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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
•

OBECNÍ ÚŘAD

•

VODOVODY (ODEČTY, PORUCHY)

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

Jednání obecní rady za období
březen až duben 2019
Vážení ponikelští sousedé,
pojďte si, tak jako v každém čísle, přečíst o tom nejzajímavějším, o čem jednala
obecní rada v uplynulých týdnech.
Počátek letošního roku byl spojen s výběrovými řízeními k projektu ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní vzdělávání spolufinancovaného z Integrovaného operačního programu. V polovině února byla
vyhlášena dvě zjednodušená podlimitní řízení (v rámci režimu zákona o zadávání veřejných zakázek), a to na přístavbu a rekonstrukci školy a dále pak na dodávky odborných učeben (nábytek a počítačová technika). U obou zakázek zadavatel (obec Poniklá) obdržel po jedné nabídce. U zakázky dodávky oborných
učeben se vítězným uchazečem stala společnost AV MEDIA, a. s. s nabídkovou
cenou 5 099 207 Kč bez DPH. U zakázky přístavba a rekonstrukce školy se vítězem stal Vlastimil Horáček – SH stavby s nabídkovou cenou 15 373 944,08 Kč
bez DPH. Smlouvy s vítězi byly uzavřeny, můžeme se tak těšit, že naše malá
vesnická škola projde kompletní rekonstrukcí, která z ní udělá jednu z nejmodernějších škol v širokém okolí. Termíny projektu jsou šibeniční, ale věříme, že
na počátku dubna 2020 bude vše zdárně dokončeno. Spolu s těmito rozsáhlými úpravami bylo nutné zadat zakázku na výkon technického dozoru investora
a autorského dozoru, ten bude vykonávat pan radní Jirouš. Dle metodiky MMR
je možné, aby autorizovaná osoba na jedné stavbě vykonávala současně jak
autorský dozor, tak technický dozor stavebníka. Prováděcí dokumentaci k projektu zpracovával pan Jirouš, který má potřebnou autorizaci pro výkon těch-
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to funkcí v rámci stavby. Pro výkon koordinátora BOZP byla uzavřena smlouva
s Ing. Tomášem Kubátem z Vrchlabí.
Rada obce vzala na vědomí informaci o převodu staré hasičárny do majetku
obce Poniklá. O prostor prozatím projevily zájem následující skupiny: Kabinet
kerkonošské slovesnosti, včelaři a motoklub. Na místě bylo provedeno místní
šetření, technický stav objektu je natolik špatný, že je neefektivní a neekonomické provádět uvnitř objektu razantní stavební zásahy. Objekt tak musí vyčkat
na kompletní generální opravu.
Rada obce provedla místní šetření na koupališti, zde byl diskutován budoucí plán oprav a investic pro postupné zvelebování areálu. Na letní sezónu je
zapotřebí navýšit počet toalet (v letošním roce bude vyřešeno pronájmem toi
toi toalet (pronájem činí 600 až 800 Kč za týden při vývozu 1krát za 14 dní).
Chybějící převlékárnu vybuduje technická četa. Nezpevněné plochy kolem
obvodu koupaliště, spolu s neodtékající vodou způsobují zanášení koupaliště
nečistotami. Budou zjištěny finanční náklady na pokládku dlaždic kolem koupaliště, v případě vysokých finančních nákladů bude provedena I. etapa od sprch
po dětské brouzdaliště. Provede technická četa. Spolu s pokládkou dlaždic
bude ke skluzavce přivedena užitková voda. Oplocení areálu bude dokončeno k bráně a na opačné straně až k potoku. Na sezónu budou přidány stojany
pro umístění pytlů na odpad. Dojde k výspravě praskliny na obslužném objektu.
Rada obce schválila prodloužení veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy s městem Jilemnice dle stanovených podmínek. Za úkon správního řízení bude nově obec platit 5 000 Kč
(navýšení z 1 500 Kč).
Rada obce vzala na vědomí předložení žádostí o dotace: do Fondu ochrany
vod na výstavbu vodovodního řadu od Kláry po čp. 37, s bočním řadem k Chládkovým. Celkové náklady 1 301 116 Kč, dotace 910 781 Kč. Do programu MMR
ČR, Podpora obnovy a rozvoje venkova na projekt „Obnova místních komunikací v obci Poniklá“ s termínem realizace do 31. 12. 2020. Celkové náklady
7 149 151 Kč, dotace 5 000 000 Kč. Do programu Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje, na obnovu osobních ochranných prostředků, věcných prostředků a pořízení technických prostředků pro zvýšení akceschopnosti výjezdní jednotky sboru dobrovolných hasičů s termínem realizace
do 31. 12. 2019. Náklady vždy v řádech desetitisíců Kč s možností dotace ve výši
60 %.
Ze Státního fondu životního prostředí obec obdržela kladná vyrozumění
o schválení žádostí: Oprava cesty k hřišti u Jizery (náklady 1 192 596 Kč, dotace
1 000 000 Kč), Rekonstrukce lávky přes Jizeru (náklady 2 376 879 Kč, dotace
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2 000 000 Kč), Vybudování parkoviště „za farou“ (náklady 2 381 868 Kč, dotace
2 000 000 Kč).
Vážení sousedé, přeji Vám příjemně a pohodově strávené jarní dny.
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Vážení, nad rámec informací od paní místostarostky doplňuji jen dvě nejaktuálnější novinky.

Kompostéry

Veřejná zakázka na pořízení kompostérů pro občany obcí Poniklá a Víchová nad Jizerou nám zaškobrtla o zřejmě přetížený trh. V prvním kole se
nám nepřihlásil ani jediný zájemce, výběrové řízení se tedy bude opakovat
s prodlouženou lhůtou pro dodání. Pro domácnosti to ovšem znamená, že
kompostéry (pokud to půjde dobře) dostanou až o letních prázdninách, spíše
v jejich druhé půli.

Kantýna
Ke konci dubna ukončil stávající provozovatel své služby v Kantýně. Ihned
po něm nicméně nastupuje nový provozovatel, který právě v těchto dnech
připravuje vše potřebné. Sběh událostí je nicméně natolik překotný, že jakákoliv mnou nyní napsaná informace bude stejně ve chvíli vytištění zpravodaje již zastaralá. O aktuálním dění vás tedy budeme informovat jinou formou.

Tomáš Hájek, starosta

Žádost o prodej obecních pozemků
Žadatel: Jan Řehořek
Pozemky: část ppč. 404/1 v kú Poniklá
Žadatel: Ing. Jan Fišera
Pozemky: část ppč. 291 v kú Poniklá
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4. zasedání zastupitelstva
obce Poniklá – 25. dubna 2019
Oficiální zápis je v úplnosti k dohledání na elektronické úřední desce nebo
na OÚ. Není-li uvedeno jinak, bylo hlasování jednomyslné.
Přítomni: T. Hájek, P. Novotná, J. Jirouš, J. Bekr, A. Šedá, M. Gembická, J. Kubín,
L. Chlum, J. Paulů, T. Nosek
Omluveni: J. Čížek, J. Urík, P. Plichta, I. Havlová, T. Klikorka – dorazí později
•

Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele
usnesení
Návrh usnesení č. 37:
ZO Poniklá schvaluje program 4. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá.
Návrh usnesení č. 38:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Ladislava Chluma, ověřovateli zápisu volí Jaromíra Jirouše a Josefa Bekra, zapisovatelkou Petru Novotnou.
• Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Návrh usnesení č. 39:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce Poniklá.
• Grantový program obce Poniklá
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 krácen s možností ponížit celkové náklady na projekt
žadatelem tak, aby podíl jeho vlastních financí nepřesáhl původně předpokládaný podíl,
*2) požadavek na dotaci zamítnut,
*3) požadavek na dotaci zamítnut s tím, že se obec Poniklá bude tímto podnětem dále zabývat a hledat možnosti, jak připravit obdobnou projektovou dokumentaci,
*4) požadavek na dotaci bude uspokojen mimo grantový program – navýšením
příspěvku na provoz o částku 20 000 (škola totiž nakonec nepojede na týdenní,
ale kratší pobyt).
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Tito zastupitelé nahlásili střet zájmů pro program bodu 3: J. Bekr, M. Gembická,
T. Hájek, L. Chlum, J. Jirouš, T. Klikorka, J. Kubín, P. Novotná, J. Paulů, A. Šedá
Návrh usnesení č. 40:
ZO Poniklá schvaluje přidělení dotací obce Poniklá na rok 2019 dle předloženého návrhu. ZO Poniklá pověřuje starostu obce uzavřít s žadateli, kteří v úhrnu
obdrží dotaci 50 000 Kč a vyšší, příslušnou veřejnoprávní smlouvu.
Dva ze započatých projektů z grantového programu 2018 se v loňském roce nepodařilo příjemcům dotace dokončit, žádají o prodloužení termínu – viz usnesení.
Návrh usnesení č. 41:
ZO Poniklá schvaluje prodloužení termínů dokončení projektů „Kronika Sboru
dobrovolných hasičů v Přívlace“ SDH Přívlaka a „Generální oprava pojízdné polní kuchyně“ Kabinetu kerkonošské slovesnosti do 31. 12. 2019.
• Vodné a stočné – stanovení cen
Stávající ceny vč. DPH: vodné 24 Kč za m3, stočné 35 Kč za m3 (platné od roku
2016)
Navrhované zvýšení ceny od 1. 5. 2019 vč. DPH na: vodné 28 Kč za m3, stočné
42 Kč za m3
Při navrhovaném navýšení na 28 + 42 lze očekávat navýšení příjmů ročně o cca:
• Vodné 35 000 m3 × 4 Kč = 140 000 Kč
• Stočné 25 000 m3 × 7 Kč = 175 000 Kč
Po odečtení DPH 15 % (výhledově snad 10 %) tedy + necelých 300 tis. Kč.
Důvody:
1. Financování nezbytných investičních akcí na rozvoj vodovodní a kanalizační
sítě, mmj.:
• Vrt Horní Dola vč. nákupu pozemků (dokončován projekt)
• Prodloužení vodovodu Klára–Mejto (vydáno stavební povolení, podána žádost o dotaci)
• Propojení ČOV Cementárna s hlavní ČOV (vydáno stavební povolení)
• Dílčí doplnění kanalizační sítě kolem čp. 110 (dokončován projekt)
2. Současné ceny umožňují pouze pokrýt běžné náklady a tvořit minimální
„zisk“ 200 až 400 tis. Kč, který ovšem ani zdaleka nestačí pokrýt odpisy
a investice. Odpisy jsou cca 900 tis. Kč ročně, podíl obecního rozpočtu
na každoročních investicích kolísá, hledejme ho v průměru mezi 500 až
800 tis. Kč (bez zohlednění dotačních titulů, které v posledních letech
v průměru překračují 1 mil. Kč ročně).
3. Ministerstvo životního prostředí nás dopisem upozornilo, že naše ceny
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za vodné a stočné jsou příliš nízké – a že se vystavujeme hrozbě pokuty,
pokud je nezvýšíme.
4. Ceny vodného a stočného v okolních obcích:
• Víchová n. J.: pouze vodné 29 Kč
• Jablonec n. J.: vodné 30 + stočné 51 = 81 Kč
• VHS: vodné 54 + stočné 53 = 107 Kč
Návrh usnesení č. 42:
ZO Poniklá schvaluje sazbu za vodné na 28 Kč/m3, sazbu za stočné 42 Kč/m3
včetně DPH od 1. 5. 2019.
Hlasování: pro: 10, proti: 1 (A. Šedá), zdržel se: 0.
•

Pozemky – koupě pozemků u cesty nad Klárou (ppč. 2410/3, 2410/4
v k. ú. Poniklá)
Návrh usnesení č. 43:
ZO Poniklá schvaluje koupi pozemků ppč. 2410/3 a ppč. 2410/4 v kú Poniklá
za cenu 50 Kč za m2.
•

Pozemky – převod sokolského areálu Na Vršku na obec (ppč. 328/1, 180,
179, stpč. 82 v k. ú. Poniklá)
Střet zájmů nahlásili: A. Šedá, J. Bekr, J. Paulů, M. Gembická, T. Hájek
Návrh usnesení č. 44:
ZO Poniklá schvaluje nabytí majetku v podobě pozemku na ppč. 180, 179,
328/1, a stpč. 82 v katastrálním území Poniklá, který je v současné době majetkem Tělocvičné jednoty Sokol Poniklá. Zastupitelstvo obce souhlasí se závazkem, že veškeré tyto pozemky budou trvale zachovány pro využití v oblasti
sportu v souladu s § 6 zák. č. 115/2001 Sb. v platném znění „Zákona o podpoře
sportu“.
Návrh usnesení č. 45:
ZO Poniklá souhlasí s uzavřením dlouhodobé smlouvy o výpůjčce těchto pozemků pro Tělocvičnou jednotu Sokol Poniklá po dobu 100 let za symbolickou
částku 10 Kč/rok.
•

Pozemky – prodeje a zřizování služebností na pozemcích na zadním dvoře
bývalé přádelny a podél náhonu (ppč. 392/1, 392/3, 397/1, 404/1, 404/6,
404/7 a 404/13 v k. ú. Poniklá)
Návrh usnesení č. 46:
ZO Poniklá schvaluje prodej částí pozemků 397/1, 404/1, 404/6, 404/7 a 404/13
v kú Poniklá označenou geometrickým plánem č. 715-30/2019 jako st. 716, st.
714, 404/14, st. 715, 404/15, 404/16 a st. 717 v kú Poniklá za cenu 10 Kč za m2
firmě KREDIT CENTRUM s. r. o. a zároveň schvaluje bezúplatné zřízení služeb-
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nosti jízdy a chůze na části ppč. 392/1 a 392/3 v kú Poniklá vymezené geometrickým plánem č. 715-30/2019 (pro oprávněnou obec Poniklá).
•

Pozemky – koupě pozemků u vodojemu Horní Dola (ppč. 1394/3, 1394/4,
1393, 1381/2, 1382/2, 1383, 1384, 1385, 1387 a podíl v 2886 v k. ú. Poniklá)
Návrh usnesení č. 47:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 1394/3, 1394/4, 1393, 1381/2, 1382/1, 1382/2,
1383, 1384, 1385, 1387 v kú Poniklá a podílu 1/8 v ppč. 2886 v kú Poniklá
za cenu 400 000 Kč.
• Bytový fond – rekonstrukce čp. 54 + 55 (pošta)
Návrh usnesení č. 48:
ZO Poniklá schvaluje záměr rekonstrukce čp. 54 + 55 sestávající z výměny oken,
vstupních dveří, zateplení podlahy půdy, zateplení stropu sklepa a zateplení fasády a pověřuje radu obce zadat zpracování příslušných dokumentů pro podání
žádosti o dotaci IROP výzva 78 – úspory energie pro bytové domy.
• Pověření Rady obce Poniklá uzavírat smlouvy o služebnostech
Dle doporučení krajského auditora je navrženo níže uvedené usnesení, kterým
zastupitelstvo pověří radu ke schvalování věcných břemen - služebností. Doposud jsme tak již činili na základě usnesení z minulého funkčního období, což by
ale mohlo být zpochybněno.
Návrh usnesení č. 49:
ZO Poniklá pověřuje Radu obce Poniklá sjednáváním smluv o zřizování služebností.
•

Pověření Rady obce Poniklá ke schvalování Rozpočtového opatření
na konci kalendářního roku
Dle doporučení krajského auditora je navrženo níže uvedené usnesení, kterým
zastupitelstvo pověří radu ke schválení poslední rozpočtové změny v daném kalendářním roce. Doposud jsme tak činili na základě usnesení z roku 2010, které
je jednak zbytečně komplikované a zejména usnesené předminulým zastupitelstvem, což by mohlo vadit.
Návrh usnesení č. 50:
ZO Poniklá pověřuje Radu obce Poniklá schvalovat rozpočtová opatření v období mezi posledním zasedáním zastupitelstva obce v daném kalendářním roce
a koncem kalendářního roku.

