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OBECNÍ ÚŘAD
starosta Tomáš Hájek
603 569 389, 481 585 133
hajek@ponikla.cz
Věra Nováková, Alena Soukupová
481 585 981
obec@ponikla.cz
obecní četa, sběrný dvůr (T. Klikorka)
608 084 782
ceta@ponikla.cz
VODOVODY (odečty, poruchy)
Hoření a střední Poniklá, Nová Ves (M. Dobiáš)
737 863 818
Dolení Poniklá, Přívlaka, Preložka (J. Čížek)
721 154 738
Pečovatelská služba Poniklá
481 549 400
MUDr. Karásková
481 585 174
Ordinační hodiny v Poniklé čp. 266:
PO: 13.00–18.00
ÚT: 8.00–12.00
ST: 8.00–12.00; na objednání: 12.00–13.00
PÁ: 8.00–12.00; na objednání: 12.00–13.00
Ordinační hodiny v Jilemnici J. Harracha čp. 90:
PO: 7.30–12.00
ÚT: 14.00–17.00
ČT: 7.30–12.00
MATEŘSKÁ ŠKOLA
481 585 257, 737 711 997
skolka.ponikla@seznam.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
481 585 206, 604 310 491
zs@ponikla.cz
KNIHOVNA
732 608 524
knihovna@ponikla.cz
MUDr. Kubinová (dočasně zastupující dětská
lékařka)
481 551 150
605 987 617
Ordinační hodiny v Jilemnici Metyšova 468:
akutně nemocné děti
PO: 8.00–11.00
ÚT: 7.00–10.30
ST: 8.00–11.00
ČT: 7.00–10.30
PÁ: 8.00–11.00
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Zprávy z obce

JEDNÁNÍ OBECNÍ RADY ZA OBDOBÍ PROSINEC
2019 AŽ ÚNOR 2020
Vážení ponikelš� sousedé,
letošní zima sice nedala možnost
dětem si pořádně užít koulovaček
a dovádění ve sněhu, zato přála všem
motorizovaným účastníkům silničního provozu a obecní kase v případě
výdajů za zimní údržbu. Naše obec
se s končící zimou připravuje na další
rok plný oprav a inves�c. Nu, posuďte
sami.
Rada obce vzala na vědomí předložení závěrečného vyúčtování projektu „Přepojení stávající lokální
ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú. Přívlaka
na obecní ČOV“. Celkové výdaje projektu činily 1 814 795 Kč, z toho obdržená dotace z Fondu ochrany vod
1 111 940,43 Kč, vlastní podíl obce
činil 702 854,57 Kč. V souvislos� s dokončením této etapy bude v dubnu
předložena žádost o dotaci do Fondu
ochrany vod na propojení ČOV Cementárna s centrální ČOV. V řádném
termínu byl dokončen další projekt
z Fondu ochrany vod, a to „Vodovodní
řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8“.
Následovat bude kolaudační řízení,
teprve po obdržení kolaudačního
souhlasu bude možné provést závěrečné vyúčtování projektu.
Rada obce schválila zapojení obce
do žádos� o dotaci, kterou podá Svazek obcí Jilemnicka na pořízení strategických dokumentů, obec Poniklá
požádá o zpracování pasportu místních komunikací.
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Rada obce vzala na vědomí vyúčtování projektu „Rekonstrukce lávky přes Jizeru v obci Poniklá“, celková
cena byla dodatkem č. 1 ponížena
o 34 875 Kč, tyto méněpráce vznikly
na základě zaměření skutečně provedených prací, případně prací, které
nebylo nutné pro zdárné dokončení
díla provádět. Celkové náklady projektu činily 3 712 212 Kč, z toho obdržená dotace ze Státního fondu životního prostředí 2 000 000 Kč. Na akci
již byl vydán kolaudační souhlas.
V listopadu obec zahájila na proﬁlu zadavatele veřejnou zakázku
malého rozsahu s názvem „Oprava
cesty a vybudování parkoviště v obci
Poniklá“ (projekt na položení asfaltu
na cestě ke garážím u Jizery a vybudování parkoviště za farou spoluﬁnancovaný z Národního programu
Životní prostředí). Ve lhůtě pro podání nabídek jsme obdrželi celkem
11 nabídek uchazečů, z nichž 6 bylo
vyřazeno z důvodu překročení předpokládané hodnoty zakázky. Uchazeč s nejlevnější nabídkou byl vyzván
dvakrát k objasnění mimořádně nízkých položek v nabídkové ceně. Hodno�cí komise doporučila starostovi
obce veřejnou zakázku zrušit, neboť
v průběhu hodnocení došlo ke zjištění, že příloha č. 5 Výkaz výměr mohla
být pro uchazeče zavádějící a nabídky se tak mohly stát neporovnatelné.
V rámci zajištění transparentnos�

a rovného přístupu jsme se rozhodli
toto napravit zpracováním detailního
položkového rozpočtu. Detailní položkový rozpočet byl zpracován a zakázka byla nově vypsána s termínem
pro podání nabídek do 17. 2. 2020.
Obdrželi jsme neuvěřitelných 15 nabídek uchazečů! Naše obavy o mimořádně nízké ceně z původní nabídky
se potvrdily, neboť došlo k navýšení
hodnoty zakázky o více než 0,5 mil.
Kč bez DPH. V současné době jsme
před uzavřením smlouvy s vítězným
uchazečem, kterým se stala společnost S-Vision s. r. o. z Pecky s nabídkovou cenou 2 722 628,80 Kč bez DPH.
Realizace těchto dvou akcí proběhne
v letošním roce.
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty o zrušení veřejné
zakázky ze strany Libereckého kraje
na rekonstrukci mostu Na Mejtě. Liberecký kraj obdržel 4 nabídky uchazečů, jejichž cena byla nad předpokládanou hodnotu zakázky, Liberecký
kraj tedy zakázku zrušil a není tak
reálné zahájení realizace v r. 2020.
Liberecký kraj zadal posouzení zpracované projektové dokumentace.
Rada obce vzala na vědomí informaci o dočasném uzavření ordinací dětského lékaře v Poniklé
a Jablonci nad Jizerou. MUDr. Vrba
k 31. 12. 2019 ukončil ze zdravotních
důvodů provoz těchto ordinací, vzešlá situace byla řešena s ředitelem
MMN a. s., který přislíbil ordinaci
obsadit. V současné době, jak jste
již zaznamenali, je ordinace dočasně
obstarána MUDr. Kubinovou, která je
v případě nemoci dětem k dispozici
ve své ordinaci v Jilemnici. Pro preven�vní prohlídky a očkování bude
dojíždět paní doktorka do ordinací
v Poniklé a Jablonci n. Jiz. Od května
2020 se předpokládá obsazení obvodu novým lékařem, o podrobnostech
Vás budeme informovat.
Dalšími podanými či chystanými
projekty se zastupitelé obce zabývali
detailně na 8. zasedání, zápis z tohoto zasedání naleznete na jiném místě
zpravodaje.
Vážení ponikelš� sousedé, obecní
rada Vám všem přeje příjemné proži�
svátků jara!
 Petra Novotná, místostarostka
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Zprávy z obce
OBECNÍ HLÁSNÝ
ACH TY DOTACE!

Tyto řádky píšu se znalos� obsahu příspěvku paní místostarostky
o činnos� rady obce i se znalos� zápisu z jednání zastupitelstva obce.
Pokusím se proto nevršit další cifry
a krkolomná jména dotačních �tulů
a jen okomentuji, co ze všech těch dotačních pokusů pro naši obec plyne.
V tom horším vidění světa je to permanentní nejistota a plánování tak
trochu za chodu – u většiny zamýšlených inves�čních akcí na letošní rok
stále musíme počítat s nějakou nejistotou ze strany poskytovatele dotace,
leckdy s nejistotou zcela zásadní. To se
to pak plánuje… Naštěs� ale šikovný
dotační manažer (a takového v osobě
paní místostarostky máme!) dokáže
sehnat peníze na leccos. A naštěs�
máme i zdravě nespokojené zastupitelstvo s velkou zásobou nápadů
a plánů na možné opravy a inves�ce
ve vsi, takže i když některý z našich
zamýšlených projektů by právě letos
nebyl v dotačním kurzu, je v zásobě
celá řada jiných. I proto konstatuji,
že nám s koncem loňského roku opět
nezbylo na účtech téměř nic, neboť
všechny daňové příjmy byly použity
na spoluﬁnancování projektů (škola,
lávka, vodovod, kompostéry,…). Dotaci jsme vlastně měli na veškeré jen
trochu větší akce – a bylo to v úhrnu
více než 20 milionů nad náš běžný
rozpočet. A proto si myslím, že i v dalších letech má smysl prožívat trochu
té náročné a otravné dotační nejistoty
spojené s někdy až komickými stohy
doprovodného papírování.

PRVŇÁČCI, HLASTE SE!

Tato zpráva by neměla zapadnout,
a tak ji hlásím i zde, tedy mimo školní rubriku. Díky příchodu přece jenom o trochu silnějších ročníků (2012
a mladší) a díky změně systému ﬁnancování regionálního školství otevře
naše základní škola zase po letech
samostatnou první třídu. (Jinak u nás
na prvním stupni některé ročníky
na některé předměty jsou sloučené –
v příš�m roce 2. + 3. a 4. + 5.; na druhém stupni pak ale zase každý zvlášť).
Op�mis�cky vypadá i výhled do dal-
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ších let, čímž odpovídám na otázky
k udržitelnos� dvoustupňové základní
školy u nás ve vsi.

