i přes 200 mm. Podle naší evidence to za poslední tři roky v těchto
měsících není ani třetina. O to více nám nejsou lhostejné škody na trvale
travních porostech od divokých prasat či motorkářů. Náklady na obnovu
zničených porostů a za znehodnocené krmivo jsou vysoké a těžko na někom
vymahatelné.
Přes složité podmínky se snažíme chod družstva udržet a doufáme, že
další suché roky a nedostatek pracovníků nás nebude nutit ekologické hospodaření omezit.
Alena Šedá
předsedkyně družstva
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S vděčností, s prosbou, s díkůvzdáním…
Podstatou života je dobře myslet, dobře myslet znamená umět rozpoznat,
co je důležité a co ne. Toto poznání pak vede ke svobodě člověka. Jsou-li však
lidé jednou svobodní, pak mají vědět, jak se svobodou naložit.
Průmyslové kamery na každém rohu ulice či v zaměstnání i kdekoliv jinde,
nárůst zákonů a vyhlášek svědčí o tom, že tam, kde se vytrácí duch, pravda
a svoboda, úměrně přibývá zákonů, příkazů a nařízení. Svobodnému Božímu
lidu stačilo Desatero. Když Boží lid začal příliš chodit po světských cestách, přestal pozvedat hlavu vzhůru k Hospodinu a díval se jen na člověka, k Desateru
přibylo dalších 613 přikázání židovského národa. Kolik zákonů má náš národ
dnes raději ani nedomýšlím, a to proto, že se už člověk nedívá ani na člověka,
ale jen a jen na sebe – to je ten lepší případ…
Žádný arzenál ani žádná zbraň v arzenálu světa není tak mocná a účinná,
jako pravdivá a zralá odvaha svobodných mužů i žen.
Součástí zralosti člověka je pak vděčnost. Kdo neumí být vděčný, začne počítat. A kdo začne počítat (cokoliv), nikdy, nikdy nebude mít dost.
Na konci školního roku jsme i v naší farnosti nabídli Bohu vděčnost za minulost, za uplynulý školní rok, za všechny, kdo nás provázeli, za učitele, kteří nás
vzdělávali, i za rodiče, kteří to s námi vydrželi.
K vděčnosti se přidružila její sestra radost, která provázela naši Bohoslužbu
rytmickými písněmi a drobnými dárky v podobě čokoládových dopravních značek, které jsme si mohli vytáhnout jako překvapení i poselství do nadcházejících časů – zda jsme na hlavní, nebo máme odbočit, zastavit…
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Mnozí z nás ještě umí poodstoupit od práce a vydat se na prázdniny či dovolenou. A proto jsme s prosbou svěřili Božímu duchu i cesty, na které se budeme
vydávat.
Cesty – duchovní – abychom zahlédli i to, na co jsme nebyli připraveni a co
jsme nečekali.
Cesty – fyzické – po kterých budeme jezdit – abychom někoho nenabourali,
nikdo nenaboural do nás, a aby každá cesta měla cíl a smysl.
I naše dopravní prostředky jsme svěřili Božímu požehnání:
– aby nám dobře sloužily,
– aby nikomu neuškodily,
– a aby nám nebyly ukradeny.
Pokropení vodou pak znamenalo symbol života, průhlednost myšlení, slov
a činů.
A protože každá událost má rozměr duchovní i lidský, po malém pohoštění
nám děti zahrály Pohádku o opravdovém princi a opravdové princezně. Jako
díkůvzdání se pak děti mohly svézt na poníku, ve velorexu i v kamionu.
A tak děkuji všem, kteří se jakkoliv podíleli, a zvu k vděčnosti vedoucí až
k lidské radosti.
Vždyť radost z Boha je naší silou…
PS: Víte, jaký je rozdíl mezi kamionem a velorexem? Žádný! Do obojího se
přezouváme.
P. Ivo
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V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil M. Holubec

