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PŘIDEJ SE K NÁM,

K MLADÝM, DOBROVOLNÝM

HASIČŮM

Hledáme nadšené RODIČE nebo lidičky se zájmem o hasičský sport, kteří by chtěli
vést kroužek mladých hasičů, dále hledáme děti,
které by se rády staly malými sportovci, na věku
nezáleží.
Pro více informací volejte Tomáše Klikorku –
608 084 782 nebo Rendy Pušovou – 604 297 002.

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 BŘEZEN AŽ DUBEN 2020
Vážení ponikelš� sousedé,
máme za sebou poněkud jiný nástup jara, než na jaký jsme se všichni
těšili… Pandemie nás ovlivnila ve všech
směrech, i rada obce musela vyzkoušet poněkud jinou formu „schůzování“,
a tak jsme nažhavili chytré telefony,
tablety, počítače a diskutovali on-line.
A vězte, nakonec to byla legrace. To
nejdůležitější z naší činnos� Vám shrnuji na řádcích níže.
Rada obce (a následně i zastupitelstvo obce) schválila rozdělení grantového programu obce Poniklá pro rok
2020. V rámci vyhlášené výzvy bylo
na obecní úřad doručeno 14 žádos�
o příspěvek. Pro rok 2020 bylo v rozpočtu obce vyčleněno rozdělit mezi žadatele 500 000 Kč, žadatelé souhrnně
žádali o podporu ve výši 633 608 Kč.
Radou bylo navrženo nepodpořit projekt SDH Přívlaka, Tělocvičné jednoty
Sokol Poniklá a TJ Poniklá. Návrh rozdělení dotací z Grantového programu
2020 naleznete na jiném místě tohoto
zpravodaje.
Rada obce schválila uzavření nových pojistných smluv pro pojištění odpovědnos� zastupitelů za 3 000 Kč/rok
a pro pojištění podnikatelských rizik
(majetku) za 45 489 Kč/rok u Koopera�va pojišťovny, a.s. Nové pojištění bylo
sjednáno zejména z důvodu navýšení
hodnoty majetku u ZŠ Poniklá a navýšení limitů pojistných plnění.
Nepolevujeme v podávání žádos�
o dotace. V únoru byla předložena žádost na rekonstrukci sociálního zařízení
v MŠ Poniklá, náklady akce jsou odhadnuty na 775 761 Kč, z toho požadavek
na dotaci ve výši 600 000 Kč. Tato dotace je zároveň odměnou za loňské umístění v soutěži Vesnice roku. Ačkoliv
jsme se těšili na letošní ročník a chtěli
bojovat o další cenné umístění, nouzový stav a pandemie způsobily, že Ministerstvo pro místní rozvoj letošní ročník
této pres�žní soutěže úplně zrušilo.
Další žádos� předloženou v březnu
byla oprava podlahy v tělocvičné hale
a vybudování mul�mediální učebny
při ZŠ Poniklá, náklady akce jsou odhadnuty na 7 467 604 Kč, z toho požadavek na dotaci činí 6 720 843 Kč.
Opětovně jsme požádali o pořízení cisternové automobilové stříkačky
pro naši výjezdovou jednotku. Žádáme již potře� v řadě o 2,5 mil. dota-
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ci, přičemž nové vozidlo by stálo cca
6,5 mil. Kč. V případě kladného hodnocení by však bylo možné žádat ještě
o dotaci Liberecký kraj.
Zažádali jsme, tak jak bylo dohodnuto s vedením Libereckého kraje, o individuální dotaci na opravu komunikace
Jilem – Nístějka. Liberecký kraj přislíbil
na opravu komunikace 800 000 Kč, aby
v případě realizace rekonstrukce mostu na Mejtě, mohli obyvatelé Přívlaky
využívat k objížďce právě tento úsek
komunikace.
V neposlední řadě bylo požádáno
o další etapu přepojení lokální ČOV
cementárna na centrální ČOV. Žádost
obsahuje také náklady na opravu centrální ČOV a celkem se jedná o výdaje
2 346 729 Kč, přičemž požadovaná dotace činí 1 035 251,81 Kč.
Velmi dobrou zprávou je, že ministr pro resort životního prostředí
podepsal a tudíž schválil poskytnu�
dotací na budování odstavných stání
u KD Kantýna a u pošty a realizaci rekonstrukce komunikace na Přívlacký
kopec. V případě realizace odstavných
stání se předpokládá proběhnu� akce
ještě v letošním roce, ovšem zde je
podmínkou, abychom získali stavební
povolení. Proza�m jsme ve fázi získávání vyjádření od dotčených orgánů.
16. dubna byla oﬁciálně ukončena
realizace projektu ZŠ Poniklá. Veškeré
smluvně uzavřené práce byly v řádných
termínech dokončeny a vyúčtovány.
Nyní proběhne vyúčtování projektu
pro poskytovatele dotace, cca v září bychom mohli získat přislíbenou dotaci.
V souvislos� s šířící se nákazou
COVID-19 rada obce schválila nákup
ochranných pomůcek – respirátorů FFP2 – 1 000 ks za cenu 43 400 Kč
vč. DPH. Starosta obce využil nabídku
ﬁrmy UVC Servis (majitel V. Novák, Poniklá), který vyhledal dodavatele respirátorů v Číně, dále oslovil okolní starosty okolních obcí s �m, že záloha za celý
region byla zaplacena z účtu obce Poniklá (cca 520 978 Kč vč. DPH). Dodávka
byla řádně učiněna a ochranné pomůcky jsou rozdávány potřebným především v první linii. Zároveň je potřeba
vyzdvihnout práci všech dobrovolníků,
kteří šili a distribuovali ochranné roušky po obci. Moc Vám děkujeme!
V souvislos� s vyhlášením nouzového stavu rada obce schválila následující

úlevy z nájemného:
• pro KD Kantýna – nulové nájemné
po dobu nouzového stavu + 1. měsíc
po zrušení nouzového stavu, pro následující 2 měsíce – posečkání platby
nájemného – zde rada obce přihlédla
k situaci, že rozjet ubytování nebude
možné ihned a je zapotřebí dlouhodobého plánování pro řádný provoz,
• ostatní nájemníci (kadeřnice, masáže, lékař) – nulové nájemné po dobu
nouzového stavu.
Hlavně hodně zdraví Vám všem přeje
 Petra Novotná, místostarostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období březen–duben 2020
Svá životní jubilea oslavili:
Hnyková Helena, 70 let
Hanzíková Hana, 70 let
Vinklář Vladimír, 75 let
Jarošová Marie, 80 let
Kohout Ladislav, 80 let
Nosek Josef, 85 let
Všem oslavencům blahopřejeme!
Zlatou svatbu oslavili (50 let):
Barbara a Zdeněk Ronovi
Srdečně blahopřejeme!
Navždy nás opus�li:
Fišerová Květuše
Mar�ncová Běla
Farský Petr
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
Narodili se:
Hochmanová Patricie
Novotný Prokop
Přejeme šťastné vykročení
do života!

Rodina se dvěma malými dětmi hledá dlouhodobý pronájem
(3–4 roky) chalupy zde v Poniklé. Předem děkujeme.
T. Kozáková, tel.: 739 657 465
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Zprávy z obce
záměry uskutečnitelné do 5 let, nikoliv
tedy k výhledovému uži� pro praprapravnuky. Obec předpokládá ﬁnanční
spoluúčast na změně Územního plánu
ze strany uspokojených žadatelů ve výši
15 �s. Kč. Podrobnos� zodpoví starosta
obce, případně první radní pověřený
pořízením změny ÚP, tedy Ing. arch.
Jirouš.

KONTROLA KANALISAČNÍ
SÍTĚ A VÝZVA STRAN
DEŠŤOVÝCH VOD

OBECNÍ HLÁSNÝ
Jako doplněk všech podstatných
zpráv o činnosti místní samosprávy
z pera paní místostarostky doplním
několik informací z běžného chodu
obce.

ÚPRAVY V AREÁLU
KOUPALIŠTĚ

Ať už se k moři letos bude, či nebude smět, řešení v podobě vlastního
místního azurového koupání je nasnadě na obecním koupališ� pod Homolí.
Obecní četa provedla každoroční čištění bazénu a pokračuje nyní s úpravou
vtokového objektu a pokládkou dlažby
podél většiny stran koupaliště. Pokud
to počasí a epidemiologická situace
dovolí, chtěli bychom letos otevřít koupaliště v polovině června.

DRUŽINA A KNIHOVNA
SE STĚHUJÍ

Uzavřená základní škola i obecní
knihovna nás ponoukly k zahájení rošády obecní knihovny a školní družiny.
Obě „ins�tuce“ doposud užívaly velmi
podobné prostory na opačných koncích ZŠ. Záměnou těchto prostor dojde
zejména u školní družiny k jejímu logičtějšímu navázání na chod školy (doposud byla poněkud odříznutá – dvojí
převlékání při obíhání budovy venkem
a pro dě� ne úplně bezpečný vchod
ze zadní strany školy). Stěhováním
pak mírně získá i školní kuchyně a jisté výhody poplynou i knihovně. Vím,
že pro paní knihovnici Višňákovou je
toto již několikáté stěhování tak trochu
za trest. (Však mi také darovala ušitou
roušku s obrázkem ptáka z animované
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pohádky Angry Birds – děkuji a chápu!)
Ale krom té práce s dalším stěhováním
nakonec všichni získají, takže se vlastně všichni sami sebe ptáme, proč nás
to někoho nenapadlo o pár let dříve
– při minulých úpravách obou prostor.
No jo, po bitvě…

PRÁCE NA SILNICI I/14
POKRAČUJÍ

Znovu se nám rozeběhly práce
na silnici I/14. U Mejta by do vydání
zpravodaje mělo být v této etapě hotovo, semafory řízenou stavbou nám
tak po většinu sezóny zůstane jen rekonstrukce opěrné zdi mezi lávkou
a zastávkou autobusu v dolení Poniklé.
ŘSD získalo i nutnou výjimku k přesazení chráněné rostliny měsíčnice vytrvalé, která si hoví na Preložce zrovínka
v těch místech, kam by měla být přesunuta oboustranná autobusová zastávka, tedy k tamní lávce přes Jizeru.
Ale letos se místo zastávky asi bude tak
maximálně přesazovat ta kvě�na.