10

POD HORAMI 3–4/2019

ZPRÁVY Z OBCE

Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
z důvodu rekonstrukce školy bude knihovna otevřena naposledy 11. června,
proto si čtivo půjčte na celé prázdniny.
Přeji vám krásné a pohodové léto
knihovnice Ludmila Višňáková

NOVÉ KNIHY

Pro dospělé
Zuzana Koubková – Zlatá růže
Irena Dousková – Oněgin byl Rusák
Miroslav Grebeníček – Ve znamení kříže
George Orwell – 1984
Adam Kay – Bude to bolet, doktore?
Jodi Picoult – Desátý kruh
Maja Lunde – Historie včel
Sarah Jio – Láska z deníku
Tyrell Johnson – Vlci zimy
Veronika Černucká – Půlnoční vrah
Pro děti
Zuzana Pospíšilová – Lesní pohádky
Josef Kožíšek – Pohádka lesa
Aleksandra a Daniel Mizieliňští – Mapy – Atlas světa, jaký
svět ještě neviděl
Lauren Tarshis – Lidožrout
Lucy Maud Montgomery – Anna ze zeleného domu
Thomas Brezina – Klub tygrů – Světla v močálu čarodějnic
Thomas Brezina – Fantom Benátek
Thomas Brezina – Létající přízrak
Josef Lada – Tradiční český rok
Magdalena Koziel-Nowak – Rok na venkově
Zvířata v kostce
Nejkrásnější česká říkadla
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První literárně čajový dýchánek
v knihovně
V neděli 31. března o páté jsme se sešli
v obecní knihovně s moudrým i vtipným pozorovatelem lidské duše – Antonem Pavlovičem
Čechovem. Pro příjemnou sváteční zahálku jsme
si přečetli sedmero jeho kratších povídek a dozvěděli se i lecjakou
zajímavost z jeho
plodného
života.
Pro příjemné zažití
mikropříběhů ze staré Rusi jsme za bublání samovaru popili
prvotřídní gruzínský
čaj a zakousli něco sladkých dobrot. Není tedy
divu, že ač byl první literárně čajový dýchánek
divácky poměrně komorní, chystáme se na podzim na další inspirativní setkání se zajímavým autorem – suchým anglickým humorem nás potěší
Jerome Klapka Jerome.
Tomáš Hájek

Dům s pečovatelskou službou
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám představili sociální služby, které obec Poniklá svým občanům poskytuje. V rámci služeb sociální péče poskytuje obec Poniklá svým
občanům PEČOVATELSKOU SLUŽBU a také provozuje DŮM S PEČOVATELSKOU
SLUŽBOU.

CO JE PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA poskytuje sociální služby formou terénních služeb
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a to v rozsahu a rámci zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách. Pečovatelská služba je tedy TERÉNNÍ služba poskytovaná osobě v jejím přirozeném prostředí. Tato služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Poskytuje se tedy seniorům a zdravotně postiženým, kteří potřebují pomocí jiné osoby zajistit základní životní
potřeby, mají trvalé bydliště v Poniklé a mimo pracovní dobu pečovatelské
služby jsou schopni si zajistit základní sebeobslužnost jiným způsobem. Terénní pečovatelská služba má tu výhodu, že senior může zůstat co nejdéle doma
v prostředí, na které je zvyklý a kde se cítí dobře.
Dále provozujeme DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU, určený nájemníkům
a obyvatelům, kterými jsou osoby s omezenou soběstačností, ale jejichž zdravotní stav nevyžaduje komplexní ústavní péči. Tyto bytové jednotky v DPS jsou
určeny pro bydlení zejména osaměle žijících seniorů, kteří jsou schopni si sami
zajistit základní sebeobslužnost, ale pro zajištění některých potřeb potřebují
z důvodu věku nebo zdravotního stavu pomoc nebo péči jiné osoby. V bytech
v DPS je proto zajištěn výkon terénní pečovatelské služby, není však zde poskytována nepřetržitá ošetřovatelská a pečovatelská služba jako v domovech
pro seniory. Obyvatelé mohou využívat služeb terénní pečovatelské služby
v rámci individuálně sjednaného plánu.
Když péče pečovatelské a terénní služby v rámci zajištění soběstačnosti již
nestačí, klient již nezvládá pobyt doma a je potřeba péče trvalé, vhodným řešením se pak stane zařízení se sociální službou pobytové formy s nepřetržitou
pečovatelskou a ošetřovatelskou péčí, což jsou právě domovy pro seniory nebo
domovy se zvláštním režimem. Seznam pobytových služeb v okrese Semily či
výběr vhodného pobytového zařízení dle individuálních požadavků Vám může
zprostředkovat Pečovatelská služba Poniklá.

POSLÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Posláním pečovatelské služby v Poniklé je poskytování pomoci v péči o vlastní osobu a domácnost. Seniorům a zdravotně postiženým osobám se sníženou
soběstačností nabízíme služby, které vedou k podpoře jejich schopností a samostatného života v domácím prostředí, k zachování lidské důstojnosti a které
přispívají ke kontaktu s okolním prostředím. Na základě svých individuálních
potřeb se uživatelé sami rozhodují, jaké naše služby využijí. Pečovatelská služba Poniklá jim tak poskytuje podporu, aby mohli žít co možná nejdéle svůj obvyklý život ve svém domácím prostředí.
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ZÁSADY PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
•
•
•
•
•
•

Individuální podpora klientů, aby mohli co nejdéle zůstat doma ve svém
přirozeném prostředí.
Podpora klientů k převzetí spoluodpovědnosti na řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
Poskytování pečovatelské služby se pružně přizpůsobuje individuálním potřebám uživatelů.
Pečovatelská služba při poskytování pečovatelské služby zajišťuje dodržování lidských práv a základních svobod a poskytuje své služby v souladu se
Zákonem o sociálních službách.
Uživatel může kombinovat tuto službu s jinými službami.
Uživatelům našich služeb se snažíme vyhovět v takové míře, abychom podporovali jejich samostatnost tak, aby využívali své zachované schopnosti,
vedli svůj nezávislý život a mohli spolurozhodovat o formě péče.

PEČOVATELSKOU SLUŽBU POSKYTUJEME
•
•

V domácnostech občanů na území obce Poniklá, včetně domácností občanů v Domě s pečovatelskou službou.
V případě zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovázení dospělých k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět) službu poskytujeme i mimo obec Poniklá.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA OBSAHUJE TYTO ZÁKLADNÍ
ČINNOSTI:
•
•
•
•
•

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Zprostředkování stravy nebo pomoc při zajištění stravy včetně přípravy
apodávání jídla a pití.
Pomoc při zajištění chodu domácnosti.
Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím.

PROVOZNÍ DOBA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
PONDĚLÍ až PÁTEK
od 7:00 do 15:30 hod.
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CO DĚLAT V PŘÍPADĚ ZÁJMU O SLUŽBU
V případě zájmu o službu nebo v případě zájmu jakýchkoliv informací a dotazů o pečovatelské službě poskytované obcí Poniklá volejte o bližší informace
přímo do DPS na tel. číslo: 481 549 400 nebo na Obecní úřad na tel. číslo: 481
585 133. Můžete i psát na dps.ponikla@seznam.cz.
Pracovníci pečovatelské služby vyslechnou Vaše představy, přání a požadavky, budou Vás informovat o možnostech, rozsahu a způsobu poskytovaní
služeb, o způsobu úhrady za poskytované služby, o Vašich právech, jak je uplatňovat a jak si případně stěžovat.
K jednání se zájemcem o službu dochází na základě předchozí domluvy
v místě pobytu zájemce. Pověřená sociální pracovnice Pečovatelské služby Poniklá zájemce o službu osobně navštíví a službu představí, projedná s ním jeho
požadavky a očekávání a podá zájemci informace v takovém rozsahu a formě,
aby tento mohl rozhodnout, zda a jak chce pečovatelské služby využívat.

ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY
Za poskytování služby se platí úhrady v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.
O sociálních službách a v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb. k Zákonu o sociálních službách, a to ve výši za jednotlivé úkony tak, jak je schválila v sazebníku
úhrad Rada obce Poniklá. Na úhradu služby lze využít sociální dávku PŘÍSPĚVEK
NA PÉČI, která ve svém rozsahu pokryje a přesahuje finanční rámec sjednané
služby. Výše příspěvku závisí na stupni závislosti neboli míře potřeby pomoci
druhé osoby a pohybuje se v mezích od 880 Kč do 13 200 Kč měsíčně. O příspěvek lze zažádat na kontaktním pracovišti sociálních služeb na Úřadu práce
spádové oblasti. Se záležitostmi a samotným vyřizováním ohledně příspěvku
na péči Vám mohou pomoci pracovníci pečovatelské služby.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PONIKLÁ se řídí zákonem č. 108/2006 Sb. O sociálních službách a vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení Zákona o sociálních službách. Poskytované úkony jsou zpoplatněny dle zákona č. 108/2006 o sociálních službách.
Dalšími prameny při poskytování služby jsou Listina základních lidských práv
a svobod, občanský zákoník, standardy kvality sociálních služeb a vnitřní směrnice organizace.
V případě jakýchkoliv dotazů nebo připomínek se neváhejte obrátit přímo
na pracovníky PEČOVATELSKÉ SLUŽBY nebo na Obecní úřad Poniklá. Rádi s Vámi
vše zkonzultujeme.
Pečovatelská služba Poniklá
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Společenská kronika
Jubilea březen–duben 2019

Narození

85 let
Jan Šimůnek
Jaroslav Lukeš

Jáchym Boháč
Petr Skalský
Anna Řehořková
Matěj Řehořek

80 let
Ivona Tichánková
75 let
Milan Saska
Hana Hejralová
Zdenka Tomíčková
70 let
Miroslav Hnyk
Alžběta Pičmanová
Mária Skalská
Ludmila Podzimková

Úmrtí

Vladimír Řehounek
Milan Pajer

Zlatá svatba

Marie a Josef Zelinkovi

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Vladimírem
Řehounkem. Velký dík patří panu Čížkovi za jeho smuteční projev pronesený během důstojného rozloučení. Paní Novákové a panu Klikorkovi
za organizaci a hudbu a panu Dobiášovi za uspořádání hostiny.
Děkuje Milada Řehounková s dcerou

Domácí bazény
Žádáme majitele domácích bazénů (zejména ty napojené na vodovodní
řad Horní Dola), aby bazény případně naplnili co nejdříve. V letních měsících by mohl být problém s dostatkem pitné vody v síti a jednorázové
napouštění vícekubíkových bazénů by způsobilo problémy.
OÚ Poniklá
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Zprávy ze školy
Zdravá svačinka
Stejně jako v minulých letech jsme se i letos zapojili do projektu Ovoce,
zelenina a mléko do škol. Tento rok se nám navíc podařilo spojit tuto akci se
světovým dnem zdraví, který vyhlásila Hrdá škola. Do projektu se zapojily
postupně všechny třídy, které si připravily zdravou svačinku nejen pro sebe,
ale i pro své spolužáky. Pod zeleninovými saláty, sýrovými mísami, ovocnými
smoothies a mnoha dalšími dobrotami se prohýbaly stoly. A že nám chutnalo!
Určitě si to za rok zase rádi zopakujeme.
za ZŠ Poniklá Lucie Kubátová

Protektorat Böhmen und Mähren
Ve škole jsme si připomněli smutné 80. výročí od vzniku Protektorátu Čechy a Morava na našem území. Již při vstupu do školní budovy přivítal žáky
nápis Volks- und Bürgerschule, neboť tak byla zdejší škola za 2. světové války
přejmenována. Dobová výzdoba, o kterou se postarali žáci 6. a 7. třídy, navozovala protektorátní atmosféru. Žáci z 9. třídy předali základní informace o tomto
zřízení svým mladším kamarádům a vyzvali je k řešení připravených úkolů. Žáci
druhého stupně si při plnění úkolů tentokrát procvičili němčinu. Každému žáku
i učiteli byl přidělen symbolicky potravinový lístek, na který si ve školní jídelně
vyzvedli oběd.
Alena Stránská
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Zajímavosti z Postcrossingu
aneb zeměpisný koutek
V jarních měsících nás potěšilo mnoho krásných pohledů z různých částí světa. O ty nejzajímavější se chceme s vámi podělit. Berte to jako
malé cestovatelské okénko. Všechny informace
jsou čerpány výhradně z došlých pohledů.
•
•

•
•
•
•
•
•

Japonsko – v této době tam kvetou japonské
třešně sakury. Shiory píše, že byla v roce 1999
na svatební cestě v Praze.
Taiwan – hornatý ostrov východní Asie s nejvyšší horou Mt. Jade a nejvyšší budovou
Taipei lol. Většina obchodů je zde otevřena
dlouho do noci, ulice jsou plné lidí. V balíčku
nám kromě pohledu přišlo i mnoho obrázků
a samolepek.
Čína – 30. dubna dorazil pohled s nádhernou scenérií města Guilin.
Rusko – Nižnij Novgorod se může pyšnit nádherným chrámem.
Finsko – na pohledu je zobrazena pohádková postavička Muumi z knihy
Moomin od finského autora a ilustrátora Tove Janssona.
Německo – město Wuppertal – byl zde objeven lék aspirin. Od roku 1900
tu jezdí „létající vlak“, visutá dráha vedoucí 10 km převážně nad řekou.
Severní Irsko – zachraňují zde malé tuleně a chovají je ve speciálním akváriu.
USA – severní stát Minnesota – protéká tu řeka Mississippi, která je využívána jako hnací síla pro mlýny, kterých je tu bezpočet. Pěstují zde hojně
pšenici, z které melou světovou značku mouky Robin Hood Flour. 11. dubna v Minnesotě napadlo kolem 25 palců sněhu.

Pohledy Poniklé jsme se žáky 2. stupně zaslali na Slovensko do Žiliny,
do Ruska do města Tula, do německého města Cologne, do Francie, Finska,
USA do státu Texas, do Taiwanu, Číny. Po 107 dnech dorazil konečně pohled
do Hong Kongu. Postcrossing nás stále baví!
Alena Stránská
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Přijít pozdě přináší
pech
Plzeňský prodavač Petr
Pospíšil po páté přišel pozdě. „Petr přišel pozdě,“ práskal podřízený Pecháček panu
Pluháčkovi, provoznímu prodejny potravin. Petr Pospíšil
praštil Pecháčka přes papulu.
„Prevíte práskačská!“ pokřikoval. „Přestaňte, pitomci,“
pravil Pluháček. „Padejte
prodávat. Pan Plůcha právě
přichází pro pivo.“ Pecháček
přesto popadl Petrovy pačesy. „Pomóc!“ povykoval Petr.
Pačesy přistály pod pultem.
„Paruka!“ pískl Pecháček.
Pluháček pohrozil páru podřízených padákem. „Plešoune, plešoune,“ pokřikoval
Pecháček pořád. Petr praštil
Pecháčka po palici pánvičkou.
Pecháček padl. „Přivolejte
pomoc!“ panikařil Pluháček.
Přijela pohotovost. Prd platný.
Policie přebrala Petra. Pouta. Pokuta. Praha – Pankrác.
Pluháček píše Petrovi padáka.
společná práce žáků 7. tř.