Nová fara 1722 a faráři
V roce 1719 před ponikelským posvícením přišel ponikelskému rychtáři Václavu Holubcovi vzkaz z branské vrchnostenské kanceláře a druhý z branské fary,
aby kostelníci, jak starší kostelník Jan Skalský, sedlák čp. 29, tak mladší kostelník Daniel Tuláček, návesník čp. 85, dali do pořádku ponikelskou faru, že sem
do Poniklé přijede natrvalo kněz a teď hned jako prvý branský kaplan Frydrych
Josef Benedikt Kord. Hrabě Harrach se tak rozhodl poté, když uslyšel, že mládež v Poniklým, v Křížlicích a ve Vítkovicích nic nezná z katolického náboženství
a že mnozí v pasáckých a pohončích letech ještě nikdy nebyli u svaté zpovědi
a u svatého přijímání. Že umírající lidé odcházejí z tohoto světa bez posledního
pomazání. V pátek, před ponikelským posvícením, přivezla ponikelská robotní
fůra pana kaplana a rychtář s kostelníky ho ubytovali do staré, sešlé, roubené,
čistě však vysmýčené a vydrhnuté fary v sousedství návesního domku u Pavlíků
čp. 45.
Tentokrát mohli ponikelští slavit své posvícení čtyři dny. V sobotu byl svátek
sv. Matouše a i tajní evangelíci přišli poslušně jak dopoledne na tichou i velkou
mši a odpoledne na nešpory či požehnání. Nejenom starší lidé naplnili zděný
ponikelský kostel, ale i mládež, kterou kantor Jan Fišera čp. 95 před mřížkou
před hlavním oltářem pěkně srovnal, chlapce na evangelijní stranu před mužské lavice, děvčata na epištolní stranu před ženské lavice, aby pilně a bedlivě
dohlížel, aby včas klekali, vstávali, křížem se znamenali a hlasitě odříkávali naučené modlitby.
Sedmého srpna 1721 rozhodl hradecký pan biskup Jan Adam hrabě Vratislav
z Mitrovic za návštěvy u hraběte Harracha o zřízení nových far v Poniklé, ve Štěpanicích a v Jablonci nad Jizerou. A jejich oddělení od Branné a Rokytnice.
Před Vánocemi jel pan kaplan Kord do Hradce Králové k panu biskupovi, aby
mu složil předepsanou farářskou přísahu. Při návratu po třech dnech přichystali jemu slavné uvítání. Na Nový rok 1722 o desáté začala slavnost instalační
prvofaráře Korda v ponikelském kostele sv. Jakuba Většího. Té se účastnili jak
duchovní a světští představitelé tak sousedé z ponikelské, křížlické a vítkovické
kolatury.
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O gruntovním soudu 5. března 1722 bylo též oznámeno purkrabím Severinem Jinoškou, že milostivá vrchnost pan hrabě Alois Tomáš Rajmund z Harrachu jako patron ponikelského kostela sv. Jakuba Většího svolil, aby ze zádušních peněz byla v Poniklé postavena nová fara a to zděná s chlévem, maštalí,
stodolou, kolnou a ohradní zdí a že poručil, aby jeho poddaní z Poniklé a osad
přifařených robotou na tu stavbu postínali v panském háji stromy, které fořtmistr branský Exner vykáže, nalámali stavebního kamene břílového, na vápno pak
kamene vápenného, nakopali písku i mazanice, to vše robotou sedláci odforovali a při stavbě samé aby veškerou přidavačskou práci obstarali sami poddaní,
políra se zedníky však pošle hned s jarem sám.
Poniklá tehdy patřila jako všechny ostatní obce panství, pod kolaturu branskou až do znovu zřízení a obsazení fary v Poniklé v roce 1722. Do té doby byl
ponikelský kostel filiální. Po dolnobranské svatojiřské pouti se na faře ohlásil
patronátem zjednaný polír Adam Bernášek z Litoměřic, aby se pustil do stavby
nové ponikelské fary podle plánu schváleného panem hrabětem Harrachem.
Místo pro novou faru bylo vybráno nad zádušní loukou vedle cesty do Horních
Dol, neboť odtud sem možno i přivést vodu nově vykopaným korytem. A tak
28. dubna 1722 založen gruntovní kámen k vystavění ponikelské fary za prvního
faráře Kordy, který požehnání duchovní při tom učinil a první gruntovní kámen
zarazil osobně. Před ponikelským posvícením na neděli před sv. Václavem letos
připadajícím, když už na nové faře světnice řádně vyschly, se pan farář se svou
sestrou, farskou hospodyní, přestěhoval ze staré roubené sešlé fary do nové
zděné, při níž polír Bernášek ještě chlév, maštálku, stodolu, kolnu a ohradní zeď