Zvýšený nátok balastních vod
na ČOV zavdal příčinu podezření, zdali nám náš erbovní potok „neponiká“
i tam, kam by neměl, tedy do stoky
veřejné kanalisace. Obhlídkou šachet
byla krom jiných závad, které budou
postupně odstraňovány, zjištěna dvě
místa, kde skutečně povrchové vody
ve větší míře vtékají do kanalisace.
S �mto problémem si poradíme a snížíme tak nátok draze čištěných vod
na ČOV. Existuje ale i druhý zdroj zbytečně čištěných vod – to�ž přímé zaústění některých střešních svodů. Je
to dáno historickým vývojem a páky
na odstranění tohoto stavu ze strany
provozovatele sítě jsou chabé. Přesto žádám všechny, kteří nám do kanalisace pouš� dešťovou vodu, aby
se vážně zamysleli, jak ji využít lépe.
Možná by ji vyschlá louka a zahrádka
u vašeho domu ocenila. A ušetřilo by
se i na energii za celou tu mašinerii čerpadel a dmychadel, které nám v době
tání a dešťů na ČOV zoufale čis� násobné množství vody, z nichž většina by to
přece nepotřebovala. Přemýšlíte-li, jak
pomoci klimatu i své obci, věnujte chvíli této úvaze, prosím.

ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU

Obec mírně pokročila s formulací
záměru na změnu Územního plánu č. 2.
Žádos� o změnu přijímáme kon�nuálně, ale pokud by mělo být uvažováno
o zařazení případného záměru do této
změny, je namístě podat takovou žádost do konce května 2020. (Podobnou
výzvu už jsem dal i dříve, ale tato je vážně poslední!) Ideálně pak potřebujeme
konkrétněji formulovaný záměr (tedy
např. již včetně rozmyšleného umístění
stavby). Obec obecně preferuje mírné
rozšíření zastavitelných ploch především v místech s dostupnos� veřejné
infrastruktury v místech navazujících
na stávající zástavbu. Preferují se také

POSILOVNA TÉMĚŘ
PŘIPRAVENA

Když jsme se před více než třemi
lety bavili v rámci akce „Obecní uši
dokořán“ o tom, co nám chybí ve vsi
v oblas� sportu a volného času, zís-
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Zprávy z obce
kal hodně hlasů přítomné veřejnos�
nápad zřídit obecní posilovnu. Obec
tedy na základě tohoto požadavku zakoupila sadu posilovacích strojů (repasovaných) a v rámci akce modernisace
školy uzpůsobila do té doby nevyužívané prostory v tělocvičně ZŠ – místnos�
na ochozu. V tuto chvíli probíhá seřizování strojů a dílčí dovybavení této další
tělocvičné atrakce ve vsi. Přesná pravidla pro používání posilovny zveřejníme
v příš�m zpravodaji, budou obdobná
jako u pronájmu tělocvičny.

PODĚKOVÁNÍ

Virus Covid-19 nás staví do neznámé mezní situace. Krizového stavu nouze, doby převratných změn, kdy můžeme a musíme mnohé z dosavadního
nahlížet z úplně jiných perspek�v. Je to
také doba, kdy kolem nás zazáří mnohé
příklady velkorysos� a nezištné podpory ostatním, mnohdy zcela neznámým
lidem. Není smyslem tohoto článku
vyjmenovat všechny, kteří na úkor svého pohodlí i majetku pomohli jiným.
O valné většině z nich to ostatně ani
nevím, protože pomohli a pomáhají
přímo svým příbuzným, známým, přátelům, nebo zkrátka jejich pomoc proudí přes jiné, obecnímu úřadu neznámé,
cesty. Veřejně tedy poděkuji alespoň
„modelově“ některým z těch, kteří
nasadili své síly pro potřeby obecních
organisací (a nejen jich). Děkuji dílně
kolem paní Kučerové za množství látek
a spoustu ušitých roušek, děkuji dílně
kolem Markéty Hrubé a Dušana z Prahy, kteří nám dodali pro DPS desítky
roušek, děkuji Mar�ně Holubcové taktéž za desítky látkových roušek. Použili
jsme je především pro seniory v DPS
a další nejpotřebnější. Děkuji také skupině přátel z Klánovic, kteří darovali
všem klientům naší pečovatelské služby i pečovatelkám hodnotné tašky s hygienickými a ochrannými prostředky
(celkem za cca 10 �s. Kč) a to jen proto,
že znají Poniklou prostřednictvím sousedního apartmánového domu vedle
DPS. Děkuji Ivě Tryznové, která pomáhá našim pečovatelkám s nákupy a děkuji i všem, kteří nám pomoc nabídli
a my si je za�m necháváme v záloze.
Děkuji také ﬁrmě UVC servis Ponikeláka Václava Nováka, která nám pomohla
nakoupit respirátory 2. třídy za výrobní
cenu přímo z Číny a bez provize dalším
překupníkům, to znamená za tře�novou cenu, než jak se s nimi dnes běž-
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ně obchoduje. Skutečná nouze k nám
za�m naštěs� nedorazila. Nemáme
k dnešnímu dni (23. 4.) vzdor alarmistům šířícím různé fámy jediný potvrzený případ nákazy ve vsi. To samozřejmě
nemusí trvat věčně a já už nyní prosím
o jednu hodně důležitou věc, která je
reakcí na atmosféru po zjištění coronavirové posi�vity v jiných vsích. Prosím,
nechovejme se jako hyeny k někomu,
kdo případně onemocní! Může to být
kdokoliv z nás a vážně není nutné mu
posílat nenávistné komentáře a SMS,
jak tomu byli někteří první nakažení
v některých jiných vesnicích svědky.
Zkusme se raději řídit následováníhodným příkladem výše zde uvedených,
jimž a i všem dalším lidem dobré vůle
ještě jednou velice děkuji.
 Tomáš Hájek, starosta

Projekt „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání“
je spolufinancován Evropskou unií.
ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro
základní vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004076
Název výzvy:
46. Výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH
ŠKOL – SC 2.4
Název projektu:

V dubnu byl dokončen jeden z nejrozsáhlejších projektů posledních let
Obec Poniklá v únoru 2017 využila vyhlášené výzvy Integrovaného regionálního operačního
programu, který nabízel dotační prostředky na zajištění kvalitní a dostupné infrastruktury
základního vzdělávání. Kladnou informaci o přidělení finančních prostředků jsme obdrželi
v červenci 2018, s touto informací byly zahájeny práce na veřejných zakázkách, aby bylo
možné započít s realizací projektu. Postupně byly uzavírány smlouvy s dodavateli.
Generálním dodavatelem stavby se stala stavební firma Vlastimil Horáček ze Studence,
dodavatelem technologií a nábytku byla firma AV Media z Prahy, nad správným postupem
stavebních činností dohlížel technický dozor investora (který byl zároveň také projektantem
stavby) a byl jím radní obce pan Jaromír Jirouš ml., funkci koordinátora bezpečnosti práce
zastával pan Tomáš Kubát z Vrchlabí, v neposlední řadě se na výběru dodavatelů podílela
firma Centrum evropského projektování z Hradce Králové.
K zahájení stavebních prací došlo v dubnu 2019, kdy před firmou pana Horáčka stál nelehký
úkol, zvládnout podstatnou část vnitřních úprav páteřní budovy základní školy o letních
prázdninách. Tohoto cíle bylo dosaženo, a tak žáci mohli nastoupit v řádném zářijovém
termínu do zbrusu nové školní budovy. Po této první části pokračovaly stavební práce na
přístavbě k tělocvičné hale a úpravy venkovních prostranství za školou. V únoru 2020 byly
stavební práce ukončeny, a tak mohla být v březnu dokončena i dodávka posledních kusů
nábytků a technologií do nové přístavby. Projekt byl ukončen v řádném termínu 16. dubna
2020. Přehled výstupů projektu:
- stavebně upravený objekt základní školy, který splňuje bezbariérové užívání stavby a to
díky nově vybudovanému výtahu umístěného v šachtě na zadním dvoře,
- úpravy chodeb, elektroinstalací, rozvody vzduchotechniky v hlavní budově ZŠ,
- nové toalety včetně bezbariérové v přístavbě,
- nové odborné učebny plné moderních technologií a pomůcek pro kvalitní výuku žáků –
odborná učebna jazyková, fyzikální, matematická, chemicko-přírodovědná (v budově ZŠ)
a učebna pro odborné vyučování a kabinet (v přístavbě),
- upravené venkovní prostranství na zadním dvoře ZŠ,
- úprava stávajícího vstupu na ochoz sportovní haly.
Celkové náklady zahrnující všechny výše uvedené činnosti včetně projekčních příprav činí 26
mil. Kč, z toho způsobilé výdaje, ze kterých obdržíme dotaci, činí 19,6 mil. Kč, dotaci
očekáváme ve výši 17,6 mil. Kč. Nezpůsobilé výdaje (tedy výdaje, na které se dotace
nevztahuje) jsou zejména výdaje na část přístavby, kde bylo způsobilým výdajem uznáno
pouze přízemí objektu.
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Zprávy z obce

OBEC PONIKLÁ
I nadále platí, že:
Po dobu nařízení vlády o nouzovém stavu nabízí Obec Poniklá pomoc
všem seniorům, kteří nebudou mít možnost zajistit si nákup (základní
potraviny a drogerie) nebo vyzvednout léky.
1) Objednávky nákupů – pondělí až pátek – 12.00–15.00 hod.
2) Rozvoz nákupů – následující den – 8.00–12.00 hod. (při objednávce
v pátek bude rozvoz proveden následující pondělí)
Rozvoz je poskytován zdarma. Vyúčtování bude řešeno následně.

