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OBECNÍ ÚŘAD
starosta Tomáš Hájek
603 569 389, 481 585 133
Hajek@ponikla.cz
Věra Nováková, Alena Soukupová
481 585 981
obec@ponikla.cz
obecní četa, sběrný dvůr (T. Klikorka)
608 084 782
ceta@ponikla.cz
VODOVODY (odečty, poruchy)
Hoření a střední Poniklá, Nová Ves (M. Dobiáš)
737 863 818
Dolení Poniklá, Přívlaka, Preložka (J. Čížek)
721 154 738
Pečovatelská služba Poniklá
481 549 400
MUDr. Karásková
481 585 174
Ordinační hodiny v Poniklé čp. 266:
PO: 13.00–18.00
ÚT: 8.00–12.00
ST: 8.00–12.00; na objednání: 12.00–13.00
PÁ: 8.00–12.00; na objednání: 12.00–13.00
Ordinační hodiny v Jilemnici J. Harracha čp. 90:
PO: 7.30–12.00
ÚT: 14.00–17.00
ČT: 7.30–12.00
MATEŘSKÁ ŠKOLA
481 585 257, 737 711 997
skolka.ponikla@seznam.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
481 585 206, 604 310 491
zs@ponikla.cz
KNIHOVNA
732 608 524
knihovna@ponikla.cz
DĚTSKÝ LÉKAŘ (lékaři Dětského odd. MMN
Jilemnice)
481 551 338 Poniklá
481 551 339 Jablonec nad Jizerou
481 551 332 Jilemnice
Ordinační hodiny:
PO: 7.00–12.00 ordinace Jablonec nad Jizerou
ÚT: 7.00–12.00 ordinace Poniklá
ST: 12.00–16.00 ordinace Jablonec nad Jizerou
ČT: 13.00–18.00 ordinace Poniklá
PÁ: 7.00–12.00 ordinace Jablonec nad Jizerou

Zpravodaj obce Poniklá POD HORAMI 11–12/2021, číslo 211, ročník 51, reg. č.: MK ČR E 17675, náklad 430 výtisků.
Vydává obec Poniklá, Poniklá 65, 512 42 Poniklá, IČ 00276006. Internetová adresa: www.ponikla.cz
Odpovědná redaktorka a jazyková korektura: Hana Hájková. Tisk: Gentiana Jilemnice. Cena 10 Kč.
Zpravodaj Pod horami je dvouměsíčník. Uzávěrka příštího vydání: 25. 2. 2022
SVÉ PŘÍSPĚVKY A PŘIPOMÍNKY, PROSÍME, ZASÍLEJTE NA E-MAIL: redakce.podhorami@gmail.com
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.
Za všechny příspěvky děkujeme!
Ilustrace na úvodní straně: Nová obecní komunální technika, autor: Ondřej Skalský

Zprávy z obce
JEDNÁNÍ OBECNÍ RADY ZA OBDOBÍ
LISTOPAD–PROSINEC 2021
Vážení ponikelš� sousedé, rok 2021
se nám pomalu chýlí ke svému konci,
a tak ani v tomto vánočně laděném
Pod horami vás neochudíme o nadílku
toho nejzajímavějšího, co řešila obecní
rada za uplynulé období.
V souvislos� s realizací staveb parkovacích stání v různých částech obce
a potřebou jejich zimní údržby včetně
budoucí údržby chodníků podél silnice
I/14, rada obce odsouhlasila zakoupení
obecního traktoru John Deere 3039R
včetně příslušenství (čelní nakladač
320R, tříbodový závěs, 3R, sněhová fréza Matev SBL-M, šípové radlice VP160L
a kotoučového rozmetadla Matev SPR).
Z vlastních ﬁnančních prostředků obec
vynaloží na nákup 1 472 869 Kč bez DPH.
Rada obce schválila uzavření
smlouvy o dílo se společnos� REACOM
na výspravu místních komunikací metodou ﬁltračních postřiků za nabídkovou cenu 1 007 000 Kč s DPH. Na tuto
akci bude poskytnuta dotace z Libereckého kraje ve výši 300 000 Kč. Nejzazší
termín pro ukončení díla je stanoven
na 30. 9. 2022.
Rada obce diskutovala o přípravě zakázky na realizaci průzkumného
a jímacího vrtu v lokalitě Horní Dola.

Vzhledem k potřebě rychlé realizace
a jejího dokončení nejlépe do konce
roku 2022 rada obce doporučila pověřit
inženýrskou činnos� na zajištění stavebního rozhodnu� vítězného dodavatele
(v současné chvíli má obec platné stavební povolení pro průzkumný vrt,
v případě kladných výsledků čerpacích
zkoušek bude zapotřebí získání rozhodnu� na vlastní jímací vrt), aby dodavatel
nemohl poukazovat na zdržení ze strany
obce, a naopak měl zájem o řádné dokončení díla v roce 2022.
Rada obce odsouhlasila podání žádos� o dotace z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova Ministerstva
pro místní rozvoj: a) Hravá Poniklá,
jehož předmětem je vybudování dětských hřišť u Jizery a u koupaliště, b)
Vybavení mul�funkční učebny při ZŠ
Poniklá, jehož předmětem je realizace
kvalitního ozvučení, dovybavení stropním dataprojektorem a částečné vybavení přilehlého zázemí.
Vážení ponikelš� sousedé, obecní
rada vám přeje spokojené, štědré a láskou naplněné vánoční svátky, hodně
zdraví, štěs� a úspěchů v novém roce!
 Petra Novotná, místostarostka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období listopad–prosinec 2021
Svá životní jubilea oslavili:
Tomášová Libuše, 75 let
Václavíková Vlasta, 75 let
Řepka Petr, 75 let
Šír Zdeněk, 80 let
Jon Jan, 80 let
Všem oslavencům blahopřejeme!
Narodili se:
Dobiáš Jakub
Kyptová Ellen
Krause Viktor
Šťastným rodičům gratulujeme!
Navždy nás opus�li:
Kohout Ladislav
Jandurová Lidmila
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Zlatá svatba – 50 let
Vlasta a Zdeněk Antošovi
Marie a Josef Zemánkovi
Srdečně blahopřejeme!

VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Corina Bomannová

Paní ze Severu: Agnetino dědictví
Paní ze Severu: Solvejžin slib

Romy Hausmannová

Milé dítě
Marta spí

Alena Mornštajnová

Listopad

Marcela Mlynářová

Bez bontonu, bez konvencí

Vlastimil Hela

Návrat žítkovských bohyní

Otto Penzler

Velká kniha vánočních detektivek a záhad

Daniel Cole

Imitátor

Mark Greaney

Šedý muž

Catherine Shepherd

Vražda na blatech
Vražda v ledu
Vražda bez soucitu

Vladimír Hulpach

Pověsti z Čech, Moravy a Slezska

Dagmar Kýrová

Otrapové, škodiči, naschválníci, prudiči

Rachel Pierceyová

Když dnes půjdeš do lesa

Další beletrie a detektivky v putovním souboru semilské knihovny.
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HODNĚ ŠTĚSTÍ A ZDRAVÍ
V ROCE 2022 PŘEJE
OBECNÍ KNIHOVNA

3

Zprávy z obce
 Pytlový svoz zůstává stejný. Platba
bude vždy při výdeji pytlů. Se změnou
svozové ﬁrmy dojde ke změně po�sku
pytlů.
Neznámý tedy zůstává zejména termín přechodu na čipované popelnice,
který si možná vyžádá nějaká přechodná období od dubna příš�ho roku. Bude
upřesněno příště. Doposud vydávané
pytle (bílé a modré s logem Marius Pedersen) nebudou od dubna 2022 pla�t,
nebo jen po velmi omezenou přechodnou dobu. Nepředzásobujte se jimi.
Vše bude ještě mnohokrát zopakováno a zpřesněno, tak pevné nervy!