stavěl.
Nato dostal ponikelský kostel novou cínovou křtitelnici. Ta stará kamenná
sloužila ještě v původním dřevěném od jeho založení před panováním Karla IV.
Tedy víc jak 400 let. Proto farář Kord ji poručil poklopit dnem vzhůru a použít
jako podstavec pro novou křtitelnici cínovou s latinským nápisem, který na česko znamenal: „Tato křtitelnice zhotovena za správy důstojného otce Kordy, prvého faráře Ponikelského. Léta Páně 1722.“
Po sv. Havlu 1723 přivezl nový ponikelský rychtář a mlynář Kristián Rieger
(Ryker) do Poniklé panu faráři Kordovi pomocníka novosvěcence pana kaplana
Františka Fridta. V březnu roku 1725 jeho nahradil nový kaplan Josef Hantke,
syn vrchlabského purkmistra. Ten v Poniklé pobyl do 7. května 1728.
Dne 11. června 1730 a další tři dny uspořádal podle nařízení hradecké konsistoře pan farář Kord pobožnost k sv. Janu Nepomuckému. Pro tuto pobožnost
byla zakoupena ze zádušních peněz soška sv. Jana Nepomuckého a přivezena
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z Hradce od řezbáře. Po tři dny stála na hlavním oltáři. V neděli 19. dubna 1733
se rozloučil farář Kord s celou farností, v níž působil 12 let, a i s farskou hospodyní byl odvolán do Horní Branné. Tam byl roku 1737 povýšen na děkana.
Do Poniklé přešel tedy v roce 1733 štěpanický farář Josef Ignác Rülle a 25. dubna byl instalován.
Ovšem v půli února zemřel v Jilemnici přes osmdesát let starý pan farář Karel Ignác Brod, který tam padesát let působil. Počátkem března presentoval pan
hrabě na jilemnickou faru ponikelského faráře Rülleho i s panem kaplanem.
Do Poniklé dostal presentaci jablonecký farář Jan David Ignác Jakobec.
Dne 25. července 1743 měl svou první mši svatou nedávno vysvěcený seminářský pan master Josef Rieger, třetí syn mlynáře ponikelského Kristiána Riegra.
To byl první kněz z Poniklé.
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Brigáda na hradě Nístějce
Řada občanů z širokého okolí
hradu Nístějky, a tím z Poniklé a Přívlaky, se zajímá o činnost na tomto tak blízkém hradě. V průběhu
letošního jara se znovu projevila
aktivita Spolku hradu Nístějky. Zřícenina hradu jako hojně navštěvovaná památka, nejvýše položený
hrad při toku řeky Jizery, díky horským podmínkám neušel přírodním pohromám v podobě extrémního působení horského povětří.
V prostoru hradního ostrohu došlo k několika výrazným polomům
včetně stržených větví a lokalita se
na mnohých místech stala špatně nebo téměř zcela neprůchodnou.
Proto členové spolku hradu Nístějky po domluvě s vedením města Vysokého nad Jizerou, města, kterému většina zříceniny náleží, se rozhodli uskutečnit brigády na hradě a tím obnovení prostupnosti hradu. Byly vyhlášeny
postupně tři termíny brigády, a to na sobotu 4. května, neděle 26. května
a konečně pak v sobotu 8. června. Postupně se brigády zúčastnili čtyři členové spolku a pět příznivců hradu Nístějky. Byla zcela vyčištěna přední část
hradu včetně čelního šíjového příkopu a prostoru kolem kulaté věže. Potom
následovala střední část s hradním nádvořím. S vyčištěním terénu souvisela
i oprava hradních tabulí. Činnost na hradě zaujala i návštěvníky, kteří v době
brigád přišli na prohlídku. Zároveň se i zajímali o lokalitu a členové chvílemi
působili jako průvodci.
Zdeněk Fišera
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Vydejte se na výlet „Pojizerským
Pacifikem“ s novou mapkou
Naplánujte si projížďku krkonošskou lokálkou z Martinic v Krkonoších
do Rokytnice nad Jizerou. Na výstavbě dvacet kilometrů dlouhé regionální
železnice mají hlavní zásluhu Jan hrabě Harrach a tehdejší místní podnikatelé. Dráha významně přispěla k hospodářskému rozvoji kraje, jehož se stala
neodmyslitelnou součástí. V současnosti se zde setkáte s motorovými vozy
řady 810, charakteristickými pro české lokálky. Nechybí ani vyhledávané tradiční parní jízdy.
Jak se v lokalitě orientovat, kde z vlaku vystoupit a co navštívit, napoví
nový propagační materiál Svazku Krkonoše.