Objednávky nákupu – paní Šubrtová – tel. 737 638 336
Služba bude poskytována na území obce Poniklá.
Další informace k aktuální situaci můžete sledovat na www.ponikla.cz

KANTÝNA PONIKLÁ

nabízí rozvoz obědů pro širokou veřejnost.
Objednávku lze provést den předem od 12 do 19 hod.

Rozvoz bude probíhat od 10 do 13 hod., obědy budou rozváženy ve vlastních označených jídlonosičích nebo v termo menu boxech.
Cena oběda 80 Kč.

Kantýna Poniklá bude rovněž provozovat okénko pro výdej obědů
bez nutnosti předchozí objednávky, oběd si odnesete ve vlastním jídlonosiči nebo v termo boxu, okénko bude otevřeno od 11 do 14 hod.

Objednávky obědů – paní Patřínová – tel. 739 612 520
Jídelní lístek je k dispozici na stránce www.kantynaponikla.com

SHRNUTÍ USNESENÍ
Z 9. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
OBCE PONIKLÁ
– 6. BŘEZNA 2020
ZO PONIKLÁ SCHVALUJE:

 inves�ční záměr projektu „Obec
Poniklá – oprava podlahy v tělocvičné hale a vybudování mul�mediální
učebny při ZŠ Poniklá“, jenž bude
součás� povinných příloh podávané
žádos� o dotaci do výzvy VPS – 2282 – 2020 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství, podprogramu
298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství v působnos�
obcí.
 přidělení dotací obce Poniklá
na rok 2020 dle předloženého návrhu. ZO Poniklá pověřuje starostu
obce uzavřít s žadateli, kteří v úhrnu
obdrží dotaci 50 000 Kč a vyšší, příslušnou veřejnoprávní smlouvu.
 prodloužení termínů realizace
pro projekty schválené v rámci dotačního programu obce Poniklá pro rok
2019 pro subjekty Soňu Annu-Marii
Fišerovou a Kabinet kerkonošské slovesnos�, z. s. na 31. 12. 2020.

NABÍDKA OCHRANNÝCH POMŮCEK – DESINFEKCE,
RESPIRÁTORY 2. TŘÍDY, NANOFILTRY DO ROUŠEK
Při postupně se zlepšující situaci v zásobování ochrannými pomůckami se daří pokrývat potřebu v obci fungujících služeb a určité množství ochranných pomůcek lze již rozdělit alespoň mezi zvláště potřebné občany.
Obec Poniklá nabízí seniorům a z různých důvodů jinak ohroženým skupinám občanů (např. oslabení imunity) dodání:
• desinfekce (antibakteriální tekutiny)
• respirátorů třídy 2 (jednorázové)
• nanoﬁltry pro použití v rouškách s vnitřní kapsou
V případě zájmu pište SMS na telefonní číslo 603
na několik dní Vám budou dodány do schránky.

569 389 (Hájek) a uveďte jméno a číslo popisné. Prostředky

Pro běžnou ochranu postačí běžné nošení roušek, respirátory a nanoﬁltry je pak možné použít při mimořádných návštěvách u lékaře, ve městě, etc.
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Grantový program obce Poniklá
na rok 2020
celkové
název
žadatele

název projektu

Český svaz
včelařů

Zařízení na ruční
zpracování vlastního
vosku

Div. Spolek
J.J. Kolár

Divadelní činnost

Hráči florbalu Brankářská výzbroj

stručný popis
lis na mezistěny a sterilizátor
na vosk
kostýmy, rekvizity, autorská
práva, ,…
brankářské helmy, chrániče,
míčky,…

náklady
projektu v
Kč
Kč

požadovaná
dotace
Kč
%

schválená
dotace
Kč
%

90 000

72 000 80,0

34 400

38,2

19 000

15 000 78,9

15 000

78,9

5 000

4 000 80,0

4 000

80,0

*
1

Kabinet
Vydání knihy a pocta
kerkonošské
Karlu Tomíčkovi
slovesnosti

tisk knihy, kulturní program

62 500

50 000 80,0

39 992

64,0

Myslivecký zimní přikrmování
spolek Kákov zvěře

jadrné krmivo, lizy

20 000

16 000 80,0

16 000

80,0

225 461 180 368 80,0

180 368

80,0

*
3
*
4

SDH Poniklá

Rekonstrukce WC v
Restauraci U Floriána

Oprava zastřešení
SDH Přívlaka bočního vstupu do
hasičárny na Přívlace

celková rekonstrukce toalet
úprava objektu hasičské
zbrojnice

58 000

46 000 79,3

0

0,0

Tělocvičná
doprava, startovné, kostýmy,
Celoroční činnost T. J.
jednota Sokol
soustředění, pomůcky a
Sokol Poniklá 2020
Poniklá
ceny pro Sokolíček

95 000

76 000 80,0

76 000

80,0

Tělocvičná
Sokolské akce pro
jednota Sokol
veřejnost
Poniklá

40 000

32 000 80,0

32 000

80,0

50 000

40 000 80,0

0

0,0

42 800

34 240 80,0

34 240

80,0

dětský den, kulturní léto,
posvícení

Tělocvičná
VI. etapa rekonstrukce terasa, přístavek, podlaha hl.
jednota Sokol
chaty Babeta
místnosti, živý plot
Poniklá
TJ Poniklá

Údržba a vybavení
hřiště a kabin

TJ Poniklá

Vybavení pro družstvo
branky pro děti, dresy, míče
přípravka

43 000

34 400 80,0

34 400

80,0

TJ Poniklá

Světelná výsledková
tabule

27 000

21 600 80,0

21 600

80,0

15 000

12 000 80,0

12 000

80,0

Vránová
Lenka

výměna mycích žlabů, dveří,
zateplení stropu kiosku

světelná výsledková tabule

Doprava na
vystoupení, došití šatů, doprava, šaty, doplňky
mažoretkové doplňky
CELKEM

792 761 633 608

*
2

*
5

*
6

500 000

Vzhledem k vyššímu objemu žádaných prostředků, než jaký byl k disposici, navrhuje Rada obce Poniklá
následující korekce jednotlivých žádostí. Zohledňuje přitom význam projektu pro činnost spolků a rozvoj
občanské společnosti, přihlíží k dalším žádostem té které organisace a rovněž k delší historii čerpání
dotačních prostředků z obecního rozpočtu v minulých letech
*1) požadavek na dotaci mírně krácen s tím, že pokud by Včelaři usoudili, že by raději čerpali plných 80 % jen na
polovinu projektu, bude dotace takto uzpůsobena a zbylé prostředky budou přesunuty na zvýšení dotace Kabintu
kerkonošské slovesnosti *2
*2) kráceno z důvodu vyčerpání prostředků a možné variabilitě projektu
*3) podpořeno v plné výši i s ohledem ke skutečnosti, že SDH Poniklá bude v příštím roce svoji běžnou činnost
zajišťovat čistě ze svých prostředků
*4) odmítnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků
*5) odmítnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků
*6) odmítnuto z důvodu nedostatku finančních prostředků
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Škola a školka
ZPRÁVY ZE ŠKOLY ANEB UČÍME SE DOMA
Devátého března začaly našim
žákům jarní prázdniny. V té době ještě nikdo netušil, že se jejich návrat
do školních lavic značně protáhne.
Kvůli prevenci pro� šíření epidemie
koronaviru COVID-19 se vláda rozhodla
od středy 11. března uzavřít všechny
školy.
Šestnáctého března se sešli pedagogové na mimořádné poradě, kde
byla v prvé řadě řešena otázka, jak by
se dalo v nastalé situaci zprostředkovat žákům učivo, aby zcela nevypadli
ze vzdělávacího procesu a nadále rozvíjeli své schopnos� a dovednos� s �mto
procesem spojené. Jako op�mální se
jevila možnost zasílání úkolů přes email
a využi� online cvičení na osvědčených
webových stránkách. Ačkoli naší snahou od samého začátku bylo a je zadávat takové činnos�, které většina dě�
zvládne vypracovat samostatně, což už
by na 2. stupni neměl být problém, žáci
nižších ročníků se bez pomoci a dohledu dospělé osoby neobejdou. Proto
bylo již v tomto okamžiku jasné, že stěžejní pro nás bude spolupráce s rodiči,
kteří museli své ratoles� nejen přesvědčit, že karanténa nejsou prázdniny,
ale věnovat jim také svůj čas a pomoci
jim s domácími úlohami.
Počátky nebyly jednoduché ani
pro jednu stranu. Učitelé hledali ideální množství látky, kterou lze �mto
způsobem zpracovat, vhodná cvičení, nové metody (např. vhodná videa
na internetu). Rodiče se učili trpělivos�
a hledali způsob, jak skloubit péči o domácnost s výukou. Nakonec se nám podařilo nalézt kompromis, který – zdá se
– funguje. To se nám potvrdilo i v krátkém průzkumu, kdy více jak 3/4 rodičů
odpověděly, že množství zadané práce
je přiměřené a dětem zabere méně než
4 hodiny denně. Žáci a rodiče dostávají
i nadále týdenní úkoly přes své emaily.
Stejnou cestou putují vypracované úlohy zpět k učiteli, který vše zkontroluje,
opraví a v případě nejasnos� zodpoví
otázky týkající se probrané látky.
Zkraje dubna jsme ovšem zaznamenali jiný problém. Člověk je tvor společenský, a tak dětem (a nejen jim) začal
chybět kontakt se spolužáky, hry a dovádění o přestávkách a další ak�vity,
na které byly po celé roky zvyklé. Tuto
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situaci jsme se rozhodli řešit dvěma
způsoby. Žáci mají možnost zasílat nám
obrázky a projekty, které doma vytvoří,
fotky při učení, s domácím mazlíčkem
nebo třeba jen tak na zahradě a ukázat ostatním, že v tom nejsou sami. My
vše roztřídíme a vložíme do patřičné
kategorie ve fotogalerii školy. Druhou
cestou, která má za cíl navázat vzájemný kontakt a společně se povzbudit, je
vytvoření online místnos�, v nichž je
možné se pomocí webkamery a mikrofonu skutečně vidět a slyšet. V minulých dnech se žáci spojili se svými
třídními učiteli a nyní, koncem dubna, bychom rádi rozjeli i online výuku
hlavních předmětů, kdy se každá třída
na půl hodiny sejde s příslušným učitelem a probere s ním, co není jasné a je
třeba vysvětlit podrobněji.
Vyhlídky na konec školního roku
jsou stále trochu zahaleny v mlze. Podle posledních zpráv by se mohl 1. stupeň vrá�t do školy 25. května. Nástup
2. stupně ani termín přijímacích zkoušek není za�m přesně znám, ale mělo
by k tomu dojít během června. Zároveň je ale ve hře i možnost, že se dě�
do tříd v tomto školním roce již nevrá�.
Velkou nezodpovězenou otázkou nejen
pro veřejnost, ale i pro pedagogy pak
zůstává hodnocení 2. polole� školního
roku 2019/2020. V tuto chvíli nezbývá
než čekat na další pokyny vlády.
Co říci závěrem? Celá situace je
velice náročná pro všechny zúčastněné a možná nás mnohé učí víc, než si
vůbec připouš�me. Obrovský obdiv
a poděkování patří rodičům, kteří vedle svých povinnos� učí své dě� nejen
látce samotné, ale i zodpovědnos�
a sebekázni. Sami v sobě jistě nacházejí množství trpělivos�, aniž by tušili, že jí tolik mají. Učitelé zbavení své
nejsilnější zbraně, tedy přímého kontaktu s žáky, sedí za monitorem, ťukají
do klávesnice a vysvětlují každému jednotlivci zvlášť, co mu nejde, a to často až do večerních hodin. Je to tvrdá
zkouška. Ale ne nadarmo se říká: Co tě
nezabije, to tě posílí. Buďme tedy silní
a trpěliví i nadále. Spolu to zvládneme.
 Za kolektiv ZŠ Lucie Kubátová
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ROUŠKOMÁNIE
Současná situace stále vyžaduje
nošení roušek. Kdo může, šije roušky.
Roušky nosí i naši žáci, pro které to
může být tak trochu dobrodružství.
Aby se i menší dě� zbavily ostychu,
založili jsme na stránkách školy galerii
Rouškománie. Každý se tu může předvést ve své roušce. Někdy je i pro nás
těžké poznat, o jakého žáka se jedná.
Roušku, dej si roušku…
 Alena Stránská