OBECNÍ HLÁSNÝ
ODPADY NOVĚ

Co se týká odpadového hospodářství, čeká nás náročný rok mnohých
změn. Změna dese�le� zavedené svozové ﬁrmy opepřená současnou zásadní změnou zákonů naloží na naše bedra
mnoho „výzev“. Podrobnější harmonogram přechodu bude uveden v dalším
vydání zpravodaje, důležitým údajem
bude schopnost ﬁrmy EKO Jilemnicko
zakoupit nové plastové čipované popelnice (na to pak budou navázány další
kroky). Hned od ledna ale budou najisto
pla�t změny dané novou legisla�vou,
zejména nový ceník respektující pravidlo, aby každý svezený litr směsného
odpadu (resp. kapacity sběrné nádoby)
stál stejnou částku. Částku za jeden litr
schválí v polovině prosince zastupitelstvo obce, předpokládaná částka odpovídající jedné klasické popelnici (nebo
pytli) je navržena na 90 Kč. A jelikož
o peníze jde „až v první řadě“, pro jistotu si rozepíšeme varianty zpoplatnění
a jejich změny:
 Periodické svozy (týdenní, čtrnác�denní, kombinovaný) budou minimálně v období od ledna do konce března
sváženy vždy na základě označení stávající samolepkou Marius Pedersen (zelená, žlutá, červená). Tedy přesně tak jako
doposud. Změna je pouze v tom, že
platbu za odpady budeme očekávat až
na počátku roku 2023! Tedy až zpětně
za celý rok. Poté, co budou vyměněny
popelnice za nové čipované (nejdříve
v dubnu, možná ale později), bude popelnice vyvezena vždy, když bude přistavena ke svozové trase – a na základě
zaznamenaných počtů vývozů opět
na počátku dalšího roku dojde k fakturaci. Kdo tedy ve svozový den nebude

4

ch�t popelnici vyvézt (protože např.
nebude plná), nepřistaví ji ke svozové
trase, nebo ji označí tak, aby bylo jasné,
že se nevyváží. Ušetří tak.
 Nahodilé svozy z popelnic minimálně do konce března 2022 využívají
jako známku pod víko umístěný pytel
s logem Marius Pedersen (bílý, nebo
novější modrý). Pytle jsou k zakoupení
na OÚ. Tedy přesně tak jako doposud.
Za vydané pytle bude částka účtována
ihned (byť formou 100% zálohy). Až
budou zavedeny popelnice čipované,
odpadne v budoucnu potřeba umís�t
pytel pod víko (svoz bude zaznamenán
čipem a fakturován až začátkem dalšího
roku).

PARKOVIŠTĚ U KANTÝNY
A POŠTY

V horečném tempu byla na podzim
zbudována dvě parkoviště vždy pro 13
vozidel v dolení Poniklé, kde jich doposud byl stálý nedostatek. Parkoviště ještě nejsou zkolaudována, což ale
neznamená, že vás z nich bude někdo
vyhánět. Parkoviště u Kantýny by mělo
primárně sloužit potřebám (nyní pohříchu minimálním) kulturního domu.
Znamená to, že jako běžné parkoviště
pro „bytovkáře“ jej lze bez problému
používat tehdy, pokud se nekoná žádná akce a restaurace není v provozu.
V opačném případě však prosíme o to,
aby sloužilo právě jako zázemí Kantýny.
V současném stavu na to vždy zavčasu
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Zprávy z obce
KALENDÁŘ

upozorníme. U Kantýny byl s prvními
vločkami vysazen i nový vánoční stromek. K mnohými živené rivalitě mezi
„Doleňáky“ a „Hořeňáky“ nyní konstatujme, že stromek u Kantýny je asi o 80
cen�metrů vyšší než ten u kostela!

Obec Poniklá ke konci roku připravila svůj kalendář na rok 2022. Předchozích osm let vydávala obec kalendáře
stolní, které nám každý týden vyprávěly
příběhy ponikelských stavení, spolků
a minule i tradiční receptury. Pro určité vyčerpání této látky i snahu zkusit
zase něco jiného je tedy pro příš� rok
připraven kalendář nástěnný. Obsahuje
12 měsíčních listů převážně s leteckými
záběry naší vesnice. Většina záběrů je
z letošního roku, pro zkoušku vaší bdělos� (no a upřímně řečeno i proto, že
pro dané období jsme neměli vhodný
čerstvý snímek) je ale několik obrázků
mírně archivních. Kdo v tom vidí výhodu a možnost k debatám a studiu,
je můj člověk! Kalendář ve formátu A3
za 150 Kč a ve formátu A4 za 90 Kč je

k dostání na OÚ, v traﬁce paní Šeﬂové
a v krámku Nad věcí. Vedle letos vydané knihy „Byl jsem vždy pilen“ se jedná
o druhý z edičních počinů, který by neměl scházet na stěně či knihovně žádného ponikelského vlastence!

ROK 2022 BUDIŽ LEPŠÍ!

Jako věčný op�mista věřím, že naši
požehnanou vlast navš�ví na Silvestra
tři sudičky, které do kolébky roku 2022
vloží tři tolik potřebné dary:
 Společenskou svornost, ať se kvůli
všemu tolik nehádáme.
 Osobní svobodu, ať nemají mocní
tohoto světa stále rostoucí potřebu dirigovat nám do puntíku náš život.
 Pozitivní mysl, ať si tu krásu kolem
nás dokážeme naplno užít.
 Tomáš Hájek, starosta

OBECNÍ UŠI DOKOŘÁN

Jak jste si možná všimli, obecní
uši zrovna moc dokořán nebyly. Nebo
přesněji řečeno, diskusní fórum s �mto
názvem se nám odsunulo na příš� rok.
Termín je za�m neznámý, dos� bude
záležet i na vývoji epidemie. Protože
se obáváme, že logis�cky složitá akce
by mohla zhynout na úbytě platných
restrikcí.

EFEKTIVNÍ SVOZ ODPADŮ BUDE PŘÍNOSEM PRO CELÝ MIKROREGION
Dlouholetý záměr na zlepšení svozu
odpadů se blíží ke svému naplnění. Jilemnicko – svazek obcí, jehož součás� je
jednadvacet obcí, zahájí nový systém nakládání s odpady. Od příš�ho roku budou silnice brázdit svozové automobily
s logem společnos� EKO Jilemnicko. Starostové zapojených obcí očekávají lepší
komunikaci s novou společnos�, ale
zejména oceňují systema�cký přehled
o množství sváženého odpadu.
„Zahájení svozu plánujeme od 1. dubna roku 2022. Svážet budeme komunální, tříděný, velkoobjemový i nebezpečný
odpad. V současné době systém připravujeme. Celkem budou svoz zajišťovat
nové automobily, které ponesou loga
naší společnos�. Ta se objeví i na všech
nádobách na odpad, které naše společnost koupí od současné svozové ﬁrmy
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a které zároveň postupně přeznačíme
a očipujeme,“ říká Radka Paulů, jednatelka EKO Jilemnicko.

Čipy pro zlepšení evidence vyváženého odpadu nelze umís�t na kovové
nádoby. Do konce roku 2022 tak budou
na náklady nové společnos� a obcí vyměněny a nahrazeny plastovými.
Odpad bude na základě vysoutěžené
nabídky svážen na skládku komunálního

odpadu, tříděné komodity přímo ke konkrétním koncovým zpracovatelům, nebo
budou překládány ve vlastním areálu
ﬁrmy EKO Jilemnicko (např. sklo, kovy,
tex�l).
„Je důležité říci, že naše společnost
je smluvním partnerem obcí a neřeší přímo poplatky za svoz odpadu a jednotlivé
změny v intervalech svozů. Tato rozhodnu� jsou pouze v kompetenci obcí. Naší
snahou bude maximálně vyhovět jejich
požadavkům,“ dodává Radka Paulů.
S blížícím se začátkem změny společnos� určené ke svozu odpadů vznikají
i nové webové stránky, na kterých budou
postupně přibývat informace pro obyvatele regionu a budou zde k dispozici
i kontakty pro případné dotazy. Webová
stránka je www.ekojilemnicko.cz.
 Tisková zpráva spol. EKO Jilemnicko
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Škola a školka
HŘÍŠNÍCI SKONČILI
V PEKLE
V pátek se v naší škole značně zatáhlo. Po budově se to�ž promenádovali děsiví čer� v čele s přívě�vým Mikulášem a laskavými anděli. Žáci seděli
zamlklí ve svých lavicích a zpytovali své
svědomí. V Knize hříchů bylo popsáno
několik stran! Jak kdo zasel, tak sklidil!
Hodné dě� byly za hezkou básničku
obdarovány balíčkem, hříšníci skončili
ve školním pekle. Čer� jim tam trochu
zatopili pod kotlem a nastalo zúčtování.
Dě� slibovaly a slibovaly, že se na příště
polepší. Tak se mohly zase vrá�t do své
třídy, a i ony poté dostaly balíček s dobrotami. Ale dě� pozor, čer� vás nadále
sledují a vše si zapisují do své knihy!
 Alena Stránská