Zápis dětí do 1. třídy ZŠ
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Z třídní knihy předškoláka
Tak konečně tu snad máme jaro. Přestože jsme poslední zimní den poslali
po Jizeře pryč paní zimu Moranu, stále o sobě dávala vědět. Ať už v podobě
nočních mrazíků, či nás potrápila pěkně ledovým větrem na vycházkách. Ale
jaro se sluníčkem v zádech to nevzdávalo. S radostí jsme pozorovali první rozkvetlé kvítky v zahradách i na loukách, poslouchali jsme ptačí zpívání a hledali jsme čerstvě probuzené broučky a drobné živočichy.

Příchod jara nám otevřel cestu k novým aktivitám. Skupinka 21 Zvídálků začala pravidelně každé pondělí dojíždět do jilemnického bazénu na předplavecký výcvik.
Sluníčko nás stále častěji lákalo ven
a vybízelo nás k vycházkám do vzdálenějšího okolí. A tak jsme se jedno páteční slunné dopoledne (22. 3.) vydali
do Krakonošova ranče. Pod odborným
dozorem zootechničky P. Simonové
jsme si prohlédli porodnici s čerstvě
narozenými telátky, navštívili jsme
„telecí“ školku a nevynechali jsme
ani starší věkové kategorie. Měli jsme
možnost prohlédnout si dojírnu mléka
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a dozvěděli jsme se, co se děje s mlékem, než se dostane k nám na stůl. Moc
děkujeme paní Simonové za trpělivý přístup a paní Aleně Šedé za umožnění
exkurze i drobné dárky pro děti.
Hned v následujícím týdnu 28. 3. za námi přijelo do MŠ kino. Ale ne jen tak
ledajaké. Říká se mu sférické. A už sám název napovídá, že se v něm zažije něco
nevšedního. Je to vlastně velká nafukovací kopule, která se celá vlní. Na malou
chvíli se otevře, pohltí nás dovnitř a zase se rychle zavře. Na chvíli si připadáme jako kosmonauti ve vesmíru. S napětím očekáváme, co nového v kouli poznáme. Tentokrát nám tajemná koule
postupně vyjevila faunu celého světa.
9. 4. 2019 jsme si společně s rodiči
probudili školní zahrádku. Odpočívala pokrytá listím a nafoukaným nepořádkem. Ale jak už my malí dobře
víme, maminka a tatínek si vždycky
se vším lehce poradí. A stalo se. Maminek a tatínků přišlo na pomoc tolik, že to na zahrádce vypadalo jako
v úle. Každý se hned chopil práce
a pilně pracoval. Někdo hrabal, jiný
uklízel nepořádek, stříhal růže nebo
rozebíral již nefunkční vláček. A tak
naše zahrádka byla vkrátku v pořádku a upravená. Za pilnou práci jsme
si na ní pak opekli buřtíky, za doprovodu kytary jsme si zazpívali známé
písničky a prvně jsme si na ní i pohráli. Moc vám děkujeme, dospěláci.
Při společné práci jsme všichni strávili
příjemné odpoledne. A my, personál
MŠ, se s poděkováním také připojujeme. Účast rodičů byla tak nečekaná,
že nás velmi mile překvapila, až zaskočila, neboť jsme měli připraveno
pouze 30 buřtíků. Jste úžasná parta
a my se budeme těšit na další setkávání s Vámi.
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Následující den nás čekalo nepředvídané překvapení. Jedna z maminek,
paní Černá, nás pozvala k nim do stodoly. V koutku se tam krčila malá ustrašená
jehňátka a v ohradě nás svým bečením
vítaly vzrostlejší ovečky. Vděčně si od nás
braly chleby, které pro nás paní Černá připravila. Moc děkujeme za dobrý nápad
a hezký zážitek.
Milujeme tvoření. A také milujeme
návštěvy! A pokud se tyto dvě věci spojí
dohromady, je to pro nás radost dvojnásobná. A tak se stává skoro už tradicí, že
se u nás v MŠ těsně před Velikonocemi
schází parta tvořivých maminek, babiček,
dědečků a sousedů, aby s námi strávila
asi hodinku tvůrčích činností. Letos se tak
stalo 16. 4., kdy za námi do školky přišli
tvořit: paní Jana Hájková, paní Jana Pičmanová, paní Markéta Hrubá, paní Irena Černá, paní Zuzana Chládková, paní
Soňa Zejdová, pan Zdeněk Janata a pan
Stanislav Šedý. Asi po hodince pilné práce jsme si domů odnášeli ovečky, slepičky, zajíčky a kuřátka z různých materiálů,
pomlázky z vrbových proutků a textilní
ubrousky zdobené jarními motivy. Z dopoledne jsme měli dobrý pocit všichni. Ti
menší z toho, co zvládli, ti starší z dobře
vykonané práce a šťastně se usmívajících
dětí. Celé partě moc děkujeme. Víme,
že této akci pro děti bylo nutno věnovat
víc než hodinku tvořivé práce, jelikož příprava na takovou činnost zabere spoustu
času a někdy i finanční investici. Těší nás,
že někteří z nich za námi v tuto dobu chodí opakovaně a věříme, že s námi tvoří tak
rádi jako my s nimi.
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Že jsme tvořivci, dokazují stále nové obrázky i výrobky na chodbách MŠ,
ve vývěsce OÚ u silnice a potvrzuje to i zájem o nepovinný kroužek „šikovné
ručičky“, který u nás v MŠ v průběhu školního roku vedla paní Renáta Pušová
Dis. Pod jejím vedením si děti vyzkoušely zručnost při strouhání, rozbíjení ořechů, míchání ap., vyrobily si mandaly z luštěnin, vánoční přáníčka, těstovinové
panáčky, tvořily a zdobily několik druhů cukroví, vyrobily si stínítko na lampičku, paravan a loutky do divadla, mističku z keramické hlíny a nakonec plstily
vlnu. 23. 4. byl kroužek již naposledy. A tak bychom chtěli paní Renátě Pušové
poděkovat za svědomitou přípravu pomůcek na každou lekci, trpělivost a v neposlední řadě i čas věnovaný našim nejmenším.

Co se stalo? Proč se 30. 4. objevila v MŠ Policie ČR? I tohle byla jedna
z návštěv v naší mateřské škole. A to
velmi zajímavá. Dva příslušníci policie,
pan pprap. Karel Bárta a pan stržm. Jan
Řezníček nás přijeli poučit o tom, jak
se správně chovat v silničním provozu,
jak vyřešit některé pro nás nebezpečné situace, a ukázali nám, jak má být
oblečen správný policista a co potřebuje při výkonu své práce. Nechali nás
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vyzkoušet si neprůstřelnou vestu, která vážila stejně jako někteří mladší kamarádi z Kulíšků (16 kg), a dobrodružnější povahy si nechaly na zkoušku nasadit
i pouta. A protože tento den se nese ve znamení čar a kouzel, jedno kouzlo si
dovolili i policisté. Sejmuli otisk dlaně z čistého papíru, na který předtím sáhla
paní ředitelka Lenka Scholzová. Před prohlídkou policejního auta nám všem
pak ještě udělali na památku otisk naší ruky. Oběma příslušníkům Policie ČR
patří náš dík a věříme, že jsme se s nimi neviděli naposledy.
Za kolektiv MŠ Poniklá napsala L. Boháčová
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Dance Box 2019
V neděli 24. 3. 2019 se v Jilemnici konala pohárová nepostupová soutěž
Dance Box 2019, kde nemohly chybět naše Minipusinky a Pusinky.
Dopoledne vystupovaly Minipusinky. Převléknout do kostýmku, doladit
detaily, rozhýbat, protáhnout a hurá na závodní plochu, kde předvedly svoji
skladbu „Právě vysíláme!“. Holky se na ploše neztratily, občas nějaká chybička se vloudila, ale snažily se a právem si vysloužily 1. místo před děvčátky ze Smiřic.
Až ke konci celého dne vystupovaly Pusinky. V předposlední kategorii –
Disco dance a Pompon dance – hlavní kategorie – byly také jen dva týmy:
zkušený tým z Jičína a naše Pusinky. Skladba Vesmír je od choreografky
Petry Beníškové. Holky skladba baví, a to je vždy vidět i na předvedeném
výkonu. Zasloužené 1. místo bylo závěrečnou třešničkou na velmi úspěšném dni.
Děkuji všem holkám za předvedené výkony a rodičům a všem fanouškům za neutuchající podporu.
Martina Holubcová