SAMI DOMA
Protože se nám po našich žácích už moc stýská a jim po svých
kamarádech, vyzvali jsme je k posílání fotek nejen z domácí výuky.
Stále nás můžete potěšit fotkami,
jak trávíte volný čas, co vyrábíte, jak si hrajete. Vše zakládáme
do galerie Sami doma. Dě�, opravdu nám chybíte a už se na vás moc
těšíme.
 Alena Stránská

Pod horami 3–4/2020
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GOOD NEWS, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ!
Těmito slovy nás vždy vítá email, pokud někomu došel
náš pohled. Těsně před uzavřením škol jsme ještě s�hli odeslat několik pohledů Poniklé do širého světa. Do Kanady,
USA, Číny a Německa. Bohužel pohled do Ruska mi na poště
vrá�li s �m, že Rusko v této době nepřijímá žádné poštovní zásilky. Pohledy tentokrát putovaly ke svým adresátům
o něco déle než v době před koronavirem. O to víc nás potěšily zpětné vazby.
„Your postcard CZ-1672223 to David in United States
of America has arrived!“
Z USA ze státu Oregon, nacházejícím se na západním pobřeží, nám David odepsal:
„Thank you for the picturesque view card. I have to say,
whoever wrote the card has excellent penmanship for someone aged 11-15. Well done! Like you, were are staying
inside as well. While masks are recommended, they are not
a requirement in my locality. We‘ve not had too many cases
of COVID-19, so we‘re lucky. Nonetheless, we are taking it
seriously as it protects ourselves and one another.
Hopefully this will be all over soon. Until then – enjoy
playing games, read a good book and Happy Postcrossing!
My best,
David in Portland, Oregon USA“

Děkuje za malebný pohled Poniklé. Mimo jiné píše, že
u nich jsou roušky (masks) pouze doporučené, jejich nošení
není nařízené. Naštěs� ve státě Oregon není tolik pozi�vních
případů Covid-19 (kolem 2 200 a 85 mrtvých), přesto to berou vážně, vědí, že rouška nás chrání navzájem.
Dále odepsala Luoyiyan z Číny:
„Hello, glad to recieve your postcard. Thought there are
a few new cases reported these days, it‘s getting better . My
colleagues and me are safe (not infected).“
Píše, že přestože v těchto dnech bylo v Číně hlášeno několik nových případů, situace se zlepšuje. Její kolegové i ona
jsou v bezpečí . Nejsou nakažení.
Také nám napsala Elke z Německa:
„Vielen lieben Dank für die nette Postkarte und alles Gute
für Euch und Eure Familien in der Zukunft!!! Ein frohes Osterfest und gute Hoﬀnung in der jetzigen Zeit…“
Děkuje za milou pohlednici a přeje nám vše nejlepší v budoucnos�, dále veselé Velikonoce a hlavně naději v dnešní
době.

 Alena Stránská

Z TŘÍDNÍ KNIHY PŘEDŠKOLÁKA
Po pochmurné a nepřející zimě
jsme dych�vě nasávali první hřejivé
paprsky. Jaro nás pozvolna vybízelo
k novým ak�vitám. Klidnou a pohodovou „hravou jógu“ vystřídal znovu
obnovený polytechnický kroužek „šikovné ručičky.“
S počátkem měsíce března se okolo
nás začaly dít velmi podivné věci. Připadlo nám, jako by celé naše „království“ zaklel zlý čaroděj Koronavirus. Ten
nepřál žádným radovánkám a na celou
zemi uvrhl smutek a strach. Lidé se ho
obávali, a tak své tváře zahalili do rou-
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šek a začali se jeden druhému raději
vyhýbat. A pak se stalo, že i nás v MŠ
začalo pozvolna ubývat a naše tváře se
také schovaly za roušky. Od 23. 3. 2020
se naše školka zavřela úplně. Jen ob�žně jsme chápali, co se děje okolo nás,
proč není za�m možné jezdit do bazénu na tolik oblíbený předplavecký
výcvik, proč jsme nemohli vycestovat
do nedalekého Polska na řemeslné
dílničky, proč nepokračoval znovu rozběhnutý kroužek „šikovné ručičky“,
proč za námi nepřijelo divadlo Bořivoj
z Prahy se slíbeným příběhem „Mimin-

ko“ a Knihadýlko s příběhem „Ó, ó, ó,
vajíčko“ a proč jsme nemohli navš�vit
ani místní knihovnu. Na své probuzení marně čekala i naše školkovská zahrádka, která se po dlouhé zimě těšila
na jarní hemžení a uklízení společně
s rodiči.
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Škola a školka

Všichni jsme doufali, že se zlý Koronavirus brzy umoudří a s krásnými jarními dny zjihne i jeho srdce. Ale mýlili
jsme se. Koronavirus zůstával stále neoblomný. Zvláštní byly svátky jara Velikonoce pod jeho vládou. To tam bylo
tolik oblíbené velikonoční tvoření s našimi příznivci. To tam bylo velikonoční
koledování, barvení vajíček a hlahol
koledníků. Nikde se neozývaly koledy,
nechodili koledníci ani nemrskaly pomlázky.
Po celý měsíc duben zůstala pro nás
malé školka zavřená a neuskutečnila
se tak ani žádná z plánovaných dubnových akcí.
7. 4. jsme při dnu otevřených dveří
chtěli ukázat naši MŠ novým potenciálním zájemcům. Na následující den 8. 4.
bylo naplánováno již zmiňované velikonoční tvoření.
15. 4. jsme se chtěli zapojit do dopravního programu a prohloubit tak
naše znalos� o bezpečném chování
chodců v silničním provozu.
20. 4. měl za námi do MŠ přijet kamarád, pan Luboš Jiřiště. Trochu jinak
nám přibližuje přírodu a správné chování v ní. Tentokrát mělo být tématem
„Čichám, čichám přírodu“.
22. 4. na Den Země jsme jako už poněkolikáté chtěli přispět svou troškou
do mlýna a zapojit se do úklidu nejbližšího okolí MŠ na Keříku.
Všichni dobří pozorovatelé si ale
jistě všimli, že naše MŠ nezůstala zcela opuštěná. Po celou dobu uzavření
do ní docházely všechny, které se o nás
po celý rok starají. A tak se ve školce
plánovalo, vyrábělo, uklízelo, přerovnávalo a třídilo. Ani zahrádka nezůstala
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opomenuta. Po prvotním velkém úklidu lis�, jehličí a větví byly opatřeny
novým nátěrem zahradní domečky,
pískoviště, pérové houpačky, bedny
na hračky i zábradlí u skluzavky. Navíc
se začalo připravovat (za�m svépomocí) překvapení pro nás malé. V nejzazším koutku zahrádky, který bude oddělený již vysazeným vrbovým plůtkem,
postupně začne vznikat prostor pro experimentování s přírodninami, venkovní „vaření“ z písku i záhonek pro malé
zahradníky a budoucí biology.
Přiblížil se konec dubna a situace
se nelepšila. Školka zůstala celý měsíc
zavřená a my nejmenší jsme zůstávali
z preven�vních důvodů doma v kruhu svých nejbližších. A protože od našich rodičů měly paní učitelky zprávy
o tom, že se nám již téměř všem stýská po kamarádech a školce, připravily
nám na konci měsíce malé rozptýlení.