STŘEDNÍ ŠKOLA
S OTAZNÍKEM?
Rozhodnout se v 9. třídě pro budoucí povolání je pro mnohé žáky i jejich
rodiče tvrdý oříšek. Nabídka středních
škol je pestrá, teď jen zvolit ten správný obor. K tomu napomáhají burzy škol,
kde se jednotlivé školy prezentují. Naši
deváťáci se zajeli podívat na takovou
burzu do Semil. Měli možnost si popovídat se zástupci škol a jejich studenty,
seznámit se blíže s nabízenými obory
a vyzkoušet si drobnou činnost. Žáci byli
z této akce nadšeni, někteří tam objevili
tu pravou školu. Akce proběhla ve spolupráci s Úřadem práce v Semilech, který zajis�l pro naše žáky autobusovou
dopravu.
 Alena Stránská

DOBRÝ SKUTEK
Představte si, že máme ve škole dvě
hodné Aničky, které se rozhodly věnovat své krásné dlouhé vlasy nadačnímu fondu Daruj vlasy. Ten se zaměřuje
na pomoc pacientům, kteří přišli závažným onemocněním o vlasy. Anička Fáborská si nechala zkrá�t vlasy o 40 cm,
Anička Vondrová o 50 cm. Děvčatům
se značně ulevilo od �hy jejich hustých
vlasů. Nyní je může hřát dobrý pocit, že
jejich vlasy podpoří sebevědomí někoho jiného. Aničky, vašeho dobrého skutku si velice vážíme.
 Alena Stránská
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Anička Fáborská a Anička Vondrová.
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Škola a školka

Hodné děti byly za hezkou básničku obdarovány balíčkem, hříšníci skončili ve školním pekle.

Nabídka středních škol je pestrá, teď jen zvolit ten správný obor.
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Škola a školka

VRCHLABÍ – KULTURNĚ-HISTORICKÁ EXKURZE
Dne 12. listopadu se uskutečnila
pro žáky a žákyně 4. až 9. třídy Základní
školy Poniklá exkurze v rámci projektu
„Kvalitní vzdělávání pro všechny – ZŠ
Poniklá“, která se zaměřila na kulturní
a hospodářské dějiny Vrchlabí, tře�ho
největšího města trutnovského okresu.
Akce se konala pod záš�tou Krkonošského muzea a Regionálního turis�ckého informačního centra ve Vrchlabí.
První zastavení představovala prohlídka interiéru klášterního kostela sv.
Augus�na doprovozená výkladem zaměřujícím se na působení hraběcího
rodu Morzinů na Vrchlabsku, na stavební činnost a kulturní vazby hraběte
Václava Morzina se zdůrazněním jeho
štědrého mecenášství ve vztahu k italskému hudebnímu skladateli Antoniu
Vivaldimu a v neposlední řadě na interpretaci nástropních fresek vycházejících z legend o životě sv. Augus�na.
Po ukončení prohlídky konventního
kostela následoval „kulturně-historický okruh“ s jednotlivými zastaveními
u dalších významných pamě�hodnos�
města pod vedením historika Mgr. Jiřího
Loudy, pracovníka Krkonošského muzea
ve Vrchlabí. Ten se ve svém zasvěceném
výkladu primárně zaměřil na osobnost
nejvyššího horního hejtmana Království
českého Kryštofa Gendorfa z Gendorfu jako na středobod úvah ať již v relaci k jeho působení ve sféře hornictví
a hutnictví, k jeho zásluhám o získání
městských práv pro osadu Vrchlabí či
ve vztahu k výstavbě reprezenta�vního
zámku v centru města.
Po prohlídce ves�bulu vrchlabského zámku měli žáci a žákyně možnost
se blíže seznámit s historií současného
náměs� T. G. Masaryka, které prošlo
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radikální stavební úpravou na přelomu devatenáctého a dvacátého stole� v souvislos� se zbouráním budovy
panského pivovaru, která zde stála až
do roku 1896. Na náměs� Míru se historik Jiří Louda zaměřil na někdejší go�cký kostel, který stál nedaleko od míst,
jimž nyní vévodí novogo�cký děkanský
kostel sv. Vavřince. Dále přiblížil osudy
morového sloupu z konce sedmnáctého stole�, budovy staré školy či budovy staré radnice (čp. 210), nalézající se
v jižní čás� náměs� Míru, která prošla
v nedávné době odbornou rekonstrukcí
a představuje nyní jednu z nejstarších
dochovaných stavebních památek města.
Školní výprava se poté přesunula
do prostor jednoho ze čtyř historických
domků, v němž sídlí expozice Krkonošského muzea. Zde se výklad soustředil
na novodobou a moderní historii se
zdůrazněním hospodářských a průmy-

slových odvětví regionu (tex�lní a papírenský průmysl, strojírenství, elektrotechnika) a na proměny urbanis�ckého
řešení městské zástavby. Žáci si mohli
prohlédnout model Vrchlabí, jenž je
součás� nové expozice muzea, a získat tak představu, jak vypadalo horské
městečko v polovině devatenáctého
stole� před nástupem průmyslu.
V přednášce Jiřího Loudy nebyly
opomenuty rovněž etnické problémy,
s nimiž se Vrchlabsko potýkalo na konci devatenáctého a především v první
polovině dvacátého stole�. Celkovým
záměrem exkurze bylo žákům přiblížit
v průřezu pě� stale�mi kulturní, společenské a hospodářské pozadí regionu, jenž se vyvíjel v mnohém odlišně
v komparaci s harrachovským panstvím.
Organizátoři akce se domnívají, že tento
záměr hlubšího uvědomění si odlišnos�
či naopak společných aﬁnit byl splněn.
 Marcel Martin
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Z NŮŠE PONIKELSKÉ
BÁBY KOŘENÁŘKY
Konec roku se nezadržitelně blížil. Nadcházející zima o sobě dávala
čím dál �m více vědět a zalézala nám
za nehty a š�pala nás do holých tváří.
Ptáčci již přestali vyzpěvovat a zvířátka
i broučci se už schovali do svých úkrytů. Příroda z�chla a stále častěji se zahalovala do mlhy, která se pak v době
našich vycházek vznášela a následně
rozplývala nad protějším lesem.

„LISTOPADOVÁ MLHA
ZHASÍNÁ SLUNCE“

S příchodem stále ponuřejšího počasí se u nás začala stupňovat nedočkavost. Ve vzduchu jsme cí�li sníh a to
nám evokovalo příchod Vánoc. Byli jsme
vděční, že jsme mohli i nadále pokračovat ve všech zájmových kroužcích a užívat si kontaktů s kamarády. Rozptýlení
nám přineslo i několik pátečních dnů,
kdy na nás čekaly mimořádné ak�vity.
V pátek 12. 11. za námi přijel po delší odmlce pan Los a zahrál nám poučnou pohádku „O Smolíčkovi.“
Hned následující pátek 19. 11. se
Zvídálci rozhodli navš�vit místní výrobnu ozdůbek RAUTIS. A protože jim tento den nepřálo právě příznivé počasí,
mohli si tentokrát i oni vyzkoušet jízdu
v hasičském autě s panem Klikorkou.
V Rau�su se jich ujala slečna Veronika Nováková, která je provedla celým
komplexem budov a vysvětlila jim technologický postup při vzniku foukaných
ozdob.
V závěru měsíce listopadu a začátkem prosince jsme společně tvořili betlém z papírových roliček a přírodních
materiálů. Rozhodli jsme se zapojit
do mezinárodní soutěže betlémů, vyhlášené Centrem Kultury v Jelenie Góře
ve spolupráci s SD Jilm v Jilemnici. Uvidíme, jestli se porotě náš betlém zalíbí
natolik, abychom si za něj odnesli nějaké ocenění.
A pak nastal konečně ten dlouho
očekávaný okamžik a nad Poniklou se
roztančily první sněhové vločky.