Dvorská jednička
V sobotu 6. 4. 2019 jsme se probudili do slunečného rána. Odjezd
na soutěž byl naplánován na 7:20,
všechny Minipusinky byly vzorně připravené před školou a moc se těšily.
Cesta uběhla rychle, do šatny nás
musela odvést slečna, protože tuhle
šatnu bychom opravdu nenašli. Byla
to šatna pro divadelníky v suterénu.
Měli jsme ji celou pro sebe, což byla
velká výhoda. Holčičky se převlékly,
rozcvičily, a pak už jen čekaly na svoji
„hodinu H“.
Nastoupily na plochu, hudba začala hrát a malé slečny se roztancovaly
v rytmu písničky. Dvě Minipusinky se
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trošičku zamotaly a najednou nevěděly, kde mají být. Svoji „značku“ si nakonec
našly a snažily se celou skladbičku zacvičit tak, jak jsme ji trénovali téměř celý
rok.
Po odcvičení v šatně jsem je moc pochválit nemohla, protože na tréninku
umí cvičit daleko lépe. Asi na ně dolehla tréma a stres ze soupeřů. Nevadí, budeme dál trénovat a i neúspěchy nás posunou dál k lepším výkonům.
Na vyhlášení jsem je připravovala na poslední místo, i když bylo medailové
(pouze tři týmy v kategorii zajistily Minipusinkám umístění „na bedně“). K velkému překvapení nebyly vyhlášeny jako 3. tým. Při vyhlašování druhého místa
byly připravené jít si pro krásnou stříbrnou medaili, ale ani to nebylo pro ně!
Holky byly překvapené, i slzičky štěstí proběhly, ale Minipusinky hrdě nakráčely
pro krásnou zlatou medaili…
I přesto, že vyhrály a porazily dva týmy, moc dobře vědí, že musí ještě hodně trénovat, pokud chtějí vyhrávat i na jiných soutěžích, kde budou soupeři
na vyšší úrovni.
Pusinky na soutěž dorazily později, protože jejich kategorie začínala v 14:30.
Nalíčit, rozcvičit a hurá na to…
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Zvedačky a vyhazovačky nebylo kde vyzkoušet, protože všude (kromě
soutěžní plochy) bylo nízko do stropu. Holky doufaly, že se všechno zvládne
a bez obav nakráčely před porotu.
Rozjely svou skladbu úžasně, ale v polovině skladby jedna vyhazovačka
nedopadla. Jako kdyby chtěly odčinit nezdar ve zvedačce, přidaly na výrazu
a do konce skladby už to bylo skoro perfektní.
Na vyhlášení jsme nastoupili s vědomím, že tým ze Rtyně byl velmi silný
soupeř a nepovedená akrobacie nedává moc šancí na výhru. O to větší překvapení bylo vyhlášení 2. místa, kde se shodným počtem bodů (11) jako bronzový
tým je na 2. místo dostalo ohodnocení poroty, která jim dala 2krát 1. místo,
kdežto týmu na 3. místě pouze 1krát 1. místo, byl vyhlášen právě tým ze Rtyně.
Už zbyly pouze dva týmy – Pusinky Poniklá a Mažoretky Sarra Trutnov. Kdo
bude zlatý a kdo získá nepopulární „bramboru“? Pořád si opakujeme, že to
snad tak špatné nebylo, ale verdikt poroty je někdy překvapivý a neúprosný.
Moderátorka hlásí, že na prvním místě se umístil tým z… Poniklé!!! Zlato je
doma a sluníčkový den je rozsvícený dvěma krásnými zlatými medailemi.
Ještě velké díky patří rodičům, kteří odváží holky na soutěže a drží jim palečky… DÍKY!!
Martina Holubcová
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Ponikelské jam session 2019
Pokud jste 19. ledna a 9. března nezavítali „Na Bahýnko“, vězte, že jste nepřišli o sjezd nadšených výrobců ovocného džemu s případnou ochutnávkou
pro veřejnost.
Prostorem nevelká, leč praskajícími poleny v kamnech příjemně vytopená
místnost přivítala příznivce nezávazného muzicírování všeho druhu a netradičních způsobů. Vítán byl každý milovník hudebního veselí.
Sešlo se několik kytaristů, hráčů na basu, foukací a tahací harmoniku, klarinet, banjo, dřevěné klacíky, dále také solidní pěvecký sbor. Stylem „pějme
píseň dokola“ dostal každý hudebník příležitost ukázat, co umí (a sklidit náležitý
aplaus), ostatní se ke skladbě přidávali podle svých možností a výsledné hudební těleso znělo úchvatně.
Střídaly se rozličné žánry a styly – Jirka Hlaváč a dr. Kaván zahřáli srdíčka
krásnými lidovkami. Snad přímo z prérie na zpěněném oři přichvátali brilantní country interpreti Radovan Hrdlička, Jirka Paulů, Zdeněk Janata, Jarda Urík,
provázeni tesklivými i rozjásanými tóny foukací harmoniky Petra Plichty a Petry
Plichtové. Muziku tvrdila basa v podání Marka Kulhavého a multiinstrumentalisty J. Hlaváče. Také mladší generace ukázala, že není nijak pozadu a přinesla
svěží vítr v zastoupení Petra Pospíšila a Libora Vacka. Zrádné banjo ve svých
rukou měl Jiří Schmidt.
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O bezesporu nejdůležitejší část produkce se postaraly „růže z prérie“ – ženská část osazenstva se svými hlásky – Darina Lukešová, Vlaďka Macháčková,
Radka Paulů, Alena Soukupová, Lenka Scholzová, p. Janatová a další. Nezapomenutelná byla i mužská část sboru – Karel Scholz a Láďa Soukup, kteří se
starali i o řádné občerstvení hudebníků cestou dostatečné hydratace (točil se
Krakonoš dvanáctka). Na celé akci byla nejkrásnější spontánní radost z hudby
a společné produkce, která zachvátila všechny přítomné. Moc jsme si to užili
a těšíme se na příště. Možná se podaří další jamování 25. 5.? A kdo ví, možná
to bude už za pěkného počasí venku.
sepsala Ivana Havlová
členka dočasného pěveckého jamovacího sboru Poniklá