Nový propagační materiál
„Trhací mapa, která obohatila tzv. knihovničku Svazku Krkonoše, nabízí turistům i milovníkům železnice užitečné i zajímavé informace o regionální železniční trati. Pojizerským Pacifikem se můžete svézt z Martinic v Krkonoších
do Jilemnice, Hrabačova, Víchové nad Jizerou, Horní Sytové, Poniklé, Jablonce
nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou a zase zpět,“ seznámila Alena Pacholíková,
manažerka Svazku Krkonoše. A doplnila: „Dozvíte se například, kdy byla želez-

47

POD HORAMI 5–6/2019

RŮZNÉ

niční stanice v Martinicích v Krkonoších vyhlášena kulturní památkou ČR, jaká
atraktivní místa v okolí tratě můžete navštívit nebo kterou naučnou stezku si
projít. Také jsme pro vás naplánovali několik pěších výletů do okolí železniční
tratě. A samozřejmostí je přehledná turistická mapa s vyznačením železniční
tratě Pojizerského Pacifiku, turistických pěších tras, naučných stezek a zajímavostí, za kterými se můžete vypravit z některé železniční zastávky. Získat mapu
můžete ke konci června v krkonošských turistických informačních centrech
a na vybraných železničních stanicích. Ke stažení je na webových stránkách
www.krkonose.eu.“

Železniční stanice i s areálem Martinice v Krkonoších
je kulturní památkou ČR
Železniční stanice Martinice v Krkonoších leží na neelektrifikované celostátní dráze Trutnov hlavní nádraží–Chlumec nad Cidlinou a zároveň je odbočnou
stanicí neelektrifikované regionální dráhy Martinice v Krkonoších–Rokytnice nad Jizerou. Se svou nadmořskou výškou 482,970 m n. m. je nejvýše položenou stanicí na obou tratích. Lokálka z Martinic v Krkonoších do Rokytnice
nad Jizerou přepravuje cestující od 6. prosince 1899, kdy proběhlo její slavnostní uvedení do provozu. Od července roku 2016 je pod ochranou státu prohlášením za kulturní památku.

TIP: Výročí 120 let trati
Oslavu ke kulatému výročí dne 31. 8. 2019 organizuje Spolek železniční
historie Martinice v Krkonoších. Kromě bohatého doprovodného programu
bude „hlavní hvězdou“ legendární motorový vůz M 260.001 Stříbrný šíp. 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. V průběhu
konání oslav budou probíhat komentované prohlídky stanice – kulturní památky. Podrobný program bude umístěn na www.nadrazimartinice.cz.
Zpracovala D. Palátková. Červen 2019. Další informace o aktuálním dění z turistického regionu Krkonoše a ze života Svazku Krkonoše najdete na: www.krkonose.eu,
www.svazek.krkonose.eu, www.rozvoj.krkonose.eu a také na facebookovém profilu:
www.facebook.com/Krkonose.eu
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Letní prázdniny – pozor na úrazy!
Je to každý rok stejné. S volnými dny a sluníčkem jako by lidé zapomněli
na opatrnost a Zdravotnická záchranná služba vyjíždí se zvýšenou frekvencí
k úrazům. Teplé dny lákají ke hrám a sportovním aktivitám. Hlavními příčinami dětských úrazů jsou většinou nedostatečný dohled dospělých, přecenění
vlastních schopností, podcenění rizika či chybějící bezpečnostní pomůcky.
Právě absence ochranných pomůcek je opravdu nejčastějším důvodem
zranění dětí při sportu a venkovních aktivitách. Pokud by je děti měly, helma nebo chrániče v případě pádu dokáží úrazu mnohdy zcela zabránit nebo
alespoň rozsah zranění zmírnit. Základní, a pro děti povinnou ochrannou
pomůckou, je přilba – a to nejen při jízdě na kole. Měla by být naprostou
samozřejmostí také při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo bruslích. A to
nejen při delších vyjížďkách či výletech, ale i při projížďkách po vesnici nebo
okolí domu, kde mají děti pocit bezpečí.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Tento trend je
obecně ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním, při kterém lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím.
Nezapomeňte, že opatrnosti není nikdy dost. Na co dbát především?

SPORT
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete. Pro sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem.
Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné prostředky, například přilby a chrániče.

KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do neznámé vody či
nechodit do vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci, epileptici, lidé s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým
onemocněním. Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky
nejsou v žádném případě plnohodnotnou ochranou neplavců.

POBYT NA SLUNCI
Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné. Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční brýle. Vyhnete se tak spáleninám, úžehu, který vzniká při pobytu na slunci, či úpalu,
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který je způsoben pobytem v horkém prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální
zdravotní stav a dodržujte pitný režim, úměrně se oblékejte, noste pokrývku
hlavy.

DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, kteří nejsou zvyklí na běžný
provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile
za volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí, zastavte, nadýchejte se
čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.

ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a alkoholem,
a tak naši záchranáři často ošetřují nezletilé intoxikované osoby. Alkohol snižuje odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly.
Michael Georgiev
ZZS LK
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