„LEPŠÍ VÁNOCE TŘESKUTÉ
NEŽ TEKUTÉ“

Dalším pátkem, který se nesl v duchu bujarého veselí, byl pátek 3. 12.
Sešli jsme se v MŠ v kostýmech čer�ků,
andělů i Mikulášů, abychom společně
oslavili jejich brzkou návštěvu. A co se
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nestalo! Uprostřed našich her, tanečků a reje zazvonil nečekaně zvoneček.
Přestože jsme všichni – jak Kulíšci, tak
Zvídálci – okamžitě vyběhli na chodbu,
již jsme nikoho nezahlédli. Jen u hlavních dveří stály dva velké koše s nadílkou. Z toho jsme usoudili, že toho mají
prostě moc, když se ani na chvíli nemohli zdržet.
Po této událos� již čas plynul v poklidnějším duchu.
7. 12. jsme společně putovali za betlémskou hvězdou při hudebním pořadu paní Čemusové. Dozvěděli jsme se
v něm, jak to bylo s narozením Ježíška,
a zazpívali si společně několik známých
koled.
Adventní čas ubíhal pomalu. Mrzelo
nás, že nám situace již poněkolikáté nedovolila nacvičovat vánoční vystoupení
pro rodiče i veřejnost. A tak jsme přijali
jako náhradu adventní strom s nápady
na rozmanité činnos�, které jsme mohli plnit společně s rodiči doma. Věříme,
že nám to zpříjemní čekání na Ježíška
a vytoužené dárečky. A pokud jsme byli
hodní, možná přijde Ježíšek s dárečky
(o několik dnů dříve) i do školky a my si
společně uděláme Štědrý den nanečisto.
Protože se zase jeden rok odebere
na zasloužený odpočinek a my přivítáme s novými nadějemi rok nový, přejeme všem známým lidičkám a našim
příznivcům především pevné zdraví,
dobré mezilidské vztahy, hodně rados�
v rodinách a úspěchů v osobním životě. Děkujeme všem těm, kteří na nás
v minulém roce pamatovali, a těšíme
se na nová shledání v roce nastávajícím.
Klidné a pohodové vánoční svátky vám
všem přejí dě� i personál MŠ.

 Lidmila Boháčová, MŠ Poniklá

10

Pod horami 11–12/2021

Škola a školka

ŠKOLSKÁ RADA
Ve čtvrtek 4. 11. proběhlo jednání Školské rady ZŠ Poniklá. Rada se sešla v plném obsazení, jako hosté byli přítomni ředitel školy a starosta obce. Zde je přehled základních
bodů jednání, úplný zápis z jednání je k dispozici na webových stránkách školy.

KONCEPČNÍ MATERIÁLY ŠKOLY

Školská rada požádala ředitele školy o zpracování několika koncepčních materiálů. V plánu využi� tříd by se měly
do budoucna promyslet varianty využi� místnos� i vzhledem
k vyššímu počtu dě� na prvním stupni, zároveň by škola měla
mít přehled o procentuálním využi� vybudovaných odborných učeben.
Cílem plánu vzdělávání pedagogů je reﬂektovat jejich
individuální potřeby vzhledem k jejich zaměření a zároveň
u všech garantovat minimální úroveň znalos� např. pro práci
s moderním technologickým vybavením učeben.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Ředitel školy informoval o způsobu ﬁnancování školní
družiny, který neposkytuje možnost navýšit její kapacitu.
Vzhledem k velkému počtu dě� na prvním stupni škola začala nabízet kroužky, kam dě� mohou každé odpoledne chodit.
Budou dále zjišťovány možnos� školního klubu.

VENKOVNÍ UČEBNA

Na základě podnětu od rodičů ŠR opět diskutovala
nad možnostmi a přínosy venkovní učebny. Na návsi již nyní
existují místa, která někteří učitelé jako venkovní učebnu využívají (zejména lavičku kolem lípy). Členové ŠR zjis� možnos� a vy�pují možné varianty tradičních i netradičních řešení.

DISTANČNÍ VÝUKA

Škola je připravena v případě karantén jednotlivých tříd
nebo lockdownu zahájit distanční výuku. Jednotliví učitelé
i dě� si průběžně osvěžují dovednos� s Google Classroom.

ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ

Fungují dobře. Slabinou jsou no�ﬁkace – aplikace v současné chvíli neumí oznámit, že je v ní např. nová zpráva
od učitele nebo nová známka a je nutné to ak�vně kontrolovat. Učitelé školy se domluví na sjednocení přístupu k rozesílání zpráv/mailů. Předpokládá se, že nová verze této aplikace
(jaro 2022) již no�ﬁkace umět bude.
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NOVÍ PEDAGOGOVÉ

Od nového školního roku ve škole působí hodně nových
pedagogů a rodičům chybí možnost se s nimi, alespoň na dálku, seznámit. Škola zváží možnos� (např. stručné představení
pedagogů mailem před začátkem školního roku, představení
ve Zpravodaji apod.). E-mailové kontakty na pedagogy jsou
na webu školy.

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ

Škola zváží rozšíření zejména u pohybových ak�vit. Vzhledem k tomu, že není jednoduché najít zodpovědnou osobu,
která by nový kroužek zaš��la, navrhuje škola oslovit externisty – zejména rodiče, kteří by se mohli vedení volnočasové
ak�vity ujmout.

MOBILNÍ TELEFONY

Školská rada odsouhlasila omezení pro používání mobilních telefonů žáky – cílem je, aby je ve škole nepoužívali,
příp. používali minimálně.

OSTATNÍ

Školská rada diskutovala o problému malé informovanos� rodičů před začátkem školního roku a navrhla zavést
informační e-mail alespoň pro 1. stupeň (kontakt na třídního
a pedagogy, info o nabídce kroužků, organizační info o prvních dnech ve škole, jaké nakoupit pomůcky atd.).
Probírala také vhodnost současné situace, kdy žáci 2. třídy mají 5 učitelů. Zástupci učitelů vysvětlili způsob známkování výchov – hodno� se zejména přístup, než výsledek jako
takový.
Učitelé informovali o využívání mul�mediálního sálu
– škola jej začala využívat pro řadu ak�vit (Halloween, promítání dokumentů v rámci vyučování), novinkou je projekt
Filmových úterků.
Starosta obce informoval o možnostech čerpání dotací
pro ZŠ v následujících letech a seznámil školskou radu se způsobem stanovování odměny řediteli školy.

 Barbora Kulhavá, předsedkyně školské rady
kontakt: bara@rau�s.cz, tel. 731 182 556

Další jednání Školské rady je plánováno na únor 2022.
S vašimi podněty se můžete obracet na kteréhokoli
člena Školské rady, kontakty najdete na webových
stránkách školy (zs.ponikla.cz).
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SVATOMARTINSKÉ PUTOVÁNÍ ANEB STOPOVANÁ PRO DOSPĚLÉ TROCHU JINAK
V sobotu 13. listopadu bylo zase
jednou na návsi rušno. To už se moc nevidí. Většinu času je tu o víkendu �cho
a prázdno, kromě návštěvníků ponikelských perliček.
Na startu se postupně vystřídalo
kolem 60 odvážlivců, kteří sebrali dostatek odvahy a dle mapky, s přiloženou
skleničkou na poklady, se vydali na cestu.
Hned u vstupu se plnil první úkol
jménem Chardonnay (zkratka CH –
charizma�cké, chutné, chvályhodné).
Všichni soutěžící byli při chu� a nedalo jim téměř žádnou práci tento úkol
zdolat bez většího zaváhání. Ještě olivu
na zajedení, pokoukat do mapky a šlo
se.
Druhá zastávka a druhý úkol na splnění. Najít stanoviště dalo některým
trochu zabrat, ale nakonec všichni našli
pohoštění u Soukupových s podávaným
vzorkem Tramínu Červeného (zkratka
TČ – trošku čáry, ani Trošku Červené),
k tomu jednohubky s pomazánkou
z červené řepy, trošku sýra, trošku salámu a hlavně cimbálovka z úžasného
rádia pravděpodobně zakoupeného
v dobách první republiky.
Nebylo zrovna moc času se probrat
z prvních dvou těžkých úkolů, po několika krocích na nás vykukovalo číslo
tři a další nelehký úkol – opět výborné
pohoštění v přístřešku u Scholzových
(vynikající škvarková pomazánka, domácí) a plnění tře� číše bílým vínem
Sauvignon (zkratka SVG – silně výrazně
geniální).
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Konečně nás čekala trošku delší procházka, kterou jsme si spojili s dýchacím
cvičením a odpovídající pohybovou ak�vitou – prostě taková fyzická příprava
na další nesnadnou úlohu na stanoviš�

číslo 4. Nevím, jestli to bylo ku prospěchu věci, či jsme si návštěvou obřadní
síně spíše ublížili. Dýchlo na nás teplo
a naplnila se sklenice další úlohou, tentokráte mladým Veltlínským Zeleným