Výroční členská schůze
mysliveckého spolku Kákov
Za účasti 45 osob se v Poniklé „U Floriána“ uskutečnila dne 9. března 2019
od 16 hodin výroční členská schůze mysliveckého spolku Kákov. Na schůzi byli
pozváni mimo členů spolku a jejich manželek také zástupci zemědělských
družstev a starostové obcí, na kterých se honitba našeho mysliveckého sdružení rozkládá. Pozváni byli také zástupci sousedních mysliveckých spolků.
Schůzi zahájil jednatel spolku Vladimír Hejral. Přivítal přítomné a přečetl
program schůze, který se víceméně každoročně opakuje. Postupně následovaly zprávy předsedy spolku, mysliveckého hospodáře, finančního hospodáře a předsedy dozorčí rady. Přítomní se ze zprávy předsedy dozvěděli
například to, že na jaře roku 2018 bylo vysazeno 2 650 stromků, že členská
základna čítá 30 členů a průměrný věk je 55,3 let nebo to, že kulturní akce
„Poslední leč“ v Poniklé a „Myslivecký ples“ ve Víchové se vydařily navzdory
tomu, že účast byla oproti minulým letům slabší.
Ve zprávě mysliveckého hospodáře byla především uvedena statistika odlovu volně žijící zvěře. Byly uloveny 3 kusy zvěře jelení, 38 kusů zvěře černé,
21 kusů zvěře srnčí, 7 lišek, 3 zajíci, 2 jezevci, jeden psík mývalovitý a jeden
norek americký. Dalších přibližně 20 kusů zvěře srnčí zahynulo nejčastěji
pod koly osobních automobilů.
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Zajímavý příspěvek zazněl v diskusi od Františka Kavána a ponikelského
starosty pana Tomáše Hájka, kteří porovnali statistiku odlovené zvěře zhruba
před sto lety a dnes. Dá se říci, že lov spárkaté zvěře byl v minulosti minimální a ulovit divočáka byla doslova rarita. Zato se však lovili zajíci po stovkách
a bažanti a koroptve po tisících. Dnes v naší honitbě bažanta a koroptev již
neuvidíte a nízké stavy zajíce polního jsou také alarmující.
Po ukončení oficiální části schůze následovala výborná večeře „divočák
se zelím“ a volná zábava. Hudební produkci zařídili pánové Miroslav Fišera
a Jiří Exner z Lánova. Díky nim se volná zábava protáhla a poslední účastníci
schůze odcházeli okolo půlnoci.
Za MS Kákov předseda Zbyněk Bujárek
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Listy z kronik

V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil M.Holubec

Nový kostel z kamene
Po velikonoční zpovědi 1681 vyzval branský farář Ponikelské, aby se
pustili do bourání starého kostela a stavby nového. Počátkem května, když
už starobylý roubený kostelík byl rozebrán a ostatky sv.Jakuba odvezeny
do Branné do kostela k úschově, přišel zednický mistr a začal řídit vykopávku a pak vyzdívku základů. Kdo měl právě čas, vypomohl při přidávání
zedníkům. Aby dobrovolná kostelní robota nevázla, o to se staral ponikelský rychtář Tomíček.
Letos se poutní i posvícenská mše sloužila jen tak u přistrojeného stolu
na hřbitově. O posvícení měl nový kostel krov a kryl se šindelem. Po vánocích oznámil pan farář branský z kazatelny, že dostal od pana biskupa
královéhradeckého Jana Františka Kryštofa svobodného pán z Talmberka
dovolení, aby mohl v novém ze značné části vybudovaném ponikelském
kostele platně a mocně čísti nebo zpívati mši svatou.
Asi v půli dubna 1682 vzkázal branský farář Gotfrýd Alois Ratkovský,
že ve středu 6. května před svátkem Nanebevstoupení Páně přijede Jeho
Milost pan královéhradecký biskup Jan František Kryštof, svobodný pán
z Talmberka, posvětit nový kostel ponikelský sv. Jakuba Většího.
Ve středu ráno 6. května asi o 9. hodině přijel do Poniklé průvod s panem
biskupem. Byl v něm biskupův sekretář Václav Ferdinand Sternad, ceremoniář, farář z Vrchlabí, administrátor z Jilemnice Mikuláš Milotský a několik kaplanů. Ze světských pánů především jilemnická hraběnka Harantka
ze Schönfeldu, branský hejtman Jan Zahrádecký, purkrabí Zeyer, důchodní
Marek se svými paničkami a dětmi, také ouředníci z vrchlabského panství,
kumburkskooulibického a odjinud. Ke svěcení museli rychtáři víchovský,
jestřabský, křížlický a vítkovický přivést také sousedy s dětmi. I z Jilemnice
přišlo hodně měšťanů.
Jakmile pan biskup sestoupil s kočáru, uvítal ho prostě a srdečně rychtář
Tomíček, doprovázen konšely a ostatní kleče přijali jeho žehnání. Potom se
odebral pan biskup do staré, roubené fary vedle návesního domku Daniela
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Musila, dal se tam obléci do bohoslužebného biskupského roucha a mitry.
I všichni ostatní kněží se oblékli do svých bohatě zlatem a hedvábím vyšívaných ornátů.
V průvodu kněží sestoupil pan biskup k dokončené kostelní budově
a třikráte ji obešel, kropě stěny její svěcenou vodou. Pokaždé, když přišel
k hlavnímu vchodu, udeřil berlou na dveře, žádaje, aby byl vpuštěn. Teprve
když potřetí obešel chrám a na prahu vchodu učinil berlou kříž, otevřely se
chrámové dveře a biskup vešel dovnitř.
Za biskupem se vhrnuli do chrámu jak páni tak lid. Uprostřed chrámu
vzýval biskup Ducha svatého hymnem „Přijď tvůrčí Duchu“ (Veni creator
Spiritus), jakož i všechny svaté litanií, při jejímž konci třikráte žehnal prostoru chrámovou pravicí.
Zatím ceremoniář dal posypati popelem dlažbu chrámové lodi na způsob ležatého kříže (X), do něhož pak biskup psal dolejším koncem své berly
řeckou alfabetu a latinskou abecedu. Potom vysvětil pan biskup takzvanou
vodu sv. Řehoře či gregoriánskou, složenou z vody, vína, soli a popela. Nato
přikročil pan biskup ke dveřím chrámovým a činil na nich dolejším koncem
své berly nahoře i dole kříž, modle se, aby těch, kteří do chrámu budou
vstupovati, spočinula vždy hojnost požehnání božího. Od dveří odebral se
pan biskup k oltáři, omočil palec pravé ruky ve vodě svatořehořské a činil
jím znamení sv. Kříže uprostřed a ve čtyřech rozích hořejší desky oltářní,
připomínajících pět ran Krista Pána.
Po vyznačení pěti křížků na oltářní desce obešel pan biskup sedmkráte
oltář, kropě jej Svatořehořskou vodou, načež obešel třikráte kostel uvnitř,
kropě zdi dole, uprostřed a nahoře, aby nakonec touž vodou pokropil chrámovou podlahu. Vrátiv se k oltáři, učinil z vápna, písku a gregoriánské vody
něco malty a požehnal ji. Zbytek svatořehořské vody vylil pak kolem oltáře.
Po požehnání namíchané malty odebral se pan biskup ve slavném
průvodu z nového kostela k dřevěné kapličce na hřbitově, včera narychlo
sroubené, pro svaté ostatky, jež měly být vloženy do nového oltáře. Vyňal
sv. kůstky z kapličky, odnášel je ke dveřím chrámovým, kde je svěřil jinému knězi, aby mohl pomazati chrámové dveře sv. Křižmem a prosil Boha,
aby dveře se staly branou spásy a pokoje. Po pomazání dveří vešel průvod
se svatými ostatky do chrámu až k oltáři. Tam pomazal pan biskup sv. Křižmem prohlubeninu v oltářní desce vytesanou. Do prohlubeniny zvané
sepulerum vložil svaté ostatky, zavřel ji svrchu malou destičkou, kterouž
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onou posvěcenou maltou zatmelil.
Po uložení sv. ostatků do oltáře okouřil pan biskup oltář kadidlem, pomazal oltářní desku olejem křtěnců a křižmem ve způsobu kříže na těch
pěti místech, které před sedmerým obejitím oltáře, trojím obejitím zdí
kostelních, před namícháním malty, před vnesením a uložením sv. ostatků,
vyznačil svatořehořskou vodou. Potom sešel od oltáře ke stěnám kostela
a na dvanácti místech, vyznačených namalovanými křížky, pomazal stěny
sv. křižmem.
Vrátiv se k oltáři, vložil pan biskup na každé z oněch pěti míst oltářní
desky, kteráž svatořehořskou vodou vyznačil a svatými oleji pomazal , pět
zrn kadidla v podobě kříže a položil na ně malé křížky z vosku, jež pak
zapálil, aby spolu s kadidlem shořely. Přitom se modlil, aby oběť na tomto
oltáři přinášená byla Bohu tak příjemná, jako mu bývaly příjemné zápalné
oběti starozákonní.
Nakonec očistili přisluhující kněží oltářní desku, pokryli ji příslušnými
rouchy a upravili oltář ke mši svaté, která se ihned nato slavně s umělým
zpěvem kantorů a s muzikou sloužila. Bylo po poledni, když se pan biskup
a jeho kněží odebrali na faru, aby se vysvlékli z bohoslužebných rouch, nasedli do kočárů a kolesek a jeli dál k Jablonci, kde je čekalo svěcení oltáře
a vložení do něho ostatků sv. Placida a sv. Felicissima.
Dr. Mattauch také popisuje procesí kolem ponikelských křížů. Na svatého Marka 1721 šli všichni sousedé ponikelští za panem kaplanem Kordem
a kantorem Fišarou na procesí do rolí za vyprošení zemské úrody. Takového procesí v Poniklé nikdy nebylo.
Šli po Jablonecké cestě na „stráňku“, k dřevěnému kříži, který tam
na nejvyšším místě vozovky odedávna stál a napomínal k opatrnému sjezdu na obě dvě strany jak k Poniklé tak k Zabylýmu. Po vykonané prosbě
zamířili k Tomášovému kříži na cestě k Jestřábě, od něho ke kříži na „staré
hůře“, pak Jabloneckou cestou zpět do Poniklé a vsí dolů ke brodu do Přívlaky pod ponikelským mlýnem, kde stál čtvrtý kříž. Tu všude přečetl pan
kaplan vždy začátek jednoho ze čtyř evangelií a předříkával modlitby, které
po něm jeho farníci odříkávali. Prosební procesí pak zakončil pan kaplan
Kord v ponikelském zděném kostele závěrečnými modlitbami.
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Zabezpečte se!
Chraňte majetek sobě i svým sousedům!
KRAJ – Policisté v Libereckém kraji se zapojili do nového preventivního celorepublikového projektu
na ochranu majetku.
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje se v loňském roce zapojilo
do nového celorepublikového preventivního projektu „Zabezpečte se! Chraňte
majetek sobě i svým sousedům“, na kterém Policie ČR spolupracuje s Ministerstvem vnitra ČR.
Tento projekt byl iniciován potřebou informovat veřejnost v nových trendech vloupání do obydlí, které se objevily v okolních sousedních státech a nově
již překročily i hranice České republiky.
Projekt je koncipován jako souhrnné opatření o nových účinných způsobech
ochrany majetku, o technickém a elektronickém zabezpečení a jeho vhodné
kombinaci. Jeho cílem je snížit nápad trestné činnosti v případech odcizení
např. legálně držených, zejména loveckých, střelných zbraní, krádeže zahradního vybavení, součástí a doplňků bytů a domů, cenností apod.
Technologický vývoj v oblasti zabezpečení domácností jde kupředu, taktéž
pachatelé využívají nové techniky při vloupání do obydlí. Projekt proto reaguje
na tento vývoj, a to osvětou k této problematice směrem k široké veřejnosti,
ale také dovnitř Policie ČR vzděláváním policistů specializujících se na majetkovou trestnou činnost v nejnovějších technologiích zabezpečení majetku.
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Projekt byl oficiálně spuštěn a představen veřejnosti na tiskové konferenci
konané na Policejním prezidiu dne 29. 11. 2018.
Hlavními nástroji projektu jsou mobilní aplikace pro občany „Zabezpečte
se“ se základními informacemi a návody pro zabezpečení majetku, dále rozhlasové spoty určené do médií, ale i do rozhlasů obcí a měst a také videospoty.