ZÁCHODY ANO, KINO NE

A aby to zase nebylo tak růžové,
oznamuji, že s těžkým srdcem jsme
o rok odsunuli ﬁnální vybavení patra
školní přístavby (posluchárna s elevací). A to z ﬁnančních důvodů a důvodů
sešněrovanos� při zadávání větších
veřejných zakázek. Nicméně jedna
nová školní třída ve spodním patře
přístavby, posilovna i veřejné toalety
budou otevřeny na jaře, nebo nejpozději v podle�.

MANUÁL SPOŘÁDANÉHO
OBČANA

Každodenní zkušenos� mne vedou k vypsání několika následujících
stručných �pů, jak bychom se měli
mezi sebou umět v tom našem údolíčku porovnat. Jsou to jen zjednodušená hesla, která asi většina z Vás c�,
ale najdou se i výjimky, tak třeba níže
snesené někoho trkne…
Noční klid je po celý rok a bez výjimky vždy od 22.00 hod. Když už
někdo musí odpalovat rachejtle (a já
bych to nejraději všem rozmluvil), nenechávejte to na půlnoc. O Silvestru
se to snad snese, ale takhle přes rok
to vážně lidem mimo slavící komunitu
radost nepřinese. O zvířatech nemluvě!
V intravilánu (tedy zastavěné čás�
vesnice) není dovoleno volné pobíhání psů – pes musí být vždy minimálně
na vodítku. Psi mají zuby – čím větší,
�m ostřejší! A i když si to mnozí chovatelé nepřipouš�, stát se může všelicos – přičemž dávno už nežijeme
v době, kdy nějaké to bolestné vyřešila láhev rumu.

Pronajímání bytů a chalup
pro krátkodobé pobyty zakládá povinnost pla�t obci drobný poplatek. Vztahuje se to i na objekty, které nejsou
provozovány jako oﬁciální hotel či
pension. Více o tom v obecní vyhlášce, nebo přímo na OÚ.

VĚČNÉ TÉMA ODPADŮ SI ZASLOUŽÍ HNED NĚKOLIK POZNÁMEK:

 Pytlový svoz odpadu probíhá
obvykle v pondělí. Odkládat pytle
na sběrných místech v úterý, aby tam
pak celý týden strašily, není proto dvakrát moudré.
 Do žlutých kontejnerů patří pouze
sešlápnuté PET lahve. Směsný plast
patří do žlutých pytlů. Do žlutých pytlů ale lze vhodit se směsným plastem
i PET lahve. Že se vyskytují žluté pytle
s popisem „PET“ i „směsný plast“ není
podstatné – můžete do obou dávat
obé, i společně.
 Jedlé oleje nepatří do kanalisace –
tvoří v ní ošklivé tukové zátky, jejichž
odstraňování je velmi nákladné. Olej
z pánví a fritéz můžete slévat do PET
lahve a odevzdat zdarma na sběrném
dvoře.
 Sběrný dvůr u bývalé přádelny je
otevřen každou první sobotu v měsíci
od 9.00 do 10.00, zdarma zde můžete
odložit všechny druhy tříděných odpadů a většinu druhů nebezpečných
odpadů. Za úplatu pak i velkoobjemový odpad. Velkoobjemových odpadem myslíme odpad, který se svým
rozměrem nevejde do popelnice (třeba gauč, ne však směs drobného odpadu, byť v hodně velkém pytli).
Všem, kterým výše napsané připadá samozřejmé, děkuji.
 Tomáš Hájek, starosta
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Zprávy z obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období leden–únor 2020
Svá životní jubilea oslavili:
Marie Holubcová, 70 let
Farská Věra, 70 let
Zuzánková Miluška, 70 let
Ronová Barbara, 70 let
Hušek Eduard, 75 let
Červinková Jaroslava, 75 let
Zelinka Josef, 75 let
Jiroušová Jozefa, 80 let
Mar�ncová Eva, 80 let
Rychlovský Antonín, 85 let
Rychtářová Jaroslava, 92 let
Všem oslavencům blahopřejeme!

ZLATÁ SVATBA
V prosinci jsme oslavili svoji zlatou svatbu. A to tak, že jsme se vrá�li doslova o 50 let zpátky a znovu
se ocitli v obřadní síni a své „zlaté
společné ži�“ potvrdili v pokračování se vším, co k svatbě patří.
Děkujeme panu starostovi,
paní Soukupové, paní Novákové, že
v předvánočním čase a shonu nám
vyšli vstříc.
Velké a srdečné poděkování patří především našim dcerám, které
vše v tajnos� pro nás připravily. Byl
to pro nás den plný krásných a milých překvapení, o kterých jsme až
do poslední chvíle neměli sebemenší tušení.
Poděkování „Kantýně“ manželům Patřínovým a jejich týmu. Za je-

jich velkou ochotu nám připravit
svatební hos�nu. Bylo to naprosto
profesionálně připraveno. Výzdoba,
servis, obsluha, jídlo… Všichni jsme
byli se vším moc spokojení.
A musíme se zmínit a poděkovat
panu Jaroslavu Hlůžemu, který sestavil hudební aparaturu. Ochotně
do večeře obsluhoval.
Po večeři nás navš�vil také sám
vládce hor „Krakonoš“, i jemu patří
dík. Byl hezkým zpestřením hlavně
pro naši slovenskou rodinu.
Moc děkujeme našim dcerám,
které to vše „zpunktovaly“, a �m
nám připravily nezapomenutelný
zážitek.
 manželé Trojanovi

V prosinci 2019 a lednu 2020
nás opus�li:
Libuše Čechová
Zdeněk Jindřišek
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!

Sta�s�ka pohybu obyvatel v obci
za rok 2019
stav k 1. 1. 2019

1126

narození

12

přistěhovaní

19

odstěhovaní

20

úmr�

17

přemístění v rámci obce

20

sňatky

4

rozvody

0

stav k 1. 1. 2020

1120

Krakonošův ranč – HD
přijme do pracovního
poměru

TRAKTORISTU

Informace na tel.: A. Šedá
– 605 056 601
Pod horami 1–2/2020
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Zprávy z obce
OBECNÍ KNIHOVNA
Opět se překulil další rok, který
pro knihovnu nebyl zrovna příznivý.
Kvůli rekonstrukci školy musela být
knihovna od poloviny června do poloviny září mimo provoz. Potom to
ještě neskončilo, jelikož přetrvávaly
problémy s internetem. Doufám, že
už jsou smolné dny u konce a leto-

šek bude lepší. Budu ráda za každého nového čtenáře nejenom z řad
dě�, ale i dospělých.
Teď pár čísel. V knihovně máme
celkem 5576 svazků, z toho je 3861
beletrie a 1715 naučná. Z tohoto
množství si určitě každý něco vybere. Během roku 2019 bylo vypůjčeno 742 knih beletrie pro dospělé,
547 beletrie dětské, 70 knih na-

učných pro dospělé, 37 naučných
pro dě�, dohromady 1396 knih.
Uživatelů máme 87, z toho 34 dětských. Nakoupeno bylo 144 knih
za 25 652 Kč, odepsáno bylo 129
knih.
Těším se na Vás i v tomto roce
a přeji Vám příjemné nadcházející
jarní dny!
 Ludmila Višňáková, knihovnice

Nové knihy leden–únor 2020
pro dospělé
Nolan Dominic
Kristína Pavelková
Stina Jacksonová
Tabea Bachová
Tabea Bachová
Jitka Ludvíková
Soukup/David
Vlastimil Vondruška
Lucinda Riley
Lucinda Riley
Jerome Klapka
Karin Krajčo
Táňa Keleová-Vasilková

pro děti
Žena bez minulosti
Život v jeho stínu
Stříbrná cesta
Bretaňská sága 1 (Ostrov Kamélií)
Bretaňská sága 2 (Ženy z ostrova)
Dotek vraha
Krkonoše známé i neznámé
Letopisy královské komory
Sestra s perlou
Sestra ve stínu
Tři muži ve člunu
Za sny
Tři sestry

kolektiv autorů
Láďa Hruška
Milada Motlová
Ivan Karas
Roald Dahl
Roald Dahl
Michael Dahl
Ivona Ďuričová

Ledové království
Průšvihy drzého záškoláka
Česká říkadla, pohádky
Jak se koulí sněhuláci
Avlež Kíﬂa
Zdivočelé pohádky
Děsivé historky 2
Básničky o zvířátkách

+ dalších 70 knih v putovním souboru ze Semil

FINANČNÍ SPRÁVA UPOZORŇUJE NA NOVELU ZÁKONA DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. DOCHÁZÍ KE ZMĚNĚ PODMÍNEK OSVOBOZENÍ POZEMKŮ
S VYBRANÝMI KRAJINNÝMI PRVKY
Osvobození pozemku bude možné uplatnit v rozsahu krajinného
prvku, a to skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopu, mokřadu, pokud bude tento prvek evidován v evidenci ekologicky
významných prvků.
Pokud chcete uplatnit osvobození od daně z nemovitých věcí
na zdaňovací období roku 2020
a krajinný prvek nemáte zapsán
do evidence ekologicky významných prvků, je třeba podat podnět
pro jeho zapsání do 31. 12. 2019
na Státní zemědělský intervenční
fond. Ten v současné době eviduje
data o cca 15 �s. krajinných prvcích,
které se nacházejí na zemědělsky
užívaných pozemcích, nebo k nim
přiléhají. Ve vztahu k těmto již evi-
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dovaným krajinným prvkům není
třeba podávat nový podnět (žádost) k jejich zapsání.
Pokud bude podnět k zaevidování krajinného prvku podán až v roce
2020, bude citované osvobození možné uplatnit až na rok 2021.
Stávající rozsah osvobození dle § 4
odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí bude podle přechodných ustanovení zákona aplikován
do konce roku 2021. Poplatníci tak
budou mít dva roky na to, aby si
nechali krajinné prvky, které se nacházejí na jejich pozemcích, zapsat
do evidence ekologicky významných
prvků.
Dále místo pozemků, které nelze
žádným způsobem využívat, budou
osvobozeny příkopy, mokřady, mo-