Pod horami 11–12/2021

Život v obci
(zkratka VZ – víceméně znamenité,
vůbec zelené). Nabídli nám skvostně
vypadající a barevně velmi vyvedené
jednohubky. Při cimbálovce toto místo vyloženě vybízelo k nějaké speciální
akci, přeci jenom jsme byli v obřadní
síni. Příště by zde mohl být k dispozici
oddávající.
Trasa na mapce nás vedla k dalšímu
stanoviš� – bylo to trochu do kopce, tuto sobotu bychom řekli – trošku
více do kopce. Myšlenky, že na příš�
zastávce asi ochutnávku vynecháme,
přicházely, ale nevydržely. V přístřešku
u Krausových se tedy rozhodně nedalo
odolat – ani ochutnávce vína, kterou
byl mladý Müller Thurgau (zkratka MT
– můžu ještě trošku, mladé tajemství,
málo temperamentní), ani výborným
rohlíčkům, tyčkám z listového těsta
a dalším dobrotám. Utěšovali jsme se,
že je to už za půlkou, takže ten zbytek
už splníme lehce. Pokračovali jsme pomalu, vždyť je sobota, není přeci žádný
spěch, mapu jsme stále měli, takže
snad nezabloudíme.
Teď už jsme měli docela hlad a žízeň – takový kus cesty bez zastávky, čas
na popovídání, zpěv nebo na přemýšlení, každý využil tento čas podle svého.
Místo s číslem 6 se nacházelo
na kopci v garáži u Šedých. To vám tam
bylo lidí! A všichni vesele povídali, nikam nespěchali, úkol plnili a provedli
společně, opět tolika dobrot, tak snad
nikdo neodešel bez ochutnávky. I tady
hrála cimbálovka a prostor k tanci tu
taky byl, jen žádný odvážný tanečník.
Do skleničky nám přibylo růžové Sva-

tovavřinecké (prostě Rosé), k němuž
se velmi hodila nabídnutá ochutnávka
různých druhů sýrů, preclíky i sladké
rohlíčky.
Nalezení dalšího bodu na mapce
u Muzea krkonošských řemesel vonělo na dálku dobrou pomazánkou, byla
výrazně sýrová. Sklenička se plnila jen
opravdu těm nejstatečnějším, kteří se
těšili na první vzorek v červené barvě.
Naopak někteří z účastníků se zdrželi
trošku déle, Dornfelder (prostě Dorn) je
velmi oblíbenou značkou, a tak někteří
z návštěvníků se nebránili úkol několikrát zopakovat.
Poslední zastavení u ponikelské pobočky – vinařství U Floriána poskytlo
hladovým kančí guláš či klobásku z udírny. Tím pádem občerstvení u stánku
nešlo moc na odbyt, v závěru akce ale
i zde byly talíře s klobáskou vymeteny.
Závěrečným úkolem a ochutnávkou
bylo druhé červené víno Cabernet Sau-

vignon (zkratka CS – celkově slabé,
citlivě sebevědomé, cílové seda�vum),
které představovalo poměrně velký
úkol pro většinu statečných účastníků.
Ale nebyl tu nikdo, kdo by nebyl spokojený se svým výkonem.
Cíl akce splněn – užít si sobotu a nikam nepospíchat.
Akce tohoto typu probíhají již řadu
let na Moravě pod názvem „Otevřené
sklepy“ v mnoha vesničkách. My jsme
si dovolili akci malinko upravit pro naše
podmínky. Pečlivě jsme posbírali připomínky a návrhy na vylepšení a rádi
bychom tuto akci zopakovali, minimálně ještě jednou. Byl to bleskový nápad
za zrušenou akci „Svatomar�nská zábava s ochutnávkou vín“, jejíž organizace
se nám bohužel zkomplikovala kvůli
současné Covidové situaci.
Děkujeme, že jste přišli a sobotu
13. listopadu si užili společně s námi.

 TJ Sokol Poniklá

Dle odborné literatury :
Chardonnay – projevuje se vůní zralých hrušek, květů akátu a grepu, kombinovat s rybami, mořskými plody, bílým masem
a těstovinami, hodí se k měkkým sýrům s plísní, paštikám a bílým omáčkám.
Tramín Červený – aroma exotického ovoce jako liči, mango, papája, do které se mísí květnaté tóny muškátů a růží, chuť je
těžká, plná, velmi kořeněná, vhodný jako doprovod předkrmů, zejména se hodí k paštice z husích jater.
Sauvignon – travnaté, kopřivové či paprikové tóny ve vůni i chuti, někdy ovocné tóny, rybíz, angrešt, citron, vhodný jako
aperitiv či ke studeným předkrmům, ke chřestu a kozím sýrům.
Veltlínské Zelené – svěží, pronikavá vůně, lipový květ, jemně hořké mandle, muškátové tony, pepř, nejlepší je pít toto víno
mladé, vhodné pro denní stolování, jako vinný střik, ke každému jídlu.
Müller Thurgau – muškátová vůně s ovocnými odstíny jako jsou citrusové plody, vhodný ke každodennímu pití k prosté
stravě a při společenské zábavě.
Svatovavřinecké rosé – vůně velmi bohatá, výrazná, připomínající lesní ovoce, chuť svěží, ovocná, hodí se k bohatým salátům, drůbežímu masu a těstovinám.
Dornfelder – ve vůni lesní plody, brusinky, ořechy, typické ovocné aroma, vhodné k těžším či kořeněným úpravám masa,
grilovaným pokrmům, zvěřině a výrazným sýrům.
Cabernet Sauvignon – vůně typicky černorybízová, chuť mohutná, s dlouhotrvajícím dojmem, kořenitá, lehce sametová,
najdeme zde černý rybíz, třešně, ostružiny, lékořici, marmeládu, hořkou čokoládu, tabák, vhodný k masitým jídlům, zejména k jehněčí pečeni, biftekům, krůtímu masu, s kořenitými omáčkami.
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CO SE DĚJE V NAŠEM FOTBALE
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA

Naši mladí fotbalisté v kategorii
„mladší přípravka“ odehráli v podzimní čás� soutěže 12 mistrovských utkání a Okresní turnaj v Lomnici. Opro�
minulé sezóně, kdy jsme až na jeden
zápas vše prohráli, jsme letos vyhráli
téměř polovinu utkání. Kluci se fotbalovému řemeslu učí velmi rychle a dokážou držet krok i s týmy, ve kterých mají
hráči daleko více zkušenos�. Postupně

začínáme hrát pěkný, „koukatelný“ fotbal, který kluci podporují neutuchající
bojovnos�.
Výher by bylo určitě více, nebýt
časté absence hráčů ze zdravotních důvodů. Tímto chceme poděkovat všem
rodičům, kteří se i přes časté nemoci
kluků snažili, abychom se na zápas vždy
sešli v „hratelném“ počtu.
Současně dodáváme, že naše soupiska určitě není uzavřená a dě� ve věku

od 6 do 8 let se mohou klidně přihlásit.
Pokud by měl někdo zájem, může se
na nás přijít podívat na některý z tréninků do sportovní haly.
Tréninky probíhají v pondělí od 17.00
do 18.30 hodin a ve čtvrtek od 15.30
do 17.00 hodin.
Přejeme vše nejlepší do nového roku!
 Roman Petruška, Jan Hájek a Tomáš
Kázmer

MUŽI

Skončila podzimní část Okresního
přeboru v kopané ročník 2021–2022.
Ponikelské družstvo dospělých nijak
svými výsledky neoslnilo. V odehraných 9 zápasech jsme jen jedenkrát
vyhráli, jedenkrát remizovali a 7× prohráli. Často i výrazným rozdílem.
Velkým problémem podzimu byla
malá účast hráčů na jednotlivých zápasech, a tak se také stalo, že pro doplnění počtu hráčů na hřiš� musel nastoupit i Honza Butula ve svých 58 letech.
V podzimní čás� nastříleli naši hráči
11 branek a 40 branek obdrželi. Získali
4 body, což ve svém důsledku znamená
poslední 10. místo.
Střelci branek: Jan Hájek 5×, Dobiáš Roman 2×, Dobiáš Mar�n 2×, Kraus
Matěj a Mar�nec Alex.
Děkujeme všem našim příznivcům
za povzbuzování našich hráčů na zápasech.
 Výbor TJ
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TABULKA OKRESNÍHO PŘEBORU PO PODZIMNÍ ČÁSTI
poř.

Družstvo

Záp.

Skóre

Body

1.

TJ Sokol Roztoky

9

37:05

25

2.

Jiskra Libštát

9

30:18

20

3.

SK Jilemnice

9

34:15

17

4.

FK Turnov B

9

33:15

16

5.

Sokol Stružinec/FC Lomnice B

9

33:19

16

6.

TJ Sokol Martinice

9

19:24

14

7.

TJ Sokol Nová Ves

9

18:45

7

8.

TJ Sokol Mříčná

9

17:34

6

9.

HSK Benecko

9

14:31

4

10.