K dispozici jsme dostali mapu se čtyřmi
stanoviš� v odlehlejších částech obce.
Díky ní jsme se mohli pro ukrácení
dlouhé chvíle vydat po stopách ponikelské čarodějnice. Kdo se na některé
z vyznačených míst s rodičem vypravil,
našel zde nejen obrázek čarodějnice,
ale i čarodějný úkol, který bylo nutné
doma následně splnit. My všichni, kteří
jsme přijali výzvu k čarodějnému putování, jsme si pak mohli vyzvednout
u MŠ malou odměnu, kterou pro nás
paní učitelky zhotovily.
Před námi je poslední etapa školního roku. Co nás v ní čeká, je v tuto
dobu pro všechny velkou neznámou.
Ale co víme zcela jistě už teď, je, že
se všichni – velcí i malí – těšíme, až se
zase sejdeme.

 Za kol. MŠ napsala L. Boháčová
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Pilot Bohumil Holubec
* 26. 5. 1909 v Poniklé
† 17. 5. 1991 v Praze
Dne 26. května roku 2020 uplyne již neuvěřitelných 111 let, kdy se v Poniklé narodil docela obyčejný kluk. Narodil se tenkrát ještě za C. K. Rakouska-Uherska
onoho památného dne 26. května roku 1909 ponikelskému truhláři Františkovi
a jeho manželce Františce jako třetí potomek. V chalupě „u Matějů“ již na něj čekala čtyřletá sestra Emilka a dvouletý bráška Pepík. Příští den, 27. května 1909,
jej ponikelský pan farář Jindřich Kolář pokřtil jménem Bohumil. Tak přišel na svět
Bohumil Holubec, ponikelský rodák a ve své době špičkový vojenský pilot.

M

ilek, jak mu doma říkali, rostl a měl kromě dvou starších sourozenců ještě dva mladší sourozence, sestru Marušku a brášku Oldřicha. Dorostl do věku školáka a absolvoval ponikelskou „obecnou školu“ (1916–1921). V Jilemnici potom absolvoval „měšťanku“ a byl skoro dospělým. To se psal rok 1925, bylo mu 16 let a Československu
již celých 7 let. Ukončil měšťanku a co dál? Zůstal doma na chalupě a pomáhal otci. A také přemýšlel, co dál… Dne 1. října
1927, to mu bylo 18 let, byl přijat do školy leteckého dorostu v Prostějově. Sen se začíná naplňovat…

Rodný dům Bohumila Holubce. Na obrázku vlevo je dcera Bohumila Holubce před rodným domem svého otce – rok 2019. Na obrázku uprostřed je dům „U Matějů“ vyobrazený v ponikelském kalendáři na rok 2015. Na obrázku vpravo je titulní strana Osobního záznamu pilota Bohumila Holubce.

S
A

tojedenáct let od narození, to jsou vlastně tři jedničky. A on byl
minimálně třikrát opravdovou absolutní jedničkou. Pojďme se
podívat do „kádrových materiálů“ té doby. Zalistujeme Osobním
záznamem pilota Bohumila Holubce. Kromě „běžných“ zápisů o povýšení zde najdeme dva vojensky strohé zápisy, něco jako pochvala…

bsolutní jedničkou poprvé: 15. listopadu roku 1932 zvítězil
v závodech ve střelbě a bombardování z letounů na oslavu Dr. M.
Tyrše v roce 1932 v kategorii pilotů stíhacích 194 bodů, umístil
se jako první a byla mu udělena „Cena presidenta republiky“. Tak stojí
zapsáno v „Osobním záznamu“ pilota Holubce. V této době měl vojenskou hodnost četař. Za tento vynikající výkon dostal zlaté hodinky
s vyrytým věnováním od presidenta T. G. Masaryka a celý svůj život si
toto ocenění velice cenil.

H

avárie: Pravda, ne vždy se daří. Občas se stane, že se něco
„zvrtne“. Stíhací letoun je složité technické zařízení a může
se porouchat cokoliv. A také se to celkem dosti často stávalo.
Hodně pilotů v třicátých letech buď v důsledku chyby v pilotáži nebo
v důsledku technické závady smrtelně havarovalo. No a havárie se
nevyhnula ani takovému pilotovi, jako byl Bohumil Holubec. Stalo se
12. července roku 1934. Naštěstí jeho „anděl strážný“ nespal, ale byl
ve střehu. A pilot tu hrůzostrašnou havárii přežil.

12

12. 7. 1934 – Bohumil Holubec od VTLÚ rozbil
při nízkém výkrutu B534.1 „S10“.
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V

bsolutní jedničkou podruhé. Opět se začteme do zápisu v „Osobním záznamu“: „18. září roku 1933 – vysloveno pochvalné uznání, protože zvítězil
při soutěži v akrobacii vojenských stíhacích pilotů při armádním leteckém dni
v Praze, získal také první cenu této kategorie a dokázal tím, že dosáhl vysokého stupně důležitého výcviku k obraně našeho státu.“
IKTORIA, to je vítězství. Píše se rok 1933, Milek je čtyřiadvacetiletý pilot,
pilot stíhacího letadla. Je pilotem VTLÚ, tedy vojenského leteckého technického ústavu v Praze a je opravdu dobrým pilotem, dokonce nejlepším.
V časopise Letectví ze září 1933 se dočteme: „V sobotu dopoledne pak vybojována
soutěž v letecké akrobacii, do níž všechny letecké útvary vyslaly po jenom reprezentantu, takže se sešel výkvět našich stíhačů. Všichni museli předvésti stejný počet
předepsaných cviků a podle přesnosti výkonu se bodovalo.“ Ze 700 možných bodů
získal vítězný četař Bohumil Holubec 672 bodů a porazil legendárního pilota četaře Hubáčka o 5 bodů.

A

bsolutní jedničkou potřetí: Stejné vítězství v letecké akrobatické soutěži si
už šestadvacetiletý pilot Bohumil Holubec zopakoval o dva roky později,
v roce 1935. Tentokrát se soutěž jmenovala I. národní soutěž v letecké akrobacii a konala se 14. a 15. září roku 1935. V časopise Letectví ze září 1935 si
můžeme o soutěži přečíst docela zajímavé informace. Za „krále vzduchu“ byl tenkrát v roce 1935 považován poručík letec František Novák, vítěz soutěže ve vysoké
akrobacii v rámci první národní soutěže v letecké akrobacii. Ta soutěž v roce 1935
byla rozdělena na A – vysokou akrobacii a B – normální akrobacii. V soutěži „vysoké akrobacie“ získal první cenu poručík František Novák (17 000 Kč), druhou
cenu major Jan Ambruš (12 000 Kč), a třetí cenu rotmistr Petr Široký (8 000 Kč).
V soutěži „normální akrobacie“ získal první cenu rotný Bohumil Holubec
(4 500 Kč), druhou cenu četař Josef Hubáček (3 000 Kč) a třetí cenu četař Josef
Flekal (2 000 Kč). Rotný Bohumil Holubec podle časopisu Letectví dostal za vítězství v „normální akrobacii“: Cenu fy Baťa – 3 000 Kč, cenu fy Avie – 1 500 Kč. Dále
dostal pohár ministerstva národní obrany, pohár leteckého pluku 4, pohár TOKA
spol. s r. o., zlatou medaili Českého Slova, putovní cenu redakce časopisu Letectví.

Z

a rok se budou v nacistickém Berlíně konat Olympijské hry (1936). Němci se
budou snažit zařadit leteckou akrobacii mezi sporty olympiády, ale nepovede se to. A tak soutěž v letecké akrobacii uspořádají „u příležitosti“ pořádání
olympijských her. Na tuto „olympiádu“ budou nominováni právě vítězové vysoké
akrobacie (Novák, Ambruš a Široký). Vítězové normální akrobacie (Holubec, Hubáček) budou nominováni „na olympiádu“ jako náhradníci.

L

Socha VIKTORIA – Putovní cena
Českého Slova věnovaná r. 1933 čs.
vojenskému letectvu. Na soklu sochy VIKTORIE je ještě text: Armádní
soutěž v letecké akrobacii jednotlivců. 1933 – čet. P. P. L. Holubec Boh.
V. T. L. Ú. Zkratka P. P. L. je polní pilot letec. Zkratka V. T. L. Ú. znamená
vojenský letecký technický ústav
v Praze.

etec Bohumil Holubec byl na Olympiádě v Berlíně roku 1936. Olympiáda, to je sen každého
sportovce. Už jenom účast na olympiádě, tedy kvaliﬁkovat se na ni, to je obrovský úspěch.
Natož ještě „udělat“ nějaký výsledek. Ovšem každá dobrá věc se dá také využít a zneužít.
Tak se stalo i s „olympiádou“, která se konala v roce 1936 v nacistickém Berlíně. Co má ale společného letectví, tedy sedmadvacetiletý letec Bohumil Holubec, a olympiáda? Kupodivu má. Ve svém
„kádrovém materiálu“, tedy životopise letec Bohumil Holubec uvedl: „V roce 1936 asi 1 týden v Německu – Berlín na Olympiádě – jako účastník olympijských her – v době vojenské služby.“

Kbely 7. srpna 1936 po návratu z Berlína. Slavné uvítání por. Nováka, který získal třetí místo, a prap. Širokého, jenž skončil druhý. Vpravo vedoucí výpravy mjr. Hess, vlevo jeden ze dvou náhradníků, rtm. Holubec. Za ním kpt. Fuksa s npor. Polmou.
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O

lympijské heslo – není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Tady
v případě pilota Bohumila Holubce bylo zcela naplněno. Tedy zúčastnil se letecké soutěže při olympiádě v Berlíně. Přiletěl na letadle Avia 122 s imatrikulační značkou OK-AVI. Rotmistr Holubec byl
sice „jenom“ náhradníkem, ale byl při tom… Českoslovenští piloti zde
dosáhli velikého úspěchu. Praporčík Petr Široký získal druhé místo, poručík František Novák třetí místo a major Ján Ambruš osmé místo z celkových dvanácti účastníků. Ten sportovní výsledek byl ve své době zcela
fantastický. Dnes, se znalostí historie, se můžeme celé té euforii tak trochu pousmát. Totiž třeba pilot Ján Ambruš, který si s Göringem možná
i potřásl rukou, za několik let bojoval v bitvě o Británii proti Göringovo
Luftwafe jako velitel 312. československé peruti RAF. Slavnostní návrat
z „olympiády“ domů.