čály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území
obce a nejsou užívány k podnikání.
Zachováno bude rovněž osvobození pozemků, na nichž nachází
ochranné pásmo vodního zdroje
I. stupně.
Podrobnější informace k aplikaci
osvobození podle § 4 odst. 1 písm.
k) novely zákona naleznete na adrese h�ps://www.ﬁnancnisprava.cz/
cs/dane/novinky/2019/info-k-novele-zakona-dzn-10208
 Ing. Mgr. Zuzana Mašátová,
tisková mluvčí, Generální ﬁnanční
ředitelství

Pod horami 1–2/2020

Zprávy z obce
SHRNUTÍ USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PONIKLÁ –
13. ÚNORA 2020
Usnesení č. 85:
ZO Poniklá schvaluje navržený program 8. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá.
Usnesení č. 86:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Jana Kubína, ověřovateli zápisu volí Petra Plichtu a Tomáše Noska, zapisovatelkou Petru Novotnou.
Usnesení č. 87:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce Poniklá.
Usnesení č. 88:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2020:
Navýšení příjmů o 111 194,43 Kč,
navýšení výdajů o 111 194,43 Kč.
Usnesení č. 89:
ZO Poniklá schvaluje podání žádos� o dotaci na projekt
„Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Poniklá“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
dotačního �tulu 117D8210D Podpora vítězů soutěže
Vesnice roku.
Usnesení č. 90:
ZO Poniklá schvaluje podání žádos� o dotaci na projekt
„Oprava obecních cest v Poniklé“ v rámci programu 2.1
Program obnovy venkova Dotačního fondu Libereckého kraje a souhlasí s výší vlastního podílu v případě
schválení žádos�.
Usnesení č. 91:
ZO Poniklá schvaluje podání žádos� o dotaci na projekty „Průzkumný vrt Horní Dola – obec Poniklá“ a „Vrt
Horní Dola – obec Poniklá“ do výzvy č. 2/2018 v rámci
Národního programu Životní prostředí, prioritní oblast
1. Voda, podoblast 1.6 Zdroje vody, podporované ak�vity 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné
vody.
Usnesení č. 92:
ZO Poniklá schvaluje podání žádos� o dotaci na projekt „Altán v zahradě MŠ Poniklá“ do výzvy MAS č. 06
k předkládání žádos� o podporu v rámci operace 19.2.1
Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.
Usnesení č. 93:
ZO Poniklá schvaluje podání žádos� o dotaci na projekt „Přepojení ČOV Cementárna na centrální ČOV
včetně opravy centrální ČOV“ do Programu vodohospodářských akcí pro rok 2020 Libereckého kraje, oblast
podpory Ochrana vod a rozvoj vodohospodářské infrastruktury.

Pod horami 1–2/2020

Usnesení č. 94:
ZO Poniklá schvaluje podání opětovné žádos� o dotaci
na pořízení cisternové automobilové stříkačky do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR.
Usnesení č. 95:
ZO Poniklá schvaluje podání žádos� o dotaci na projekt
„Zefek�vnění nakládání s komunálním odpadem v obci
Poniklá“ do výzvy OPŽP 3.2 Zvýšení podílu materiálového a energe�ckého využi� odpadu.
Usnesení č. 96:
ZO Poniklá schvaluje prodej čás� ppč. 351/1 v kú Přívlaka přimykající se k ppč. 351/1 o výměře cca 250 m2
za cenu 150 Kč za m2 Josefu Nesvadbovi. Nabídka je
platná do 31. 12. 2021, náklady na pořízení geometrického plánu a náklady na vklad do katastru nemovitos� nese kupující, přesná podoba geometrického plánu
podléhá schválení Radou obce Poniklá.
Usnesení č. 97:
ZO Poniklá schvaluje prodej čás� ppč. 1654/1 ležící
mimo místní komunikaci o výměře cca 168 m2 za cenu
50 Kč za m2 Josefu Nesvadbovi a zároveň koupi čás�
ppč. 1648/1 v kú Přívlaka ležící pod místní komunikací
o výměře cca 168 m2 za cenu 50 Kč za m2. Nabídka je
platná do 31. 12. 2022, náklady na pořízení geometrického plánu a náklady na vklad do katastru nemovitos�
nese obec Poniklá, přesná podoba geometrického plánu podléhá schválení Radou obce Poniklá.
Usnesení č. 98:
ZO Poniklá schvaluje prodej ppč. 416/15 kú Poniklá Lucii a Petru Hájkovým za cenu 150 Kč za m2. Nabídka je
platná do 31. 12. 2020, náklady na vklad do katastru
nemovitos� nese nabyvatel.
Usnesení č. 99:
ZO Poniklá schvaluje prodloužení lhůty pro prodej
ppč. 318 v k. ú. Přívlaka (který byl schválen usnesením
č. 236/2018) do 31. 12. 2020.
Usnesení č. 100:
ZO Poniklá schvaluje uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě darovací č.j.: 1/2019/Ho-36100 v předloženém znění a pověřuje starostu obce jejím podpisem.

Žádost o prodej obecního pozemku
pozemek: ppč. 192 v kú Přívlaka
žadatelé: Ing. Jakub a Marcela Ježkovi, Čelákovice
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Škola a školka
DÍKY POSTCROSSINGU
ZÍSKÁVÁME AKTUÁLNÍ
INFORMACE Z DĚNÍ
VE SVĚTĚ

VSTOUPILI JSME DO TWINNINGU
Twinning je největší společenství
evropských škol, nedílnou součás�
Erasmu+, programu Evropské komise pro vzdělávání. Díky Twinningu
můžeme komunikovat a spolupracovat s různými školami v Evropě,
zapojovat se do projektů a sdílet své
nápady. Koncem roku 2019 jsme se
zapojili do projektu venkovských škol
Vánoce, Vánoce přicházejí. Naším

úkolem bylo vytvořit vánoční výzdobu, zachy�t vánoční atmosféru
ve škole, vše nafo�t a vložit na stránky Twinningu. Fotograﬁe jsou zpřístupněny všem školám v Evropě.
Na Twinningu se budou podílet převážně žáci Anglického klubu.
 Alena Stránská

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
Dovolte mi, abych jménem školy pozval všechny předškoláky k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání. Zápis se uskuteční ve čtvrtek
23. dubna 2020 v I. třídě ZŠ od 15 hodin. Jestliže Vám tento čas nevyhovuje, můžete přijít individuálně mezi 13. a 16. hodinou.
V příš�m školním roce dojde k zásadní změně v organizaci výuky
na 1. stupni naší školy, která se významně dotkne i budoucích prvňáčků.
Vzhledem k očekávanému většímu počtu předškoláků, a �m i celkového
počtu dě� na 1. stupni, budou vytvořeny 3 třídy. Při odhadovaném počtu
15 dě� bude 1. ročník vyučován samostatně, další dvě třídy budou tvořit
dva spojené ročníky (2. a 3. ročník, 4. a 5. ročník).
V následujících letech organizace bude totožná, pouze v případě malého počtu budoucích prvňáků by se dalo uvažovat o spojení jiných ročníků.
Roli také může hrát složení dě� v daném ročníku (počet dě� se SPU, s výchovnými problémy atd.).
Nemusím Vám asi připomínat, že dě� čeká zcela proměněná škola.
Este�cky hodnotné a inspira�vní prostředí nabité technickými vymoženostmi a všelijakými pomůckami se postupně snažíme využít i v samotné
výuce. A tak věřím, že přirozená dětská zvídavost, se kterou předškoláci
dorazí k zápisu, bude i nadále rozvíjena v průběhu celé školní docházky.
 Zdeněk Vinklář, ředitel školy
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I v letošním školním roce pokračujeme v projektu Postcrossing,
který spočívá v odesílání pohlednic
na určené adresy do celého světa a očekávání, z kterého světadílu a státu se objeví pohled v naší
schránce. Pohledy píší žáci druhého
stupně anglicky nebo německy.
Pohlednice malebné vesnice
Poniklé putovaly od letošního září
do Japonska, Číny, Taiwanu, USA,
Kanady, Austrálie, Velké Británie,
Turecka, Finska, Ruska, Německa,
Slovenska a Polska. V našich psaních
se zmiňujeme i o zdejší ﬁrmě Rau�s,
mnoho lidí nám odepsalo, že si ji vyhledává na internetu.
A odkud přišly pohledy k nám?
Z Maďarska, Rakouska, Německa,
Belgie, Nizozemí, Běloruska, Ruska,
Číny, Hong Kongu, Velké Británie,
USA, Kanady a Austrálie. Z došlých
pohledů se dozvídáme zajímavos�
o lidech, městech a kulturních památkách. Získáváme i aktuální informace o dění v jednotlivých státech.
Píše nám Catherine z Hong Kongu, že díky špatné poli�cké situaci
tam lidé nejsou v posledních měsících šťastní. Doufá, že se do jejich
města brzy vrá� mírumilovná a prosperující společnost.
Posílali jsme pohled do Austrálie
do oblas� New South Wales, kterou
zasáhl velký požár a kde miliony zvířat zahynulo. Dostali jsme zpětnou
vazbu od Melissy, která nám napsala
o probíhající snaze hasičů zdolat tuto
katastrofu.
V období Brexitu nám přišly dva
pohledy z Velké Británie od Miloše,
který má za�m ještě možnost tam
3 roky pracovat a žít poblíž Londýna
i se svojí českou rodinou.
Trochu nás vyděsil pohled z Číny
od studentky Yiji, která díky koronaviru nemůže již druhý měsíc chodit
do školy. Píše, že atmosféra v jejím
městě není dobrá, většina lidí se
musí zdržovat doma a dodržovat hygienická opatření. Naštěs� se koronavirus poštou nešíří! Dobrou imunitu všem!
 Alena Stránská
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Škola a školka
Z TŘÍDNÍ KNIHY PŘEDŠKOLÁKA
Odpočívající zimní příroda nám postupně rozkrývala svá tajemství a poskytla nám nové možnos� vyži�.
Ukázala nám, jak proměnlivé, plné zvratů může být počasí, jak ob�žné je pohybovat se po náledí i jak vypadá
pořádná zimní fujavice. A přestože se letos pouze občas
přikryla slabou sněhovou peřinkou, umožnila nám rozeznávat podpisy zvířátek ve sněhu a pozorovat ptáčky
u krmítka, které jsme se pak po celou zimu snažili poc�vě krmit, a to i přesto, že o to příliš nestáli. Dlouhá zimní
odpoledne si pak nadále někteří z nás krá�li cvičením
„hravé jógy“ pod vedením paní učitelky Alice Bekrové.