TJ Poniklá

9

11:40

4
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SDH PONIKLÁ – SOPTÍCI
Pomalu a jistě se blíží konec roku
2021. Tak nám dovolte pár řádků
k naší činnos�. Od začátku října jsme
znovuobnovili náš hasičský kroužek
Sop�ci, který jsme už před rokem nastartovali. Nalovili jsme nové dušičky,
zapálené pro hasičský sport, ale loni
jsme se sešli asi 3×. To letos máme
lepší bilanci. V plném počtu čítáme 16
dě� (od 5 do 11 let).
Úvodní schůzkou na hasičské boudě jsme prověřili znalos� ohledně
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topograﬁckých značek a na závěr si
opekli buř�ky. Z důvodu špatného
počasí jsme improvizačně využili krb.
Další schůzka nás zavedla na prohlídku hasičské zbojnice, prohlédli jsme si
vitríny s poháry a s Tomášem Klikorkou
i hasičské auto. Další tréninky už se
odehrávaly ve sportovní hale. Po rozcvičce zdoláváme různorodou překážkovou dráhu, zkoušíme běhat kolem
kužele, předávání proudnice, starty
na znamení, motání a spojování hadic,

zdravovědu – zavázat ruku či nohu plus
transport apod. Na závěr se rozloučíme pohybovou hrou.
Pokoušíme se dě� naučit základy a postupně budeme ladit formu
na jednotlivé disciplíny. Nechceme zapomínat ani na kulturní a společenské
ak�vity v rámci našeho kroužku. Tudíž
až to bude možné, vyrazíme na výlet,
do kina nebo vymyslíme různé tvořivé
hry, nacvičíme představení apod.
Na posledním letošním setkání
na dě� čekalo překvapení v podobě
malé odměny – vyznamenání za svědomitou účast na trénincích. Zhlédli
jsme několik videí ze závodů, abychom
dětem ukázali, na co se mohou těšit.
Nechybělo ani malé občerstvení.
Doufáme, že se nám tu rodí další
generace mladých sportovců, která
bude v budoucnu skvěle reprezentovat náš sbor na různých soutěžích.
Sice si chvilinku počkáme, ale věříme
tomu.
Za vedoucí děkujeme všem za podporu a dětem za jejich nadšení, které
nás povede dopředu.
Kdo by měl zájem, stále přibíráme
nové zájemce do kroužku Sop�ků.
 Vedoucí Renáta Pušová, Markéta
Václavíková, Jakub Harcuba a Petr
Hájek
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OCHOTNÍCI INFORMUJÍ

VŠESPORTOVNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLNÍCH
DĚTÍ SOKOLÍČEK
Od října se nám zase obnovilo pravidelné cvičení předškolních dě� pod názvem Sokolíček. Tak jako v minulých
letech se opět scházíme na hodinu každý čtvrtek, v letošním roce však s menší
časovou změnou až od 17 hodin. Protože se po nucené roční přestávce a velké nemocnos� v podzimních měsících
naše členská základna předškolních
dě� velmi zmenšila, začaly docházet
na cvičení i mladší školní dě�. Jedná
se o sourozence přihlášených malých
předškoláčků, kteří své brášky a sestřičky s chu� doprovázejí a rodiče tak nemusí řešit, jak naplnit jejich volný čas,
když jdou s těmi menšími na cvičení.
Protože nám v minulém roce chybělo hodně tradičních zážitků, dopřáli
jsme si na jednom z cvičení menší kar-

neval při příležitos� Halloweena. Jinak
se dě� běžně věnují aerobnímu cvičení, vhodnému protahování a posilování
svalových skupin, dovednostním cvikům a také společenským a sportovním
hrám nebo pohybu na hudbu. Mezi
nejoblíbenější ak�vity patří „opičí dráha“ a cvičení s velkým nářadím, které
je připravuje na budoucí školní hodiny
tělocviku. Zkoušíme tak společně šplhat
na tyč, skákat do výšky a zvládnout základní akroba�cké prvky.
Pokud bude mít někdo z předškoláků zájem, je možné se k nám kdykoli
přidat. Podmínkou je členství v naší sokolské jednotě s drobným ročním poplatkem. Máte-li chuť, přijďte se na nás
podívat.
 Radka Paulů

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
Hřejivých a pochvalných slov se ozývá stále méně a méně, zvláště v této
době. My chválit chceme, můžeme
a snad i musíme, neboť pomáhat ostatním bez nároku na jakoukoliv odměnu
je nádherné a šlechetné a stojí za velké
uznání.
Rádi bychom touto cestou poděkovali těm, kteří darují tu nejcennější
teku�nu na světě, která je v medicíně stále ještě nezastupitelná – KREV.
Dělají to z vlastního přesvědčení a pro
kohokoliv z nás. Je skoro neuvěřitelné,
že jeden odběr krve může zachránit až
4 lidské životy.
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V roce 2021 získal stříbrnou plaketu
za 20 odběrů pan Josef Brýdl, Poniklá
222. Ve stejném roce rozšířila řady čestných dárců krve paní Lenka Hájková,
Poniklá 56.

Milí příznivci našeho divadla, Ponikeláci i přespolní. Je dobrým zvykem
našeho spolku o vánočních svátcích pobavit diváky novou divadelní hrou.
Už v roce 2019 jsme nastudovali
komedii „Darmošlapky aneb Repete,
hoši“, kterou jsme bohužel uvedli v Poniklé pouze dvakrát. Protože se hra moc
líbila, chtěli jsme ji zahrát o loňských
Vánocích, ale pandemie, která ovládla
svět, nám v tom zabránila. My se ale
nevzdáváme a 30. prosince 2021 vás
zveme na reprízu této komedie v čele
s Frantou Kavánem a dalšími vynikajícími herci. Opona se tentokrát otevře už
v 18.00, pokladna o hodinu dříve.
Bohužel, ačkoliv nám je to velice
nepříjemné, budeme se muset podřídit v té době platným pro�epidemickým opatřením. (Pokud se nic nezmění,
bude třeba mít respirátor a potvrzení
o očkování, případně prodělání nemoci
Covid-19).
I přes to všechno se na vás moc těšíme a slibujeme vám dobrou zábavu!
 Divadelníci
Nejen těmto dvěma, ale všem čestným dárcům, kteří během tohoto roku
navš�vili kteroukoliv transfúzní stanici,
velmi děkujeme a přejeme pevné zdraví, spokojenost, radost a pohodu v čase
adventu i v novém roce 2022. A všichni společně budeme doufat, že špatné
časy zanecháme nenávratně v tomto
roce.
Další slova díků patří všem, kteří se
zapojili do sbírky pro charitu. Jako každoročně se velké množství darovaných
věcí dostalo nebo dostane k lidem, kteří
se pro svůj věk, zdravotní pos�žení, nemoc, osamocení či životní krizi neobejdou bez této pomoci.
 Výbor ČČK Poniklá

Pod horami 11–12/2021

Život v obci

ROZSVIŤME SI NÁVES PODRUHÉ
A opět je za námi konec října, období svátku Všech svatých, Dušiček a také
tak trochu importovaného Halloweena. Každá nová věc však může přinést něco
krásného, a proto díky Halloweenu zná s ním spojenou tradici vyřezávání dýní již
téměř každý. Historie dlabání dýní a zapalování svíček se pojí s mys�ckým příběhem podvodného kováře, kterému se podařilo ošálit samotného ďábla, ale o tom
se dočtete v každé učebnici anglič�ny nebo na internetových encyklopediích.
Jakou tradici však Halloween přinesl k nám do Poniklé? Především úžasnou
pospolitost lidí, kteří navzdory nepříznivému počasí společnými silami zdobí naši
nádhernou náves a z šedivých a mlžných podzimních večerů vytváří kouzelnou
a tajuplnou atmosféru sví�cích příšerek, legračních skřítků nebo neotřelých uměleckých řezeb. Je velmi potěšující vidět každý den skupinky rodin s dětmi, jak poc�vě zapalují svoji dýni a pomáhají rozsvěcet i ostatní a pečovat o jejich životnost
vyléváním dešťové vody a úklidem vyhořelých svíček.
Jak může být ﬁnančně a organizačně nenáročné, udělat si, byť jen malou, radost
sobě i ostatním v obci. V letošním roce se nám podařilo napočítat úctyhodných 47
kousků, což může být pro nás pro všechny výzvou v dalších letech. Do fotograﬁcké
soutěže se nám nakonec přihlásila jen menší část soutěžících, ale nevadí, i tak jsme
s rados� vyhlásili vítěze letošní soutěže, kterými se stali sourozenci Dobiášovi (a jak
vzhledem k jejich věku tušíme, tak také jejich šikovní rodiče). Doufáme, že vítězům
udělala radost naše drobná cena a přejeme jim i ostatním hodně úspěchu a tvůrčí
invence do dalších akcí.
 Radka Paulů
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JESTŘABŠTÍ PERLAŘI
Vážení čtenáři, Vánoce jsou časem pohádek, a proto bych se s vámi podělila o jednu opravdu speciální. Je to kouzelný veršovaný příběh o Krakonošovi, jestřabských perlařích, jejich řemesle a drobných skleněných perličkách,
které se z našich hor vždy dostávaly do celého světa.
Autorkou je Milada Kristanová z Jestřabí, rukopis pochází ze 60. let 20. století.