N
L

áhradníka Bohumila Holubce určitě mrzelo, že byl jenom náhradníkem, že se nemohl pustit do leteckého souboje o „olympijské“ vítězství. A ještě navíc „tiskařský šotek“ zkomolil jeho
jméno a na „tablu vítězů“ chybně vytiskl jméno Bohuslav Holubec.
egendy nebo opravdové příběhy? Milek, kluk z Poniklé, nebyl jako
voják žádný „suchar“. Sem tam měl i nějaký kázeňský prohřešek,
jak jinak. Jako pilot „stíhačky“ musel být dost odvážný, musel se
umět rychle rozhodnout a tak občas musel „mít svou hlavu“ a rychle
řešit situaci. Dnes si to už neumíme představit. Totiž pilota „stíhačky“
si představujeme něco jako Toma Cruise ve ﬁlmu Top Gun. Jenže ve třicátých letech se spousta technických věcí teprve vyvíjela. Zkoušely se
dálkové lety, výškové lety. Piloti se spoléhali pouze na „svoje oči“ a cit
pro pilotáž, tak se postupně vymýšlely různé přístroje. Vypráví se jeden
z příběhů pilota Bohumila Holubce o tom, jak zkoušel letět co nejvýše. Na hlavě měl obyčejnou koženou kuklu a brýle, to bylo vše. Vyletěl
do výšky, kde už bylo tak málo kyslíku, že omdlel. Nikým neřízený letoun si letěl „po svém“ a ztrácel výšku. Jak ztrácel výšku, přibývalo kyslíku a tak se pilot zase „probral“. Protože nevěděl, kde se momentálně
nachází, tak když uviděl železniční koleje, „naletěl“ k nádražní budově
tak nízko, by si na ní přečetl jméno toho nádraží.

Tablo vítězů otištěné v časop. Letectví č. 8,
roč. 1936
Major Alexandr Hess – vedoucí „olympijské“
výpravy. V prostřední řadě jsou fotky pilotů.
Zleva major Jan Ambruž (byl osmý), uprostřed
praporčík Petr Široký (nejúspěšnější pilot – byl
druhý), vpravo poručík František Novák (byl
třetí). Ve spodní řadě jsou fotky pilotů, kteří byli
na olympiádě jako náhradníci. Vlevo četař Josef
Hubáček, vpravo rotmistr Bohumil Holubec.

T

akových příběhů bylo samozřejmě hodně. Některé příběhy, které se tradují, jsou téměř neuvěřitelné. Pilot Bohumil Holubec prý
občas přilétl nad svoji rodnou obec, tedy Poniklou, a předvedl
nějakou „mini leteckou“ akrobacii. Nejsem si jist, že vždy měl na takovou cestu „schválený cesťák“. Prý si stěžoval, že ho někdo z Poniklé občas udal četníkům. Patrně někdy do období druhé poloviny třicátých
let spadá jeden z příběhů, který se traduje. Je o tom, že pilot Bohumil
Holubec snad v rámci nějaké sázky „podletěl“ most, tedy proletěl svým
letadlem pod mostním obloukem. Potom, když se to prozradilo, byl prý
za tento kaskadérský kousek potrestán. Jedním z „adeptů“ na tento husarský kousek je Peřimovský most. Dnes bude dosti obtížné zjistit, zda
je ten příběh pravdivý, nebo se jedná pouze o „legendu“. Jak říká jedno
moudro: „na každém šprochu může být pravda trochu…“ Pravdou je, že
v období od 30. září 1933 byl Bohumil Holubec přidělen jako zkušební pilot do Výzkumného leteckého ústavu v Praze pro účely zkoušení
nových typů letadel. Byl tam až do prosince 1934. Jak v roce 1933, tak
i v roce 1935 vyhrál závody pilotů v letecké akrobacii. Patřil tedy mezi
úplně nejlepší piloty Československa té doby. A tak se dá připustit, že by
takovýto „kaskadérský kousek“ technicky zvládl a sázku vyhrál. Technicky vzato, jako zkušební pilot „výzkumáku“ měl asi v rámci nějakých
zkoušek daleko větší možnosti „přeletět“ a „zaletět“ si do Poniklé. Trest
20 dnů „zostřené samovazby“ by také mohl něco napovědět. Ale co
vlastně ? Je pravdou, že sice byl ve „výzkumáku“, ale pořád byl vojákem.
A tak mohl být za takovýto prohřešek velitelem kázeňsky potrestán. Pokud je ten příběh pravdivý a pilot Bohumil Holubec opravdu podletěl
Peřimovský most, klobouk dolů!

14

V osobním záznamu pilota Bohumila Holubce
lze najít čtyři „kázeňské“ přestupky. Bohužel
u nich chybí datum a důvod trestu. Třikrát měl
„kasárenské vězení“, jednou v délce 5 dnů, dvakrát v délce 10 dnů. Zajímavý je čtvrtý trest. Je
to „zostřená samovazba“ v délce 20 dnů. Že by
trest za kaskadérský kousek – „ilegální podlet
mostu“?

Peřimovský most
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pravený voják, navíc sympatický. Nevím, ale domnívám se, že popularita tehdejších pilotů by se dala srovnat s popularitou současných „pilotů“ formule 1. A on
populární byl. Vždyť patřil ve svém oboru k československé špičce. Ale pořád to byl
vlastně kluk z Poniklé a tak si svoji „vyvolenou“ vyhlédl na protějším kopci. Bóža, to byla
dívka, jejíž srdce postupně dobýval, se narodila na Přívlace „u Zádomskejch“. Začal „dobývat“ srdce své vyvolené a to svým způsobem. Traduje se, že přiletěl letadlem, nad chalupou
udělal nějakou leteckou ﬁguru a na závěr z letadla vyhodil „pugét“. Prostě rytíř. Nakolik je to skutečná pravda, je dnes těžko říci. Prý si stěžoval, že ho již tenkrát občas někdo udal
četníkům. „Dobývanou“ dívkou byla Božena Zemánková
(nar. 3. 7. 1909) a on pro ni byl opravdovou jedničkou.
A tak si ho později vzala za manžela. Ovšem traduje se
i to, že o hodně později, to již byl ženatý, také přiletěl
letadlem, ale místo „pugétu“ vyhodil balík špinavého prádla…

Bóža, tedy Božena Zemánková,
studentka VIII. třídy reálného
gymnasia v Jilemnici.

Na obrázku je Avia B-534 I. verze. Na stejném typu letadla létal také pilot Bohumil Holubec.

P

ilot Bohumil Holubec byl studentem Vojenské akademie. Být vojenským pilotem, to není jenom si tak létat. Je také potřeba pochopit určité fyzikální zákonitosti, tedy studovat teorii. A Milek studuje. Studuje Vojenskou akademii v Hranicích. Nastoupil tam 1. října 1937 a akademii ukončil 14. srpna 1938 s prospěchem
„dobrý“. Podle bodového hodnocení byl čtyřicátý šestý ze sta absolventů. Pro funkci
nižšího důstojníka z povolání byl „dobře způsobilý“. Tak to alespoň stojí psáno na „vysvědčení“, tedy na Výkazu o prospěchu. Devětadvacetiletý poručík let. Bohumil Holubec, docela obyčejný kluk z Poniklé, měl slušně „našlápnuto“ na kariéru důstojníka
letectva. Od 1. října roku 1938 byl poručík let. Bohumil Holubec členem leteckého
pluku 4. Zde byl jako pilot stíhacího letadla připraven v první linii bránit Prahu a celé
Československo proti pilotům nacistické Luftwafe. Je pravděpodobné, že některé piloty protivníka znal z předchozích soutěží osobně. Ale „osud“ tomu chtěl jinak...

P
O

oručík letectva Bohumil Holubec byl podle výnosu MNO č. j. 11-714-osobního
odděl. 39 odeslán na řádnou dovolenou v důsledku likvidace čs. branné moci.
Zapsáno v Praze 19. června 1939.

rel, i když zavřený do kurníku na slepice, pořád zůstává orlem… Nějak tak by
se dala charakterizovat následující doba nacistické okupace. Letec Bohumil
Holubec už vlastně v této době nebyl letec. Dne 31. března 1939 byla čs. armáda rozpuštěna a všichni vojáci dáni na nucenou dovolenou. V důsledku likvidace čs.
armády byl poslán na „nucenou dovolenou“ také pilot Bohumil Holubec. Doba, kdy
nebyl vojákem ve službě, pro něj trvala až do 9. května roku 1945. Toho dne se stal
opět vojákem československé armády.

P

o likvidaci čs. armády vojenští piloti organizovaně opouštěli Československo
nebo to, co z něj zbylo. Bohumil Holubec se také snažil opustit Protektorát Čechy a Morava. Ale nepodařilo se.
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Historie

N

a podzim roku 1944 utvořil Bohumil Holubec ještě s 5 jinými
důstojníky odbojovou skupinu s krycím jménem Labe. Skupina
byla pod jeho vedením. Prostřednictvím kpt. partyzána Foukala
se odbojová skupina napojila v lednu 1945 na partyzánskou brigádu Jana
Žižky v Praze. Pražského povstání se poručík Bohumil Holubec zúčastnil
se zbraní v ruce od 5. 5. 1945 do 9. 5. 1945. Dne 9. května 1945 se poručík Bohumil Holubec přihlásil na výzvu učiněnou rozhlasem na velitelství
letectva v Praze. Tímto dnem je Bohumil Holubec opět vojákem. Na velitelství letectva v Praze zůstal až do 18. června 1945.