ZIMNÍ DOBRODRUŽSTVÍ NA LYŽÍCH

Sněhové podmínky nám letos nedovolily věnovat
se zimním sportům v okolí naší MŠ. Avšak díky ochotě
a vstřícnos� jednoho z ta�nků, pana Miroslava Nováka,
se alespoň několik z nás mohlo ve tře�m lednovém týdnu
zdokonalit ve sjezdu na lyžích v lyžařské škole MIRASKI
SCHOOL v lyžařském středisku na Benecku. Moc děkujeme za ochotu a trpělivost s malými lyžaři.

MASOPUSTNÍ VESELÍ

Tře� únorový týden se nesl ve znamení masopustu.
Postupně jsme poznávali jeho význam a ak�vně se zapojovali do příprav na jeho vyvrcholení. To pro nás nastalo v pátek 21. 2. 2020, kdy jsme se my nejmenší chystali
veselým průvodem zahájit sobotní masopustní veselí
na obecní návsi. Počasí nás však již druhým rokem zradilo. Jen jsme se celí natěšení oblékli ven, začali se za oknem čer� ženit. A tak nám nezbylo než skousnout naše
zklamání a alespoň si užít trochu toho veselí při zpěvu
a tanci v MŠ.

MUZIKOHRANÍ

Kalimba, koncovky, zvonečky, hromozvuk, dešťová
hůl, drhla, brumla, rumbakoule atd. Že nevíte, o co jde?
My jsme si pod �mto názvem do středy 26. 2. 2020 také
nedovedli nic představit. Tento den nás však navš�vila
lektorka z Jičína, paní BcA. Vladislava Dlouhá, a přivezla
s sebou spoustu netradičních nástrojů s netradičními názvy. Díky nim jsme se přenesli do vzdálené Afriky. Po počátečním ostychu jsme rozeznívali jednotlivé nástroje,
bubnovali na africké bubny, zpívali jsme a tančili. Při bubnování na pravé šamanské bubny jsme se do toho položili
tak, že se nám podařilo vyvolat venku déšť se sněhem.
Z dopoledního setkání s muzikou jsme odcházeli všichni
příjemně naladěni a neskrývali jsme úžas nad �m, co vše
je možné rozeznít, neboť nám za odměnu „zazpívala“ i �betská mis�čka naplněná „tančící“ vodou.
Zima nesplnila naše očekávání. Neužili jsme si zimních radovánek na pekáčích ani pořádné sněhové peřiny. O to víc upínáme své naděje k jaru. Již teď nám dává
najevo, že už je tu. Objevujeme první jarní ky�čky a sluníčko nám dává pocí�t, že již brzo budeme moci svléknout těžké zimní bundy a radovat se z hezkých teplých
dní. A tak se nechme překvapit, co nového nám jarní
čas přinese.
 Lidmila Boháčová
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ZPRÁVY ZE ŠKOLSKÉ RADY
Při naší ZŠ působí školská rada,
která rodičům, učitelům i obci nabízí
možnost účastnit se debaty nad tím,
kam se škola bude ubírat, a ovlivňovat způsob, jakým se to bude dít.
Školská rada při naší ZŠ má nyní toto
složení:
Mgr. Barbora Kulhavá – zástupkyně
rodičů, předsedkyně školské rady
Lucie Zelinková – zástupkyně rodičů
Mgr. Eva Holubcová – zástupkyně pedagogů
Ing. Alena Stránská – zástupkyně pedagogů
Mgr. Jiří Paulů – zástupce zřizovatele/
obce
Ing. Jan Kubín – zástupce zřizovatele/
obce
Ve školním roce 2019/2020 se doposud konala dvě jednání školské rady
(dále ŠR), z nichž byly pořízeny zápisy,
které jsou v plném znění zveřejněny
na webových stránkách školy (http://
zs.ponikla.cz/).
Zde bych ráda zmínila nejdůležitější body:

PRVNÍ TŘÍDA VE ŠKOLNÍM
ROCE 2020/2021

Vzhledem k vysokému počtu potenciálních prvňáčků pověřila ŠR ředitele školy zpracováním různých variant organizace prvního stupně školy.
Výsledkem je samostatná první třída,
do které podle odhadů nastoupí asi
15 dětí. Ve II. třídě budou spojené děti
z 2. a 3. ročníku, celkem jich tam bude
21. Ve III. třídě se spojí čtvrtý a pátý
ročník s 19 dětmi.
Vznik samostatné první třídy s sebou nese velké pozitivum ve větším
komfortu pro žáčky i jejich paní učitel-
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ku, zároveň se sníží počty dětí i v dalších dvou třídách.
Nejedná se o řešení jenom na tento školní rok, v následujících letech
bude rozložení tříd stejné. Naše škola se tak přiblíží svému mottu „Malá
škola – péče o každého“ i na prvním
stupni.

PROPAGACE ŠKOLY

Máme krásně opravenou a skvěle vybavenou školní budovu a chtěli
bychom tyto informace dostat více
na veřejnost. ŠR společně s vedením
školy a obcí řeší možné způsoby propagace školy, ať už formou článků
do médií, nebo pomocí různých akcí.
Zároveň byly nastartovány práce
na koncepci nových webových stránek
školy a celkově modernější a interaktivnější prezentaci.

ANGLIČTINA

ŠR se shodla, že znalost angličtiny je v dnešní době klíčová a mělo
by se promyslet, zda by se výuka angličtiny nedala zapojit už od prvního
ročníku. Ředitel školy zváží možnosti
– např. otevření mimoškolního kroužku, příp. zavedení AJ přímo do rozvrhu. Pro starší děti přichází v úvahu
možnost přizvat do hodin rodilé mluvčí (projekt MAS Jilemnicko).

ŠKOLNÍ ZAHRÁDKA

I vzhledem ke stavebním pracím
není stav zahrádky před školou příliš
utěšený. Škola navrhne, co se zahrádkou dál – ideálně tak, aby plnila vzdělávací účel, bylo na ní něco, co se dá
zužitkovat, a aby přes letní prázdniny
nepotřebovala příliš péče a přesto vypadala dobře.

DALŠÍ BODY A VÝSLEDKY

Na základě podnětu ŠR byly zakoupeny moderní výukové plakáty pro výuku češtiny.
ŠR projednávala možnost mít
ve škole k dispozici čaj nebo jiný nápoj pro děti, aby si nemusely nosit pití
z domova. Ukázalo se ale, že toto není
vzhledem k hygienickým předpisům
možné.
ŠR řešila způsob fungování družiny – chodí tam hodně dětí a prostory
nejsou zcela vhodné, problematický
je zejména prostor šatny. Organizace
školní družiny byla upravena.
I přes nákladnou rekonstrukci zůstávají ve škole místa, kterých se opravy nedotkly – ale i zde by se situace
měla postupně zlepšovat. Prvním krokem bude výměna lina ve spodní třídě.