 Pro zpravodaj upravila Bára Kulhavá

Jestřabští perlaři a Krakonoš
Milada Kristanová

Jestřabí, 60. léta 20. století
Vysoké hřbety Krkonoš
zlatí sluneční záře,
od Jestřabí jdou perlaři,
na houby na Drataře.

A potom ohlas smutných dnů
se dotkne z velké dálky –
jak přestaly jít korale
v předvečer první války.

Pak zabouřila světem zas
ta druhá válka nová.
Utrpení, bolesti,
to všecko začlo znova.

Ta bílá k Rezku silnice
se v tmavých lesích ztrácí,
o čempak ti dva hovoří?
To jistě o své práci.

Co válka stála obětí,
to nikdo nevypoví.
Možná, že smutná vzpomínka
podnes někoho bolí.

Však nezhynula perlička
v hrůzách té nové války.
Sklem Němci cizině platili,
když od nich nechtěla marky.

Vzpomínají, jak dávno je,
co ta perlička malá,
do našich horských chaloupek
poprvé zabloudila.

A opuštěné foukačky
v koutech chaloupek stály,
někdy je smutným pohledem
jen pohladily mámy.

A když v slavných dnech květnových
zněl znovu jásot světem,
tu naše vesnička rozkvetla,
bělostným třešňovým květem.

Petrolej v plechové nádržce
uzoučkým plaménkem sálá,
v něm taví perlař hůlky skla
a do formy je dává.

Konečně padlo Rakousko
a začal život nový
a jásotem zněl celý kraj
i krkonošské hory.

A nové věci vznikaly
a nových perlí tvary
a při tom jména podivná
jim v Jablonci zas dali.

Nesedá více v chaloupkách
bída za starým stolem.
Poniklá tenkrát stává se
perlařům zlatým dolem.

I u foukačky začíná
pak způsob práce nový,
plechovou lampu nahradil
zas kotel benzinový.

Někdy jsou perličky hladké jen,
jiné zas mají vroubky,
bukvice, kostky a kolečka
a také čočky a šroubky.

I na to oba vzpomněli,
že pamatují ještě,
jak jeden perlař objednal
si v zimě z jihu třešně.

Oheň se hořákem rozšířil,
i forma delší byla,
aby co nejvíc perliček
skleněných vyrobila.

Ze skla se foukají na stromek
třeba i veliké kusy,
sloni, lucerny, labutě
a také ptáci a husy.
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Z perliček po našich chaloupkách
se všecko možné dělá –
motýli, brouci a pavouci,
a také auta a éra.

Kolem je tolik skřítků zas
obutých v gumové boty,
každý si nabral rychle pak
té žhavé skelné hmoty.

Dělníkům patří závody,
perlařům patří dílny,
pro Krakonoše nesmí být
ani dnes zákon jiný.

Na tyhle věci křehoučké
je pohledět až milo,
jen kdyby ale také sklo
pořádné na ně bylo.

A utíkají od ohně zas
do veliké dálky
a tahají tak hůlky skla,
perlařům na korálky.

Tak co tu budou po lese
zbytečně na to reptat,
proč by se nemohli na horách
u Krakonoše přeptat?

Vždyť u rybníka v Dolečku
už i ta žába kuňká,
že sklo je pořád mizerný
a ještě samá buňka.

Pak zchladlé sklo se rozřeže
a ti skřítkové malí
ho do otýpek svázali
a na hromadu dali.

Nad Dvoračkami v rákvičí
ohromný Kotel nový,
celý zeleně natřený
a jistě benzinový.

V hovoru došli perlaři
do vítkovických Hutí,
u velké skály trpaslík
v kapradí něco kutí.

Kolem závratných pokladů
jdou perlaři zas zpátky.
Což nevěnují bohatství
jediný pohled krátký?

Krakonoš sedí na skále
a jen do ohně kouká,
a topasové desítky
snad do Maxova fouká.

A zvědavě jdou k němu blíž,
co to tam asi dělá?
V tom okamžiku skála se
dokořán otevřela.

Však oba naše perlaře
veliká touha mučí,
jen jedinou skla otýpku
si vzít tak do náručí.

A žhavá forma u ohně
se na okamžik blýskne,
jak na podnožku skočí zas,
jen to ohromně třískne.

A udivení perlaři
zůstali chvíli tiše,
vždyť tohle byla podzemní
Krakonošova říše.

Když chladný ranní lesa stín
jim hladí horká čela,
jen kdo z toho skla pěkného
perličky asi dělá?

Tu stonásobná ozvěna
se po horách zas nese,
do roklí padá, do lesů,
a skalinami třese.

V překrásné veliké jeskyni
i strop je zlatý celý,
broušené turnovské granáty
jej na polovic dělí.

A tajemství to veliké
jim prozradila sova –
že Krakonoš prý načerno
snad dělá do Maxova.

Když mimo formu hodí sklo
a klauče si tak zkazí,
hned to s velikým zakletím
v Kotelní jámy hází.

A vzácné drahokamy tu
nesmírnou krásou září,
však perlaři jdou stále dál
s lhostejnou, chladnou tváří.

A víc toho zas věděla
na smrku černá vrána,
že Krakonoš ty perličky
na něčí konto dává.

Však ale mocný Krakonoš,
ten umí plnit normy,
škoda, že při tom roztříská
Maxovu všechny formy.

A dále v druhé síni zas,
duha se v křišťál láme,
uprostřed oheň jasný plá,
toť světlo perlařům známé.

Ptáci po lese zpívali
a měli k tomu důvod,
Krakonoš někomu pomáhá,
aby měl větší důchod.

A jak ti naši perlaři
tu pod tím Kotlem stáli,
tak si dodali odvahy
a vzhůru zavolali.
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Život v obci
„Hej, mocný králi našich hor,
odpusť, že jsme tak smělí,
my ze závodu vyřídit
vzkaz bychom ti snad měli.
Vždyť všichni museli jsme již
podepsat prohlášení.
Že ty bys dělal načerno,
snad ani pravda není!“
Tu povstal mocný Krakonoš
od foukacího stolu,
hlubokým hlasem zavolal
zas na perlaře dolů.
„V hlubinách země poklady
nesmírné ceny září.
Nestojím o vaše výplaty
malí maxovští skláři.
Co vás to jenom napadlo,
vy bídní lidští červi,
vždyť já bych si s tím vaším sklem
zkazil nadobro nervy.

Vždyť Krakonoš už dávno ví,
že Jestřabští jsou chytří
a na perličky droboučké
jsou opravdoví mistři.

Indická nevěsta
jde ku oltáři,
na snědém hrdle jí
perličky září.

Konečně, co vám je do toho,
že já korale mlátím,
vždyť si je ale také sám
na Zlatém návrší zlatím.“

Pak je Krakonoš poprosil
a doopravdy žádal
a na droboučké perličky
jim objednávku zadal.

Africká černoška
divoce letí,
jestřabské perličky
v poušti ztratí.

Krakonoš přestal třískati
a bylo konec hluku,
kohoutkem v Kotli uzavřel
přívod plynu a vzduchu.

A na to jim dal tolik skla,
že prý ho sotva zvedli.
Když přišli domů bez hřibů,
hned za foukačky sedli.

Na pažích bílých žen
náramky hoří
zas barvou modravou
dalekých moří.

Pak dlouhým krokem překročil
to dno Kotelní jámy –
„Já bych si, jestřabští perlaři,
chtěl pohovořit s vámi.“

Kouzelně zpívají housličky
o plesu Labským dolem,
když se na horách setmělo,
oživlo všecko kolem.

A když nad Kotlem svítalo,
probouzel se den bílý,
tu se po horách rozprchly
ty roztančené víly.

Něco tam tajně smlouvali,
však veveřička milá
do rána velké tajemství
po lesích vyzvonila.

A první přišel Krakonoš,
vousy mu zdobí líce,
a za ním lehkým krokem jdou
i víly tanečnice.

A nevěděly zmámené,
že ze skla poklad celý
po horách, skalách, po lesích
docela poztrácely.

Prý stěžoval si Krakonoš,
že cítí, jak už stárne,
na drobné perle nevidí,
snad zrak mu již slábne.