Projekt ukazuje, vysvětluje a doporučuje občanům správná a relevantní řešení zabezpečení jejich majetku pomocí nezbytného základu zabezpečení každého bytu, domu či jiného objektu prostřednictvím mechanických zábranných
systémů. Zdůrazňuje důležitost certifikace výrobků a služeb.
Informace jsou občanům k dispozici v mobilní aplikaci „Zabezpečte se“ dostupné v App Store
či na Google Play. Informace, jak
ji nainstalovat a používat, jsou dostupné na stránkách www.cmzs.cz.
Více informací a videospoty
k novému projektu jsou k dispozici na webových stránkách h�ps://
www.policie.cz/clanek/novy-preventivni-projekt-na-ochranu-majetku.
Neměli bychom těmto „nezvaným hostům“ dávat příliš mnoho šancí. Zároveň buďme všímaví nejen ke svému majetku, ale i ke svému okolí.
por. Bc. Vladimíra Šrýtrová
koordinátorka prevence KŘP Libereckého kraje
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Zdravotnická záchranná služba
ocení postup volajících
Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje bude od letošního 15. 5., tedy ode Dne linky
155, oceňovat ty, kdo svým příkladným postupem výrazně přispějí k záchraně lidského života.
Záchranáři tak chtějí vyzdvihnout
důležitost těch, kdo na operační
středisko volají a poskytují první
pomoc do příjezdu sanity. O každém konkrétním ocenění budou rozhodovat právě operátoři linky 155.
Ocenění bude symbolické, vybraným lidem, jejichž postup při telefonátu
nebo postup při záchraně pacienta, bude příkladný, zašle ZZS LK poděkování
a samolepu s nápisem „Pomohl jsem zachránit lidský život.“ Počet těch, kdo
ji získají, odhaduje tiskový mluvčí ZZS LK Michael Georgiev na cca 20 ročně.
„Lidé, kteří volají na linku 155, jsou většinou ve velkém stresu. Chceme tímto
způsobem poděkovat těm, kdo se mu nepoddají a v zájmu záchrany lidského
života zachovají chladnou hlavu. To nám v naší práci velmi pomáhá,“ vysvětlil Georgiev.
Minuty od prvního zavolání na linku 155 do okamžiku, kdy přijede zdravotník, ubíhají někdy velmi pomalu. Právě ony ale mohou být pro přežití postiženého a další kvalitu jeho života rozhodující. „Jsou to minuty, kdy záchrana života leží na volajícím a jeho spolupráci s operátorem dispečinku. Musí
přesně popsat situaci na místě a přesně dodržet pokyny zdravotnických operátorů. I pro nás jsou ty minuty někdy velmi dlouhé,“ popisuje Kramář.
„Dobrý den, Záchranná služba. Jak Vám mohu pomoci?“ Stejná nebo velmi podobná věta zazní přitom po celé republice každých 15 vteřin. Každých
15 vteřin se najde někdo, kdo nutně potřebuje pomoc zdravotníků pro sebe
nebo pro své blízké. Každých 15 vteřin operátoři na dispečinku rozhodují,
kam poslat sanitu, kam lékaře, kam „jen“ zdravotníka. Každých 15 vteřin rozhodují o lidských životech. Každých 15 vteřin aktivně pomáhají. Provoz linky
155 je nepřetržitý. Nestane se, že by vyzvánějící telefon nikdo nezvedl.
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Právě proto je pro operátory
spolupráce s těmi, kdo jsou na místě u zraněných nebo nemocných,
tou nejdůležitější. Musí se spolehnout na jejich popis situace a musí
jim poskytovat pokyny tak, aby je
správně pochopili a aby i naprosto
neinformovaný člověk dokázal zabezpečit první pomoc postiženému,
případně sám sobě. Pro tuto činnost jsou operátoři speciálně vyškoleni. Právě proto mohou prostřednictvím telefonu pomoci volajícímu
provádět postupy pro záchranu života do doby, než na místo dorazí
záchranáři.
Den linky 155 si připomínáme
15. května.
Michael Georgiev
ZZS LK
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