DALŠÍ JEDNÁNÍ ŠR A JEHO
TÉMATA

V tomto školním roce proběhne
ještě jedno jednání ŠR, pravděpodobně v polovině května po skončení třídních schůzek. Budeme mj. nadále řešit
způsoby prezentace školy, věnovat se
budeme také tomu, jaké mají učitelé
na naší ZŠ možnosti pro další vzdělávání.
Všichni členové školské rady jsou
velmi aktivní a mají o naši školu velký
zájem. Pokud máte jakýkoli podnět, co
ve škole zlepšit, nebo nápad, jak školu
dále rozvíjet, sem s ním!
Můžete mi napsat e-mail na bara.
kulhava@centrum.cz, případně zavolat na 731 182 556, nebo se s Vámi
ráda sejdu po předchozí domluvě
osobně.
 Barbora Kulhavá, předsedkyně
školské rady
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MIMOŘÁDNÁ ÚČAST NA PREMIÉŘE
Milí ponikeláci a příznivci ochotnického divadla.
Tak jsme se dočkali!
Náš dobrý úmysl představit se vám
o loňských Vánocích s novou divadelní
komedií, „DARMOŠLAPKY aneb REPETE, HOŠI“ se bohužel nepodařil, a tak
se musela premiéra této hry přeložit
na sobotu 1. 2. 2020.
Moc jsme se na tento den těšili.
Sešli jsme se v Kantýně již odpoledne,
abychom se připravili na generálku,
která předcházela večerní premiéře.
Nejdřív jsme ale rovnali židle do řad
a přitom jsme uzavírali sázky na počet
diváků. Odhady nás všech byly vysoké a i když na Ponikeláky chodí vždy
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hodně lidí, tak skutečnost nás opravdu
překvapila a je nám moc líto, že někteří se už nedostali kvůli místu.
Byli jste výborní diváci, podle ohlasu jste se dobře bavili a naše komedie se vám líbila. Všem těm divákům,
kteří se nedostali, a i všem ostatním,
kteří chtějí „DARMOŠLAPKY“ vidět,
připravujeme reprízu o Velikonocích
11. 4. 2020 opět v 19.30 hod. v Kantýně.
Přijďte se pobavit a zhlédnout herecké výkony našich ochotníků v čele
s Frantou Kavánem.
Už teď se na vás, milí diváci, moc
těšíme.
 Divadelníci
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MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM, ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM
Přátelé Boží, lidé dobré vůle a my
všichni, kteří přikládáme ruku k dílu
na dotváření vlastního života, přírody, které jsme součástí, a lidské rodiny, kterou svou přítomností vytváříme.
Máme za sebou Vánoce se vší
svou náročností, krásou, zatížením i požehnáním a záleží jen a jen
na nás, co z toho se u nás v životě
zabydlí. Tečkou za těmito „událostmi“ není vyhozený vánoční stromek
a uklizený byt, ale především příchod
– přítomnost tří králů.
Spousta hvězdářů zahlédlo hvězdu, mnoho vědců mělo povědomí
o nastávajících událostech, mnoho
historiků znalo čas a místo, mnoho,
mnoho, mnoho… Ale jen tři králové,
chcete-li mudrci nebo chcete-li mágové, uměli číst znamení doby a to
tak, že se vydali na cestu – dali se
do pohybu, a to takovým způsobem,
že to začalo měnit nejprve jejich
vlastní život, postupně život jejich
okolí a přiznejme si, že jejich přítomnost mění a bude měnit svět do konce jeho trvání.
S přítomností tří králů je v naší
zemi spojena lidová tradice tříkrálového koledování. Současná forma
sbírky vznikla na území olomoucké
arcidiecéze, a to za osobního nasazení arcibiskupa Jana Graubnera. První ročník se uskutečnil v roce 2000,
v následujícím roce 2001 již poprvé
probíhá sbírka v celonárodním měřítku. Letos je tedy při dvacátých kulatinách co slavit, za čím se ohlédnout,
za co děkovat a co vyhlížet.
Je co slavit, neboť tato slečna
(tříkrálová sbírka) má již dvacet let
životní moudrosti, elánu a hlavně
služby. Především pak má růstovou
energii, dynamiku a potenciál.
Je za čím se ohlédnout. Z původních neznámo kolik „pokladniček“
v roce 2000 jich je již v roce 2020
celých 24 961 a hned dodávám, že
za každou pokladničkou je potřeba
vidět především tři dětské krále, tedy
74 883 dětí, a pak ještě jednoho dospělého vedoucího. Mnohdy pak mají
tři králové i „širší doprovod“, jako tře-
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ba při pravidelné návštěvě tří králů
našich městských úřadů a policejních
stanic nebo při průvodech v různých
městech.
Je za co děkovat, neboť jejich
služba potřebným díky vybraným
prostředkům se neustále rozšiřuje a zkvalitňuje. První výnos sbírky
v roce 2000 byl 8 414 699 Kč. Výnos sbírky v roce 2020 k 31. lednu je 130 222 361 Kč, a to je již teď
o 17 920 754 Kč víc než loni.
Je co vyhlížet a k čemu se upínat,
neboť vyspělá společnost se pozná
podle toho, jak je schopna a ochotna
se postarat o svoje nejslabší členy.
Nárůst potřebných v naší civilizaci

je evidentní. Stoupající počet dobrovolníků je také povzbuzující a stoupající výnos sbírky je prostě faktem.
Spousta lidí hledá znamení
a mnoho lidí touží po vědomostech.
Kdo se však vydá na cestu za znamením, které změní jeho život, který se
posléze sám může stát znamením
pro lidstvo, svět i Boha? A proč bych
to nemohl být právě já či právě ty,
kdo bude na prahu každého nového roku nebo i každého nového dne
s nadšením vinšovat lidem štěstí,
zdraví, dlouhá léta a k tomu Boží pokoj i Jeho požehnání.
S vděčností, přáním i požehnáním
 P. Ivo Kvapil

Pod horami 1–2/2020
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PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU
V letošním roce oslavila charitní Tříkrálová sbírka 20. narozeniny.
Ve Vaší obci vyšli koledníci již po patnácté a vrá�li se opět s plnými pokladničkami. Chtěla bych Vám všem
obyvatelům Poniklé poděkovat
za štědrost a ochotu přijmout koledníky ve svých domovech.
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děkuji všech ochotným dětem, kteří
vytrvale koledují od domu k domu
i v nepříznivém počasí, děkuji i jejich rodičům, že je podporují, děkuji
všem vedoucím skupinek, že si najdou čas na tuto službu.
A v neposlední řadě bych chtěla
vyzdvihnout jedinečnou spolupráci
s místní školou, ponikelská škola je
opravdu jediná na Jilemnicku, která s námi tak vstřícně spolupracuje
při Tříkrálové sbírce. Děkuji paní učitelce Evě Holubcové za dlouholetou
organizaci dě� ve škole. Moc si toho
vážíme a těšíme se na spolupráci
v dalších letech.
 Simona Pošepná, ředitelka Oblastní charity Jilemnice

Než ale mohou koledníci vyjít
po Vaší obci, je potřeba vše připravit a zorganizovat. Proto bych chtěla
poděkovat zejména panu faráři Ivo
Kvapilovi a paní Magdaléně Jarošové, kteří nám po všechny ty roky
nezištně ve svém volném čase pomáhají zajišťovat chod sbírky. Dále
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JARO 2020 NAŠICH FOTBALISTŮ
datum

čas

domácí

hosté

28. 3. 2020

15:30

TJ Sokol Stružinec

TJ PONIKLÁ

11. 4. 2020

15:30

TJ PONIKLÁ

TJ Sokol Roztoky

18. 4. 2020

16:00

TJ SOKOL Mříčná

TJ PONIKLÁ

25. 4. 2020

16:00

TJ PONIKLÁ

SK Mírová pod Kozákovem

3. 5. 2020

14:30

HSK Benecko

TJ PONIKLÁ

9. 5. 2020

16:30

TJ PONIKLÁ

SK Jilemnice

16. 5. 2020

17:00

TJ Sokol Martinice

TJ PONIKLÁ

23. 5 .2020

17:00

TJ PONIKLÁ

TJ Sokol Stružinec

31. 5. 2020

17:00

TJ Sokol Nová Ves

TJ PONIKLÁ

6. 6. 2020

17:00

TJ PONIKLÁ

Jiskra Libštát

13. 6. 2020

17:00

TJ PONIKLÁ

TJ Sokol Horní Branná B

20. 6. 2020

17:30

TJ Vysoké nad Jizerou

TJ PONIKLÁ
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ÚSPĚCH MLADÉHO
PONIKELSKÉHO
SPORTOVCE
Poslední podzimní kolo nejvyšší české fotbalové soutěže si svou
ligovou premiéru v dresu Slovanu
Liberec užil také Ponikelský rodák
Dominik Gembický. Naskočil jako
střídající hráč do utkání pro� Slavii Praha, které Liberec prohrál
0:3. Věříme, že tato zkušenost
a důležitá meta Dominika posune
k dalším skvělým výkonům a jeho
kariéru budeme určitě nadále sledovat.
 Jiří Paulů

Pod horami 1–2/2020
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CVIČENÍ PRO RADOST
A POTĚŠENÍ – PO ŠESTÉ
V sobotu 1. 2. 2020 se opět uskutečnila akce „Cvičení pro radost
a potěšení s Olinkou a Vláďou“. Již
po šesté se do Poniklé vypravila
Olinka Šípková, aby svou neutuchající energií rozhýbala téměř 60
těl. Po loňské premiéře se rád přidal i Vláďa Valouch, který společně
s Olinkou předvedl a naučil všechny
přítomné dámy a pána sestavičku
Dance aerobiku. Poté následovala

Pod horami 1–2/2020

půlhodinka PorteDeBras s Olinkou.
Po dvou hodinkách cvičení si všichni
zasloužili malý odpočinek a občerstvení – kávička a malý zákusek určitě
povzbudily organismus. Následoval
blok od Vládi – posilování celého
těla. Závěrečná jóga pod vedením
Olinky už znamenala uvolnění a protažení celého těla.
Akce se jako vždy vydařila a všichni odcházeli příjemně unavení, ale
šťastní, že udělali něco pro své tělo.
Velké poděkování patří Jirkovi
Paulů, který zařídil pódium pro cvičitele. Bylo super, že byli vyvýšení,

protože na ně bylo lépe vidět. Za dopravu, postavení pódia a opětného
složení se sluší poděkovat všem, kteří pomohli: Tomáš Klikorka, Mar�n
Holubec, Víťa Schmidt, Jirka Paulů.
Další velký dík patří Lence Scholzové a Věrce Butulové. Bez jejich
vynikajících moučníků by kávička
nebyla úplná.
Kdo byl a chce přijít zas, kdo
nebyl a chtěl by vyzkoušet, tak si
napíše do svých diářů 30. 1. 2021!
Do Poniklé opět přijede Olinka a Vláďa…
 Cvičenky TJ Sokol Poniklá