V

původní „předmnichovské“ armádě byli vojáci a hlavně důstojníci „nepolitičtí“, a to byl i pilot Bohumil Holubec. No jo, ale docela
„neurvale“ nastupovala „nová doba“. A ta vyžadovala „politickou
angažovanost“ a s tou měl Bohumil Holubec po celou dobu „poválečné
kariéry“ docela problém. Naproti tomu měl díky ponikelské rodině celkem dobrý „třídní původ“, přesto, že jeho otec byl živnostník. Ale jako
živnostník byl sám, neměl žádné dělníky, a tak nebyl „vykořisťovatel“, nikoho „nevykořisťoval“.

Na trochu poškozené fotograﬁi je Bohumil Holubec jako mladý pilot v dobách největší slávy.

T

zv. „lampasáka“ doby padesátých let vynikajícím způsobem ztvárnil herec Miroslav Donutil. A to hned ve dvou ﬁlmech počátku devadesátých let – Černí baroni a Tankový prapor. No jo, ale tyhle
„srandy“ prvorepublikový pilot a důstojník Bohumil Holubec zažíval jako
reálný denní život vojáka. Myslím si, že v duchu se těm „politickým žvástům“ smál stejně jako my, ale ve skutečnosti to tak úsměvné nebylo…

V

nové armádě zastával letec Bohumil Holubec postupně různé
funkce – zástupce velitele letiště, důstojník obranného zpravodajství, pilot, učitel létání, velitel letky, velitel pluku, inspektor pilot
divize, velitel kurzu velitelů bojových letek a inspektorů pilotů. V roce
1951 přešel na ministerstvo národní obrany (MNO) jako referent pro stíhací letectvo v oddělení bojové přípravy. Následující rok 1952 byl také
úspěšný v osobním životě. Manželům Holubcovým se narodila druhá
dcera.

Bohumil Holubec na zasloužilém odpočinku.

P

ilot Holubec pracoval na ministerstvu, stal se hlavně úředníkem.
A má pořád stejné „nedostatky“: „Pro svoji práci potřebuje ještě
prohloubit znalosti marxismu-leninismu. Závěr: ponechat v dosavadním zařazení. Další školení nepřipadá v úvahu.“ Kariéra vojenského
pilota se tak chýlí ke svému závěru. „Politruk“ dopsal rukou: „Jmenovaný není na potřebné politické výši, bude do konce roku 1958 vyměněn“.
Sedmačtyřicetiletý pilot Bohumil Holubec tak byl dost razantně a nekompromisně poslán „do důchodu“. Totiž „další vyšší vojenské vzdělání“ není
nic jiného, než studovat v Sovětském svazu, hlavně „politické žvásty“ a to
ještě v „ruštině“. No a chtějte to po původním „prvorepublikovém“ vojákovi. Prostě „byl odejit“. Asi poslední slovo měl 23. ledna 1957 náčelník
skupiny letectva KS MNO kapitán Josef Anderle. Ten zopakoval předchozí
hodnocení a „posvětil“ verdikt: „Doporučuji propustit do zálohy.“ Orel byl
donucen přestat létat…

Obě dcery – Hana a Dana.

T

ak se od 1. února roku 1957 bývalý vojenský pilot Bohumil Holubec
stal „civilem“. Aby uživil rodinu, manželku a dvě dcery, vykonával
postupně různá civilní zaměstnání. Začátkem roku 1968 se odvolal
proti propuštění z armády, byl dodatečně povýšen do hodnosti plukovník
a dostal ocenění „Zasloužilý vojenský letec“. Rád se vracel do své rodné
Poniklé a od jara do podzimu trávil svůj zasloužený odpočinek na kopci
na rodné chalupě své manželky. Když se zastavil chod života pilota Bohumila Holubce, nalezl svůj věčný klid spolu se svou manželkou na místním
hřbitově v Poniklé.

A

tak 26. května roku 2020 uplyne neuvěřitelných 111 let od narození tohoto muže, špičkového „prvorepublikového“ vojenského
pilota.

Bohumil Holubec v Poniklé.

 pro zpravodaj připravili Jan Novotný a Danuše Kohoutová
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VAROVÁNÍ PRO SENIORY
PŘED OKRADENÍM NEBO PODVODNÝM
JEDNÁNÍM PACHATELŮ TRESTNÉ ČINNOSTI
Policie České republiky varuje seniory před možným
okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné
činnos�, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou
přímo v místě svého bydliště.
Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání peněz od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo telefonicky většinou s nabídkou různých služeb anebo pod smyšlenou legendou:
Nabídky řemeslných služeb:
• Broušení nožů, nůžek atp.
• Výměny okapů nebo jiné práce na domě
• Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze o běžný zámek)
• Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto, že
to není nutné)
Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal před započe�m práce.
V případě odporu seniora ohledně zaplacení pachatel vyhrožuje mnohdy i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí nátlak na seniora i více pachatelů. Ve snaze získat
od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni jej
odvézt i k bankomatu, aby zde vybral ﬁnanční hotovost.
Nabídky levných energetických služeb nebo pojištění
v místě bydliště:
• Levnější plyn nebo elektřina
• Pojištění – životní, zdravotní, proti pohromě, spoření apod.
Pachatel při vpuštění do domu nechává úmyslně otevřené vchodové dveře pro spolupachatele, poté obvykle vyzve
seniora, aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní
uzávěr vody apod., ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnos�, tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí nalezené cennos�. V některých případech pachatel vyšle seniora
do jiné místnos�, třeba koupelny, aby pouštěl vodu, nebo
k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel mezi�m prohledá ostatní místnos� a odcizí
peníze nebo vše cenné.
Legendy:
• Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
• Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař,
elektrikář nebo vodař)
• Údajné těžké životní nebo mimořádné situace – (vylákání
peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty a poplatky,
neboť pachatel u sebe zrovna nemá hotovost)
Nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ – pachatel telefonuje na pevnou linku (výjimečně na mobilní telefon), kdy
se vydává za vnuka a žádá ﬁnanční pomoc, neboť se dostal
do velkých problémů nebo, že má možnost výhodné koupě
vozidla, bytu apod. a nemá dostatečnou ﬁnanční hotovost.
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Pokud senior sdělí, že nemá takovou ﬁnanční hotovost, je
často nucen poskytnout šperky nebo jiné cennos�. Pachatel sdělí, že peníze nebo cennos� vyzvedne u seniora řidič
taxislužby, kterému má poškozený vše předat, v některých
případech si pro požadované věci má přijet známý falešného
vnuka.
V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař,
elektrikář nebo pracovník vodáren (většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo
1 000 Kč, kdy však má u sebe pouze větší bankovku, kterou
potřebuje rozměnit. Poškozený tedy jde na místo, kde má
uloženou ﬁnanční hotovost, což vidí pachatel, který následně odvede pozornost seniora sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost.
K vrácení přeplatku nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve
poškozeného, aby mu předložil další dokumenty, kdy on mezi�m nepozorovaně opus� domácnost. V dr�vé většině nabízí přeplatek žena.

AKTUÁLNĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují
se na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity i s nabídkou pomoci při každodenních činnostech jako je nákup.
Legenda:
• Nabídka zdravotní preventivní péče – měření teploty (nejprve nabídnuto telefonicky, poté osobní návštěva pachatele
u seniora doma)
Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice
v jejich domácím prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze
pokouší dostat do domácnosti seniora s úmyslem jej okrást.
Pokud využije senior nabídky pomoci v podobě nákupu, doporučujeme:
• Ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo neziskovou organizací, požadujte předložení průkazu o tom, že
se skutečně jedná o zaměstnance takové organizace. Vyžádejte si telefonní kontakt, na kterém si můžete danou osobu
ověřit.
• Mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete
nakoupit, zařídit, obstarat.
• Nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte připravenu přesnou ﬁnanční hotovost za požadovaný nákup či
službu.
• Při převzetí nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu, k tomu
využijte společné prostory domů, u rodinných domů využijte
možnosti předání nákupu přes plot.
Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá
žádná veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislos� s opatřeními pro� COVID-19. Neposkytujte
k těmto účelům žádné ﬁnanční dary.
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpus�t do svého bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným,
přátelům nebo sousedům a požádejte je, zda by nemohli
přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte, popřípadě
se dohodněte s cizí osobou na jiném termínu návštěvy).
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Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře
do bytu bezpečnostní ře�zek, který udrží dveře jen pootevřené a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.

V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem, neváhejte neprodleně kontaktovat Policii
České republiky na �sňové lince 158.

ŽIVOT BEZ BARIÉR Z NOVÉ PAKY
V NOUZOVÉM STAVU
Život bez bariér, z.ú. je neziskovou organizací, která má
vícezdrojové ﬁnancování, kterými jsou dotace a příspěvky
od státu, kraje, měst, nadací. Má ale i vlastní ﬁnanční zdroje, které tvoří nemalou část přesně naplánovaného rozpočtu. Tržby uživatelů slouží k doﬁnancování sociálních služeb,
z tržeb za výrobky jsou hrazeny částečně mzdy zaměstnanců chráněných dílen. Důležité pro naši organizaci jsou tržby
z doplňkových činnos� – například půjčovna kompenzačních
pomůcek, přechodné ubytování nebo kulturní prezentační
akce. Bez těchto všech příjmů by naše organizace existovat
nemohla.