17

Život v obci

X. PONIKELSKÝ MASOPUST
Čtyřice�denní půst, který by ortodoxní vyznavač tradičních zvyklos� měl podstoupit před Velikonocemi, je vpravdě dost dras�ckým
zásahem do jídelníčku. A každý, kdo
by takové dlouhé bezmasé martyrium chtěl přečkat, pochopitelně velmi pílí, aby si promas�l své tělo tak
říkajíc do zásoby. Nu a zobnout něco
poc�vých zabíjačkových pochu�n
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může pochopitelně i ten (a byla nás
tam takových asi většina), který třeba počítá jen s kratší předjarní dietou.
Kabinet kerkonošské slovesnos�
již podesáté připravil výtečné domácí a zaručeně z masa vyrobené
pochoutky teplé i studené vepřové
kuchyně. Počasí ani vzdáleně nepřipomínalo únorovou zimu, a tak není

divu, kolik lidí si přišlo poklábosit
se sousedy při společném venkovním obědě. A aby byla atmosféra
ještě veselejší, hrála nám k poslechu vynikající dechová kapela Jilemničanka a jen chvíli po poledni se
opět po dvou letech rozpohybovalo
ústrojí orloje ve věži staré hasičské
zbrojnice. Letos byl orloj ve znamení souboje předsevze�m střídmos�
svázané hlavní ﬁgury a jemu oponujícímu tuctu apoštolů, zrazujících
ho od tak dras�ckého a v posledku
smutného vidění světa. Obě strany
sporu vedly své monology v citátech slavných mužů a lidových příslovích, aby nakonec vrch získala
strana prokonzumní – jak také jinak
o masopustu. A tak se hlavní hrdina
po ﬁnální replice „Zdrženlivost v jídle je jen neschopnost pořádně se
nažrat“ s chu� pus�l do své metrové
jitrnice, čímž strhl nejednoho diváka
k podobné úlitbě svému žaludku.
Byl to příjemný den!
 Tomáš Hájek
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VÝSTAVA SOUČASNÉ ČESKÉ
VÁNOČNÍ OZDOBY Z PONIKLÉ
V pres�žních prostorách Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou bude od 29. 2. do 24. 5. 2020 k vidění výstava Současné české vánoční ozdoby z Poniklé.
Výstava navazuje na již skončenou expozici Současné české vánoční ozdoby, která probíhala v období
Vánoc, a kromě perličkových ozdob na ní byly k vidění i klasické ozdoby. Foukané koule a ptáčci již z muzea
zmizeli, celý prostor malého sálu je tak nyní věnován
jen perličkovým ozdobám. Výstava byla doplněna o jarní kolekce – miniaturní skleněná vajíčka, perličkové zajíčky, berušky a různou další havěť.
Kromě ozdob mají návštěvníci jedinečnou příležitost
seznámit se s doposud spíše opomíjeným způsobem
využi� našich perliček, a to na lidových krojích. Pro tuto
výstavu jsme zapůjčili naši malou sbírku krojových čepců a věnečků, které jsou perličkami bohatě zdobené.
Unikátem výstavy je svatební koruna z německého regionu Schwarzwald, tvořená stovkami perliček a zrcátek.
Je fascinující, že perličky se objevují na krojích celého světa. Používají se zejména na zdobení hlavy, protože jsou lehké, ale najdeme je i ve výšivkách, nebo
jako náhrdelníky. Až se někde setkáte s lidovým krojem
z bohatšího regionu, zpozorněte – skoro jistě na něm
nějaké perličky budou.
 Barbora Kulhavá, Rautis

INFORMACE PRO TÁBORNÍKY
Dovolujeme si Vám nabídnout možnost účasti Vašeho dítěte na tradičním letním dětském táboře SDH
Poniklá. Akce je pořádána pro všechny zájemce z řad hasičské i nehasičské mládeže (6-18let), o výjimkách rozhoduje hlavní vedoucí. K tomu, abyste se mohli rozhodnout, Vám sdělujeme základní údaje
o tomto táboře.
Místo: Tábořiště Velké Všelisy (cca 15 km západně od Mladé Boleslavi),
Termín: 22. (sobota) až 28. (pátek) srpna 2020! POZOR, ZMĚNA OBVYKLÉHO TERMÍNU!
Ubytování: V indiánských tee-pee, zázemí tábořiště v 1. NP bývalé školy ve Všelisech (čp. 30 Malé
Všelisy) – WC, sprchy, kuchyně. Pro fanoušky latrín a polní sprchy budou k dispozici i tyto.
Doprava: Předpokládaný odjezd na tábor v sobotu 22. 8. 2020 v dopoledních hodinách.
Předpokládaný návrat z tábora v pátek 28. 8. 2020 v odpoledních hodinách tak, aby se děti přes
víkend připravily na školu
Cena tábora: 1 900 Kč
V ceně je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, ubytování na šest dní a nocí, plná penze včetně svačiny a přesnídávky, pitný režim, veškeré vstupné, pohledy a známky, odměny pro děti.
Další podrobnosti budou upřesňovány v následujících měsících.
Případné dotazy zodpoví vedoucí, a to osobně na tel. 775 950 973
nebo na e-mailové adrese JJirous@seznam.cz.
 Míra Jirouš, SDH Poniklá

Pod horami 1–2/2020
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OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2019 V ČINNOSTI
SDH PŘÍVLAKA
Uplynulý rok byl pro sbor obzvlášť významný, neboť byl především rokem 130. výročí založení
sboru. Během roku se ale samozřejmě uskutečnila (jako ostatně každoročně) i řada dalších akcí, které
hasiči sami organizovali, nebo se
na organizaci nějakým způsobem
podíleli. Plánování jednotlivých akcí
s členy sboru organizujeme společně na schůzkách, které se konají pravidelně každý první pátek v měsíci.
Celé předjarní a jarní období bylo
poznamenáno v první řadě dokončením podkladů pro vydání stolního
kalendáře sboru, návrhem a zajišťováním slavnostního praporu a také
materiálů pro vydání kroniky sboru.
Rovněž oprášení hasičské techniky
před blížící se okrskovou soutěží je
jarní nutnos�.
Kromě pravidelného jarního
úklidu okolí hasičské zbrojnice jsme
uspořádali 27. dubna již tradiční
akci – pálení čarodějnic. Pro mnohé
sousedy i přespolní je to příležitost
se po „zimním spánku“ opět poznat
a sejít.
Dne 18. května jsme se zúčastnili okrskové soutěže SDH, která se
konala tentokrát v Poniklé. Bratři
a sestry soutěžili v kategorii mužů
a kategorii veteránů. Co se umístění
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týká – máme stále co dohánět. Nadějí na zlepšení umístění v soutěžích
je získání nové krve do našeho sboru.
Zajišťovali jsme také gastronomii u příležitos� tradiční veteránské
akce – Studenecké míle. Jedno z jejího zastavení proběhlo 25. května
na návsi v Poniklé, a že bylo na co
koukat.
Nejvíce sledovanou a organizačně zodpovědnou a namáhavou
akcí byla zcela pochopitelně oslava
130. výročí založení sboru naplánovaná na 6. července. Uskutečnila se
na obvyklém místě nazvaném „Benátka“ za příznivého počasí za účas�
členů mnoha okolních hasičských
sborů a značného zájmu příchozích

návštěvníků. Kromě oﬁcialit proběhlo mimo jiné také představení a křtění vlajky, kroniky a kalendáře. Veliké
pozornos� jak přítomných členů
hasičstva tak i laické veřejnos� se
těšila soutěž historických hasičských
stříkaček v hašení hořícího modelu –
dřevěné budky.
Některé akce SDH z pozdního
léta a časného podzimu (oprava
polní kuchyně, letecký den, výlet,
oprava a doplnění zábradlí) jsme již
prezentovali v „cancálku“ Pod horami 9–10/2019.
Začátek adventního období na jilemské návsi jsme prožili společným
rozjímáním o čase Vánoc a následně rozsvícením vánočního stromu
6. prosince jak jinak, než při dobrém
jídle a pi�.
Kalendářní rok 2019 jsme okázale završili dne 28. prosince Výroční
valnou hromadou SDH v restauraci
U Floriána za účas� delegátů z okolních spřátelených sborů. Společně
jsme jak oﬁciálně tak i neoﬁciálně
zhodno�li celé uplynulé období, zavzpomínali na dobré i méně dobré
chvíle. Ale hlavně jsme se s končícím
rokem všichni loučili s vědomím, že
chceme i nadále pokračovat v naší
bohulibé a někdy i zábavné činnos�.
Fotodokumentace z některých
akcí je ke zhlédnu� ve fotogalerii
na stránkách obecního úřadu. Zároveň děkujeme všem těm, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli ke zdárné činnos� našeho SDH a průběhu
námi pořádaných akcí!
 Josef Hejral
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Historie

Jan Alexius Rychlovský
* 24. 12. 1752 v Poniklé
† 26. 7. 1811 v Praze
Vážení čtenáři,
počínaje tímto příspěvkem zahajujeme seriál o význačných ponikelských a přívlackých rodácích, případně o dalších osobnostech, které
svým působením zanechaly významný otisk na tváři naší vsi. Navazujeme
tak na mnohaletou popularisační činnost Kabinetu kerkonošské slovesnosti, který každým rokem jednu zajímavou a inspirativní osobnost našich
dějin připomíná v rámci Tuláčkových slavností. Ohlédnutí prvé věnujeme
Janu Rychlovskému, který na počátku 19. století zastával významné církevní
úřady a platil ve své době za nejvěhlasnějšího kazatele českého.

J

an Rychlovský se narodil 24. prosince 1752 jako druhorozený syn ponikelského učitele Václava Rychlovského a jeho ženy
Barbory. Mladý Jan vynikal od mládí vysokým intelektem i hudebním nadáním. Po školních letech v Poniklé pokračoval ve vzdělávání
na jesuitském gymnasiu v Jičíně, aby pak po vzoru svého otce nastoupil dráhu vesnického učitele ve Všestarech. Touha po vyšším vzdělání
a kněžské dráze jej záhy zavedla do Prahy, kde coby varhaník kláštera Theatinů na Malé straně zároveň studoval teologii a roku 1776 byl
vysvěcen na kněžství. Dalších 19 let pak coby kaplan a později farář
působil na Opočensku, přičemž po několik let spravoval i úřad vikáře
a školního dozorce. Pro nevšední řečnické schopnosti byl Jan Rychlovský roku 1796 povolán za kanovníka a českého kazatele do hlavního zemského chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Po dalších studiích
získal roku 1807 titul doktora teologie. Téhož roku pak dosáhl také
profesního vrcholu, když jej tehdejší arcibiskup pražský kníže Salm
zvolil za svého suffragana a papež Pius VII. jmenoval biskupem Termienským. Jan Alexius Rychlovský skonal ve věku 59 let 26. července
1811 na „horkou nemoc“ (snad tyfus) a je pohřben v kryptě hřbitovní
kaple v Úněticích u Prahy.

Rychlovský byl vůbec prvním všestarským kantorem, od roku 1767 zde dva
a půl roku vyučoval v budově čp. 40,
která je dnes k vidění v Krňovickém
skansenu.
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Děkanský kostel Nejsvětější Trojice
v Opočně.

Dnes neexistující budova „staré
školy“ stávala na místě dnešní školní tělocvičny, zakoupena pro školní
potřeby byla roku 1738 z podnětu
faráře Josefa Ignáce Rulle a rychtáře Jindřicha Fišery.

Výřez z Graupparovy mapy (1765)
nás vede do okolí kostela v době mládí Jana Rychlovského. Dnešního pozorovatele zaujme kostel sv. Jakuba
zatím ještě bez hlavní věže (přistavěna až roku 1805), její funkci zatím
plní dřevěná zvonice (přesně vprostřed obrazu). Zajímavý je podrobný zákres farního areálu s oplocenou
zahradou, nebo socha sv. Jana Nepomuckého jižně od kostela. Naopak
stará škola je (jako většina jiných
roubených stavení) zobrazena pouze
schematicky.
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Historie

A

jak může na svého rodáka vzpomínat rodná obec a proč má cenu
pamatovat si jeho jméno? Světící biskup u sv. Víta je vysoká
meta v církevní hierarchii, kterou Jan Alexius Rychlovský využil
měrou vrchovatou:
 Byl ve své době mimořádně uznávaným a vyhledávaným kazatelem,
jeho sváteční, nedělní a příležitostná kázání vyšla opakovaně tiskem.
 Je mu připisována zásluha o záchranu skvostného barokního
náhrobku sv. Jana Nepomuckého v chrámu sv. Víta. Stříbrná památka
vysoké umělecké hodnoty z let 1733–1736 měla být roztavena v těžkých časech svárů s dobyvačným revolučním francouzským císařstvím,
svému nešťastnému osudu ale nakonec ušla.

Katedrála svatého Víta, Václava
a Vojtěcha před konečnou dostavbou
v 19. a 20. století.

J

an Alexius Rychlovský vzešlý z barokně rozkvetlé Poniklé se ocitl
ve světě plném převratných změn. Nástup osvícenských myšlenek (projevujících se plně v drastických proticírkevních Joseﬁnských reformách i v pádu francouzské monarchie a s tím spojených
válečných útrapách Napoleonských válek) nesvedl našeho rodáka z tradičních hodnot doby, která formovala jeho dětství. Byl uznávanou autoritou v odborných kruzích i milovaným řečníkem schopným oslovovat
širokou veřejnost.

V knihovně ponikelského kostela se zachovalo téměř kompletní první vydání
sebraných kázání Jana Rychlovského,
které vycházelo posmrtně v letech
1818–1823. Ze třinácti dílů jeho nedělních, svátečních a příležitostných
kázání pozůstaly ve zdejší knihovně
všechny svazky krom prvního a dvou
posledních.

Ukázka z kázání na Svátek Nanebevstoupení Páně (21. května), na kterém jsou
zajímavé četné poznámky jejich pozdějších interpretů v ponikelském kostele. Je
z nich mimo jiné patrné, že Rychlovský byl hojně citován ještě na sklonku 19. století (zde konkrétně na příslušný svátek v letech 1870 a 1886).

 Pro zpravodaj Pod horami připravil Tomáš Hájek.
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Hřbitovní kaple sv. Josefa v Úněticích,
do jejíž podzemní krypty byli pohřbíváni kanovníci kapituly sv. Víta, je i místem posledního odpočinku Jana Alexia
(nebo též Křtitele) Rychlovského.
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pro dané topidlo, nezapalujte pomocí
vysoce hořlavých látek (např. benzinu)
a netopte odpady, plasty apod. Neumisťujte do blízkos� topidel žádné hořlavé
látky, jinak hrozí vznik požáru vlivem
sálavého tepla. Bezpečná vzdálenost by
měla být stanovena v návodech na použi�.
 Řádně a bezpečně ukládejte hořlavý
materiál a látky mající sklon k samovznícení (např. uhlí, seno, bavlna) v dobře
větraných prostorách.

ELEKTROSPOTŘEBIČE

HASIČI RADÍ OBČANŮM JAK ZABEZPEČIT
DOMÁCNOST PROTI VZNIKU POŽÁRU
Statistické údaje jednoznačně dokládají, že požáry v domácnostech mají nejtragičtější následky. Každý rok při nich zemřou desítky lidí, zraněny jsou další
stovky osob a způsobené škody dosahují stamilionů korun.
Na požárech v domácnosti má velký podíl lidská neopatrnost. Mezi nejčastější příčiny těchto požárů patří nedbalost při kouření, neodborná manipulace
s elektrickými spotřebiči nebo zacházení s otevřeným ohněm v domácnostech,
ať již se jedná o zapomenuté jídlo na sporáku, nevhodně odložené nedopalky
cigaret, svíčky a přímotopy ponechané bez dozoru v blízkosti hořlavé látky nebo
užití hořlavé kapaliny při zapalování kamen.
Domácnosti jsou v dnešní době přeplněny vybavením z materiálů, které se
snadno vznítí a rychle hoří, přičemž dochází k úniku velkého množství vysoce
toxického kouře (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). Právě toxický kouř je nejčastější příčinou úmrtí osob při požárech.
Vysoký počet požárů v objektech pro bydlení obecně souvisí i s tím, že se lidé
cítí doma v bezpečí a podceňují drobné nehody, byť i ty mohou vést ke vzniku
požáru. Nebezpečí může plynout i z běžných činností v domácnosti, jako je hra
dětí, vaření, kutilství apod.

ABYSTE SE MOHLI DOMA CÍTIT
OPRAVDU BEZPEČNĚ, DÁVEJTE
POZOR NA:

dostali do blízkos� otevřeného ohně
nebo nepoškodili kabely od elektrických spotřebičů.

OTEVŘENÝ OHEŇ BEZ DOZORU

KOUŘENÍ A CIGARETOVÉ NEDOPALKY

 Nenechávejte bez dozoru otevřený
plamen plynového sporáku, krbu, zapálené svíčky.
 Zdroje otevřeného ohně zabezpečte
tak, aby nemohly zapálit hořlavé materiály v okolí.
 Dbejte zvýšené opatrnos� při vaření,
především při smažení, aby nedocházelo ke vznícení připravovaných potravin.

DĚTI A DOMÁCÍ MAZLÍČKY

 Zamezte přístupu dě� k možným
zdrojům otevřeného ohně, zápalkám,
zapalovačům apod. Poučte své dě�
o nebezpečí vzniku požáru.
 Hlídejte domácí mazlíčky, aby se ne-
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 Při kouření cigaret a odhazování nedopalků do odpadkových košů dbejte
na dokonalé uhašení nedopalků, pozor
na pokládání cigaret na hořlavý materiál. Velmi nebezpečné je pak kouření cigaret v posteli, zvlášť pokud jste pod vlivem alkoholu nebo jiných drog.

KOMÍNY A TOPIDLA

 Nechejte si pravidelně čis�t a kontrolovat komíny.
 Kouřovody a topidla udržujte v řádném technickém stavu.
 Žhavý popel ukládejte na bezpečné
místo do nehořlavých nádob.
 Užívejte výhradně topiva určená

 Instalujte a užívejte tepelné a jiné
spotřebiče v souladu s průvodní dokumentací výrobce.
 Udržujte v řádném stavu elektroinstalace, elektrické spotřebiče, kryty
na osvětlovacích tělesech, pohyblivá
šňůrová vedení atd.
 Nepřetěžujte zásuvky a prodlužovací šňůry, upřednostňujte prodlužovací
šňůry s vypínačem.
 Při delším nepoužívání odpojte elektrospotřebič ze sítě, pokud to je možné.

PROTIPOŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

 Vybavte si svou domácnost autonomními „hlásiči požáru“, které vás
na hrozící nebezpečí včas upozorní, zejména v noci.
 Buďte vybaveni funkčními jednoduchými hasebními prostředky (přenosný
hasicí přístroj, hasicí sprej).
 Udržujte dobrý technický stav zdrojů
vody, hasicích přístrojů, případně jiných
zařízení určených pro hašení požárů.
 Znejte umístění a použi� přenosných
hasicích přístrojů a nástěnných hydrantů.
V bytových domech musí být chodby, schodiště, únikové cesty a východy
volné k evakuaci osob, materiálu či vedení hasebního zásahu. V těchto objektech musí být umístěny např. funkční
a snadno přístupné hasicí přístroje,
zařízení pro zásobování požární vodou
(např. nástěnné hydranty) apod.
Pamatujte, že investovat do zabezpečení své domácnos� z hlediska požární ochrany se zcela jistě vypla�. Chráníte si tak nejen svůj život a zdraví, ale
i majetek. Případný požár to�ž dokáže
snadno způsobit mnohem větší škody,
než jsou stokorunové inves�ce do hasicího přístroje nebo hlásiče požáru.

 por. Mgr. Iva Michalíčková, koordinátorka preventivně výchovné
činnosti HZS Libereckého kraje
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ŽIVOT BEZ BARIÉR
V NOVÉ PACE
V Nové Pace v prostorách bývalé
nemocnice a kláštera sídlí nezisková organizace Život bez bariér, z. ú.
Hlavní činnos� je poskytování sociálních služeb, zaměstnávání lidí
se zdravotním pos�žením, nabídka
přechodného ubytování a rozsáhlá
půjčovna kompenzačních pomůcek.
Co konkrétně můžeme zájemci nabídnout? Jak můžeme pomoci?
Mnozí se nás obrá� s prosbou
o pomoc. Ráda bych se podělila o několik případů dobré praxe:
 syn si zlomil nohu a potřebovala
bych pro něho na dobu rehabilitace
invalidní vozíček…
Naše pracovnice zkontaktovala
syna, informovala o možnostech rehabilitace a zapůjčila na dobu léčby
vhodný invalidní vozík z naší půjčovny kompenzačních pomůcek.

i bezbariérovou dopravu pro případný doprovod k lékaři.
 starám se o postiženého syna,
nechodím do práce a jsem psychicky
přetížena…
Sociální pracovnice nabídla možnost umístění syna v denním stacionáři. Syn bude ve skupině sobě rovných, maminka si psychicky odpočine.
Může si najít zaměstnání na kratší
pracovní úvazek. Tím se zlepší jak ﬁnanční situace rodiny, tak i psychická
dosavadní zátěž. Sociální pracovnice
může i poradit a nabídnout vhodnou
psychologickou poradnu nebo službu,
která by pomohla v dané situaci.
 jsme v důchodu, děti bydlí daleko,
nemáme nic moc na práci, rádi bychom se někam podívali…
Informovali jsme seniory o poskytované službě sociální rehabilitace
a denní stacionář. Nabídli možnost využít Gentleman club a Lady club. Jed-

ná se o organizované ak�vity na přání
(výstavy, výlety s doprovodem), které
jsou určeny pro tyto cílové skupiny.
 máme tatínka, který bydlí sám
v domečku a již tuto situaci nezvládá…
Sociální pracovník kontaktoval
rodinu i ta�nka. Nabídl možnost využít přechodného ubytování v našem
bezbariérovém zařízení. Nabídl využít
další námi poskytované služby například denní stacionář nebo sociální rehabilitaci.
Život bez bariér, z. ú. více než
15 let pomáhá lidem se zdravotním
postižením, seniorům ale i laicky
pečujícím. Cílem je, aby každý, kdo
se na nás obrátí s prosbou, našel
pomoc pro zkvalitnění svého života. Veškeré informace jsou uvedeny
na www.zbb.cz.
 Jitka Fučíková, ředitelka

 máme osmdesátiletou maminku
na lůžku a nevíme jak vše zajistit…
Sociální pracovník odborného sociálního poradenství navš�ví rodinu
přímo v místě bydliště. Poradí jak pečovat o své blízké. Poskytne informace ohledně příspěvků, pomůže navrhnout bezbariérovost v domě, poradí
kde zapůjčit vhodnou kompenzační
pomůcku, předá kontakty na sociální
služby v okolí a s rodinou je nadále
v kontaktu.
 máme postiženou sestru, nemá
dostatek ﬁnančních prostředků, nechce být sama doma…
Sestru jsme kontaktovali a nabídli
jí bezplatnou službu sociální rehabilitaci. Zde se naučila činnost, které byly
přínosem pro uplatnění se na trhu
práce nebo pracovní uplatnění přímo
v naší chráněné dílně. Nabídli ji možnos� dalšího vzdělávání, nabídli další
navazující ak�vity v rámci Lady clubu.
 manžel je dlouhodobě nemocný,
nemůže pracovat, nemá důchod…
Manželovi sociální pracovnice
pomohla vybavit invalidní důchod,
průkaz mimořádných výhod. Nabídla
možnos� zápůjčky vhodné kompenzační pomůcky. Organizace vlastní
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CVIČILI JSME EVAKUACI DISPEČINKU. ÚSPĚŠNĚ!
Je 7. 1. 2020, devět hodin ráno.
Pro pracovníky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje den jako
každý jiný. Na dispečinku zvoní telefony lidí, kteří potřebují pomoc. V 9:07
ovšem přichází nemilá zpráva. Prostor dispečinku je zamořen a místo je
nutné okamžitě vyklidit.
V tu chvíli se rozbíhá pečlivě připravený kolotoč. Zatím se o něm ale
všichni jen bavili a sepisovali nutné postupy. Nyní poprvé vše jeden
na ostro. Dispečeři stále pomáhají lidem na telefonu. Zároveň volají
na policii ČR se žádostí o auta k přesunu a připravují nutné věci. Zařizují
přepojení linky 155 na mobilní telefony. Za necelých 10 minut nasedají
do policejních aut a v houkající koloně přejíždějí do prostor záložního
operačního střediska v budově Policie ČR. Stále se sluchátky na uších,
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stále přijímají hovory a vysílají sanity
po celém Libereckém kraji. Během
patnácti minut už mají svá pracovní místa na nouzovém pracovišti.
Pracují bez počítačů, jen přes mobily a vysílačky, vše zapisují na papíry
a stírací tabulky. Provoz záchranky se
ani na vteřinu nezastavil.
Po necelé hodině je situace klidnější, všichni si zvykli na nové podmínky.
A v tu chvíli přichází nová zpráva –
můžeme se vrátit „domů“. Jenže
zároveň se rozdrnčí telefony, pacientů
přibývá a dispečeři nemohou hovory
utnout. Na odjezd zpět na základnu
se tedy čeká dalších 20 minut. A během přesunu dispečeři stále hovoří.
Do zaběhnutých kolejí se vše vrací v 11:40. Mobilní linky jsou opět
přepojeny na pevné, dispečeři sedí
u svých počítačů. Cvičení končí. Dopadlo na jedničku!

Zdravotnická záchranná služba
pořádá podobná cvičení, při nichž se
zaměstnanci připravují na různé krizové situace, pravidelně. Konají se
cvičení operátorů, řidičů, zdravotnických pracovníků, leteckých týmů či
spolupráce v rámci IZS. „Nechceme
se dostat do situace, kdy by kdokoliv z našich lidí nevěděl, co má dělat.
Jedna věc je samozřejmě teoretická
příprava, kdy máme na papíře sepsané postupy a doporučení, druhá je věc
jejich převedení do praxe. Z tohoto
hlediska pro nás byla ostrá evakuace dispečinku velmi přínosná. Ověřili
jsme si, že podobnou situaci jsme připraveni bez problémů zvládnout,
zároveň jsme odkryli slabší místa,
která můžeme doladit,“ zhodnotil
cvičení ředitel ZZS LK Luděk Kramář.
„Všem zúčastněným bych rád poděkoval za perfektní zvládnutí situace
a celého cvičení,“ dodal. Zároveň připomněl, že záchranka nic neriskovala
a po celou dobu měla v záloze tým,
který byl připraven v případě potřeby
okamžitě začít pracovat na operačním středisku ZZS LK. „Nikdy bychom
si nedovolili cvičením jakkoliv ohrozit
životy nebo zdraví obyvatel. Vše bylo
připraveno tak, aby v případě jakýchkoliv potíží bylo možné okamžitě
přejít na standardní provoz.
Celému cvičení v rolích pozorovatelů přihlíželi zástupci Libereckého
kraje a Zdravotnických záchranných
služeb z některých sousedících krajů.
 Michael Georgiev, ZZS LK
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Akce březen–duben 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

pátek

13. 3.
sobota

4. 4.
úterý

7. 4.
sobota

11. 4.
sobota

11. 4.
čtvrtek

23. 4.
sobota

25. 4.

20:00
19:00

Loutkový meotarový horor „Černý kocour“
Bažantova loutkářská družina

Divadelní komedie „A je to v pytli!“
Divadelní spolek Jirásek Rokytnice nad Jizerou

zasedací síň OÚ
KD Kantýna

15:30

Den otevřených dveří v MŠ

mateřská škola

15:30

Fotbal – TJ Poniklá proti TJ Sokol Roztoky

fotbalové
hřiště

19:30

Divad. komedie „Darmošlapky aneb Repete, hoši“
Divadelní spolek J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá

KD Kantýna

15:30

Zápis do 1. třídy ZŠ

I. třída ZŠ

16:00

Fotbal – TJ Poniklá proti SK Mírová pod Kozákovem

fotbalové
hřiště

13:00

Oslava svátku sv. Floriána

kostel
hasičárna

14–17

Zápis dětí do MŠ Poniklá

mateřská škola

Sportovní dětský den + navečer posezení s kapelou Naboso

hřiště Na Vršku

Připravuje se…
sobota

3. 5.
úterý

5. 5.
sobota

30. 5.
sobota

27. 6.
pátek

10. 7.
pátek

24. 7.
pátek

7. 8.
so–pá
22.–28. 8.

Sokolské léto – Letní kino
Sokolské léto – Jam session
Sokolské léto – Loutková pohádka pro děti
Sokolské léto – Letní kino
Tábor SDH Poniklá

Velké Všelisy