šuplíků, skladovacích prostor. Nebylo opomenuto ani na tak
neoblíbené archivace dokumentů za roky zpátky. Před�m
se stále tyto práce oddalovaly, nebyl čas. Nakoupit výmalbu
a vše s �m spojené, desinfekční prostředky, úklidové prostředky činí nemalé náklady. Život bez bariér je musel zaﬁnancovat, i když zčás� pomohli stálí přispěvatelé. Pravdou
je, že nás hřeje u srdce fakt, že až klien� přijdou a otevřou
dveře, pocí�, že je vše nové, voňavé, čisté a připravené
pro další ak�vity.
Další naší činnos� jsou prezentační akce, jejichž výtěžky
se staly nedílnou součás� doﬁnancování zdravotně pos�žených zaměstnanců chráněných dílen. Tolik očekávané a připravované Dny otevřených dveří se ke konci měsíce března
nekonaly. Handicapovaní připravili spousty výrobků, proběhla prezentace formou výlepů plakátů, byly rozdány pozvánky, zveřejněny články v �sku a vše najednou jako mávnu�m proutku skončilo. Vždy činil výtěžek z Velikonočního
jarmarku nemalou částku, která putovala na doﬁnancování
handicapovaných zaměstnanců chráněných dílen. Nekonaly
se ani další plánované akce spojené s Velikonocemi. Výrobky
z keramiky, ručního papíru nepatří do sor�mentu, který by
někdo v současné době nutně potřeboval. Velikonoční zajíci
a kraslice leží na skladě. Na další rok jsou neupotřebitelné,
protože jsou vyrobeny z materiálu, který do dalšího roku
nevydrží. Využili jsme skladové zásoby, a tak látky, tkalouny,
nitě byly použity na ši� bavlněných roušek. Většina z nich
byla určena pro zaměstnance a klienty Života bez bariér,
pro babičky a dědečky Domovů pro seniory v Nové Pace
nebo okolí. Bylo jasné, že výtěžek z prodeje nepokryje ani
náklady na energie. To ale nebyl cíl, cíl bylo pomoci druhým.
Nadace ČEZ oslovila naši organizaci a pomohla ﬁnančním
příspěvkem s pokry�m provozních nákladů, spojené s ši�m
roušek. Roušky šijeme dále za přijatelnou cenu, protože je
pravděpodobné, že zůstanou dalším doplňkem šatníku každého z nás. V prodeji jsou nyní bavlněné roušky jednovrstvé
a dvouvrstvé s vyměnitelnou vložkou ze špičkové třívrstvé tex�lie SMS. Každá rouška má svůj obal.
V omezeném režimu se ocitla i půjčovna kompenzačních
pomůcek. Není divu, lidé mají strach, nechtějí ohrozit svého blízkého, i když pomůcku potřebují. Podařilo se ale najít
kompromis, domluvit se se zákazníkem telefonicky, pomůcku, když je potřeba, představit venku před objektem Centra
bez bariér a v dostatečné vzdálenos�.

V polovině března 2020 byl vyhlášen nouzový stav a tak
Život bez bariér byl nucen omezit sociální služby. Klien�
od poloviny března nepřišli a museli zůstat ve svých domovech. Stoly s rozdělanými výrobky z pracovních činnos� zůstaly prázdné, naplánované ak�vity byly zrušeny.

Ano, fungujeme omezeně, jinak. I přesto se naši sociální
pracovníci snaží být v telefonickém kontaktu s klienty, zeptat se, jak se mají, zda něco nepotřebují. Pro naše klienty
je to psychická podpora, vědí, že na ně myslíme a počítáme
s nimi.

Nulový příjem za tržby od klientů je velký problém. Proto
zčás� pomohla Nadace Charty 77 – Konto bariéry, která již
několikrát se stala naším „strážným andělem“. Nebylo tomu
jinak i nyní, kdy přispěla ﬁnančním příspěvkem na některé ztráty způsobené nouzovým stavem. Sociální pracovníci
a pracovníci sociálních služeb Života bez bariér ihned přehodno�li své pracovní pozice a rozhodli se nečekat s rukama
v klíně, ale upravit stávající prostory třípodlažního Centra
bez bariér. To chválím, neboť se zajis�lo vymalování objektu svépomocí, probíhaly sanitární dny, úklidy všech skříní,

Ani práce na projektech obnovy kláštera nebyla omezena. Pracujeme jen více online. Myslím, že tato doba lidi více
propojí, některé donu� se zastavit a začít myslet jinak, pracovat jinak a přehodno�t své priority. Pozi�vní na nouzovém
stavu je fakt, že se konkrétně v naší organizaci podařilo připravit nově upravené prostory pro naše klienty, zájemce, zákazníky, což by za normálního provozu bylo zřejmě složitější.
Nevíme, jak dlouho tato situace bude trvat, proto si vážím
každé podpory a děkuji za ni. Věřím, že zase bude lépe.
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 Jitka Fučíková, ředitelka
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JEDEN ROK, TÉMĚŘ 130 TISÍC HOVORŮ
Sta�s�ka nuda je, má však cenné
údaje… Slova z pohádky Princové jsou
na draka se nám vybaví pokaždé, když
kompletujeme výjezdová čísla za celý
rok. A pokaždé jsme čísly, která se
skrývají za výjezdy našich sanit, vzlety
vrtulníku nebo počty přijatých hovorů,
překvapeni.
V roce 2019 operační středisko
Zdravotnické záchranné služby přijalo
a vyřídilo 129 306 hovorů. V průměru
tedy naši operátoři zvedají zvonící telefon 354krát za den. Přímo na naši �sňovou linku 155 přitom volalo 77 897
lidí v nouzi. Další hovory k nám byly
předávány z jiných �sňových linek.
Naše posádky nicméně tak často nevyjíždějí – zhruba ke tře�ně všech hovorů

1.

nebylo nutné nikoho posílat, operátoři
je zvládli vyřešit po telefonu. Ať už doporučením návštěvy prak�ckého lékaře nebo lékařské služby první pomoci,
případně konzultací ohledně podání
vhodné medikace například při snižování teploty.
Sanity nebo vrtulník vyslali dispečeři do terénu 61 672 krát k celkem
52 288 událostem. Proč se tato čísla
liší? K některým událostem to�ž vyjíždí i několik vozů (případně vzlétá vrtulník) současně. To se stává zejména
v případech, kde je nutná přítomnost
lékaře. Ten nejezdí velkou sanitou, ale
na místo vyráží menším vozem. A pokud již na místě událos� není lékaře
třeba a o pos�žené se mohou postarat

2.

Navlhčete si ruce pod tekoucí vodou.

3.

5.

 Michael Georgiev, ZZS LK

7.

Naneste dostatečné množství mýdla do dlaně.

4.

Třete dlaní o dlaň krouživým pohybem.

záchranáři, lékař může jet k dalšímu
případu.
Celkem Zdravotnická záchranná
služba loni ošetřila 53 583 pacientů,
u 13 863 pacientů byla nutná přítomnost lékaře. O 48 357 pacientů se buď
spolu s lékaři či samostatně postaraly záchranářské posádky, letecká záchranná služba vezla pacienty celkem
529krát.
A k jakým událostem nás lidé volali
nejčastěji? Stejně jako každý rok to byly
úrazy. Ať už při sportu, práci, volnočasových ak�vitách nebo jiné činnos�, naši
pomoc po úrazu potřebovalo 11 030
lidí. Druhým nejčastějším důvodem
jsou dopravní nehody – k nim jsme
v loňském roce vyjížděli 2 288 krát.
Cévní mozková příhoda byla důvodem
1 463 výjezdů a akutní infarkt myokardu záchranáři řešili v 1 271 případech.
U dě�, respek�ve u osob mladších
osmnác� let, bylo třeba akutní pomoci pracovníků ZZS LK u necelých 5 000
výjezdů.
Z uvedených čísel je patrné, že počty výjezdů záchranné služby mají stále tendenci narůstat. Tento trend je
ostatně patrný v celé České republice.
O pacienty z Libereckého kraje se ZZS
LK stará na čtrnác� základnách, celkem
má 32 výjezdových skupin.

8.

Třete krouživým pohybem levý palec v sevřené
pravé dlani. Pak ruce vyměňte.

9.

Položte dlaň pravé ruky na hřbet levé ruky.
Zaklesněte prsty. Třete pravou dlaní o hřbet
levé ruky. Pak ruce vyměňte.

6.

Třete dlaň levé ruky obousměrnými
krouživými pohyby sevřených prstů pravé ruky.
Pak ruce vyměňte.

10.

Opláchněte ruce pod tekoucí vodou.

Ruce si pečlivě osušte.
Jednorázový ručník použijte k zastavení kohoutku.

JAK SI SPRÁVNÌ MÝT RUCE
Zpracováno s využitím publikace „SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE:
Směrnice SZO Hygiena rukou ve zdravotnictví: Souhrn. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky, 2011.“

Vydal Státní zdravotní ústav Praha za ﬁnanční podpory MZ ČR
v rámci projektu „Významné dny ve zdravotnictví v kontextu
podpory zdraví“. NPZ-PPZ 2017. Praha, 2017.

Dejte ruce k sobě dlaněmi. Zaklesněte prsty.
Třete dlaněmi o sebe ze strany na stranu.

Pod horami 3–4/2020

Zaklesněte ohnuté prsty do sebe.
Třete hřbet prstů pravé ruky o dlaň
ruky levé a naopak.

Graﬁcké zpracování Daniella Sladká, ARGI, spol. s r.o.
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Akce květen–červen 2020
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

!

S ohledem na současnou situaci a nejistotu konání plánovaných akcí, prosíme, sledujte aktuální
informace na vývěskách, webových stránkách obce Poniklá www.ponikla.cz, případně pokud odebíráte aktuální novinky formou e-mailu též Vaši e-mailovou schránku. Děkujeme za pochopení.

sobota

30. 5.
sobota

27. 6.

!

Sportovní dětský den + navečer posezení s kapelou Naboso

!

Sokolské léto – Letní kino

červen ZRUŠENO POHÁDKOVÝ LES
jaro

ZRUŠENO Dohra jarního přeboru v kopané

Připravované akce…
pátek

10. 7.
pátek

24. 7.

!

Sokolské léto – Jam session

!

Sokolské léto – Loutková pohádka pro děti

červenec ZRUŠENO Benátka
neděle

26. 7.
13.–25.7.
pátek

7. 8.
so–pá
22.–28. 8.

!

Svatojakubská pouť

!

„Desatero Řemesel“ + kulturní program

!

Sokolské léto – Letní kino

!

Tábor SDH Poniklá

Velké Všelisy