Víly: „A na hory snesl se
ten večer už snivý,
z našich lesů zas vyběhly
bělostné víly.

Ty šňůrky jestřabských perliček
visí teď na krajkách lesů,
jiné zapadly v pasekách
do rozkvetlého vřesu.

A spoustu malých perliček
by potřeboval brzy,
a že je nedokáže snad,
to prý ho tolik mrzí.

A v hedvábných svých kadeřích
perličky nám září,
a ty pro nás vyrobili
ti jestřabští skláři.“

Po Kotli perličky ztrácely,
já sebrat si je zkusím,
ty se však naráz změnily
v hrozníčky rudých brusin.

Krakonoš v horách veliký
ples pro víly prý chystá,
a že bude i slavný dost
je skutečnost už jistá.

A kdybych přešla celý svět,
bohatá města i vesničky chudé,
s jestřabskou perličkou
shledám se všude.

Bílé se zachytly na květech
a duhově tam svítí
a modré visí na skále,
na dlouhé lesklé niti.

Chce, aby byly nejhezčí
z Labského dolu víly
a také mistři skuteční
jim perle vyrobili.

V polárních krajinách
věčného sněhu,
ženám se zaleskne
v kožešin lemu.

A když vstal ráno nový den,
tu ve slunečním jasu,
hory se náhle změnily
v jedinou třpytnou krásu!
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M���los�, ��ít��nos�, �ud�u�nos�…
V h��e���� ����� ����r��� n� V�no�� ��v��� ��l�� z�p���na� n� p���ls��� � ��í����, k���� V�no�� ��ěs���� . Čast� m��� d����, �� ������ js��
��lád��� s��íd��í���� �� mo�nos��� � �rč�v��� ����� �k�n���k�� ��b�
p��i�i����� s�r�n��� . B�� V�no� �� vš�� B����, k���� „z��í�h�v� k����“. A ���� t�� � ����b��, j�� t� ���l� M��i� �� ��v�l������ Ma���ﬁca�:
„P�� mo��� �es����� � ����� � p��y���� p������� , �lad��� �y�� d������
�ě��� � b�ha�� �r�p�uš�� � �r�z�n��“ (B���� , �v�n������ po��� L�k��� 1,52-53). D��n� ���� , �� B�� �������� ���k����� ��v��u�� ����n�ý��
mo��p���, ��� ����� �i�ua�� . St�v� �� m���� �í�ě���, ��� �� ���� n��i�� �rd�� , � t� �v�� ����kos�� � p�k��n�� d���ot��, ��� �v�� ��ud�b��
�řá�� ���� , kd� �� n�m�h��� �r�ma����� p��la�� t��ot� ��ět�. T�� , j�k�
�� �rs��� na�� ������ ��u��nos�, j�� �� o����� ná� ����, �r��l��v� � n��
��nt� ��r�� V�no� ����� . J�n�� h� �i���� � d�bá�� ��i��ý�� � �ťas��ý�� ,
��n�� � d�bá�� v��e��ý�� , ��n�� � �lá�� , ��n�� �� st��� , ��n�� �� z�r��� , ��n�� � ��mo�� , ��� �ž�� ná� v�no��� ud�los� – vs��� B�h� d� t��ot�
��ět� � �id��� pod��� , o�l����� � ná� ���� �n��� � �n��� dost�v� n��í��� n��ý�� ���� � ����� ���ot�. Je��i��� n�� ���p���n��� , �� B�� �� ����
������� ��lo�r��ns��� �est����� � n��, ��� � n��� �rá��� p� na��� b���.
Je��i��� n�� d��� ��k��� , �� B�� �� ��k�� ����u���� ��l��. K���� na��
�pá�� �������� ������ � ����k�n�� žá��� m��u��� z��r�� . P�i��� �� v��
�ros��� , p�k��� � ���nos�� , � ��ot� ������ ������, ��� �i�� . Pr��� t�kt�
��ý���� Fr�n�i��� � As�i�� , k���� z��e�� �ra�i�� st���� v�no��í�� �e��i��� .
Pr��� �� ������� d�� ���, k��� �l�k�� na� ������� �e��i�k��� � �í�ě���,
��b�� o�� , k���� �l�k���, �i�� ���� . Vž��� ���� ���v��� �� ���ot� po�e��los�,
n���i��, ����� … S��� ���v��� � �u�� ����u�� � �����… S��� j�k� k������� ��i�ť��� d�k��� zaos�ř�va� p���e� n� �las��� ����… N�k�� �� st��� , ��
�l���� �������� ����, ��� �� po��í���� n� �es��. Vž��� �est� , k��r� ������ ���� � �l����� � �ý� � B���, ���� �est�� ���ot�, ��� ������� � ���� .
V�no��� �v�n������ n�� ��k� �ot�: „B�� �� st�� �l������, ��� �l����
m��� k�����k�va� � B����.“ N�k��� �e�� ���, �� �� �u�� �rá� n� b�h�,
�� �u�� �rá� ����, ���ro�� � ������ d� ��� �las��� ����� � m�����l�va�
���� , p�r�u�e� ������ � p�r�u�e� �ě��� � �eš�� . T� j��� �� z����� � ��v�l� t� �l��h� � ��l� t�h� dos�.
Důst��n�� o�p��ě�� n� d�� V�no� – �� B�� �� st�� �l������ – �� , k��� ��
� �l���� �u�� poc���� �n��i� st�va� �� ������ �l������.
P�ot��� B�� u����� V�no�� , ���� �� ná� pt�� , �� ������� , �� � t�mt� ča��
������ �í�, ��� �� t� ���p�uš���� s��� � s��� , �í�, ��� ���� � �e��e�i��ý�� n�z��� � s��� � � ���� ����� , � �í�, ��� �� s�ra��� d�v��� n���v�
��e� ������� . N��r�m������ �e�� �ut� ������itos� – �í�ka� �� �id�k��
�v��, n��í�n�u� �v�� ��ít��nos� �l����� � ����í� �v�� �u�� B���. Vž���
�r��� � ��� V�no�� n�� ����k��� ��� t�, c� ��l� k�e�� � k�y�� , ��� ��e��v��� t�, c� ���� �ý� �e� � �� ��� , k���…
S�ě������ ��l�va� �i�� , ��b�� �y���� � na��h� ���ot� od�h����� � ���ra��
�� ...
S v�ě�nos�� , �ř���� � p����n����,
�ra�� Iv�
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Karel Tuláček
muzikant, písmák a „tkadlec, který došel s basou až do nebe“

* 16. srpna 1892 v Poniklé
† 11. května 1903 v Poniklé
Vážení čtenáři, dvanáctým zastavením prozatím zakončíme náš seriál poohlížení se
po zajímavých osudech inspirativních Ponikeláků. Dnešní setkání nás zavede do dodnes stojící chaloupky Karla Tuláčka. Rod Tuláčků z Poniklé je rodem muzikantským.
Jeho nejslavnějšími zástupci byli bratři Karel a Vít, rodinná tradice však muzikantské
řemeslo dokládá do dob mnohem vzdálenějších.

V

ždyť již prapraděd námi dnes zmiňovaného Karla Tuláčka
troubil na vojně za Napoleonských válek. A i Karlův tatínek a dědeček (jak jinak, oba Karlové) procestovali s muzikou věru pěkný kus světa. Omočili své nástroje až v Černém
moři, kam doputovali s písničkou přes Uhry a širou Rus. A musel
na ně být i náramně pěkný pohled, protože u Tuláčků se pěstovalo krejčovské řemeslo a tak měli muzikanti v době těch dlouhých
vandrů na sobě prý i opravdové muzikantské stejnokroje. Tělo
jim zdobily světle modré blůzy vyložené dracouny (stříbrné nebo
zlaté ozdobné třepení) a červené kalhoty po straně s proužkou.
Na hlavě pak nosili čepici zvanou špička – černou s dracounovým
klubíčkem a lakovaným řemínkem.

T

ak jako mnozí, žil i Karel Tuláček dva souběžné životy.
Ten jeden zdánlivě obyčejný jako dělník v místní přádelně. A pak ještě ten druhý, který nás bude v našem dalším
vyprávění zajímat více – život muzikantský. A to na mnohý pád,
vždyť kdepak by kalej muzikant vystačil jen s jedním inštermentem! Karel Tuláček uměl kromě své typické basy potěšit
posluchače také hrou na housle i violu, trubku i trombón, ﬂétnu
i klarinet. A že se v Poniklé nehrávaly zdaleka jen nějaké odrhovačky! Vedle oblíbených písní k tancovačkám uměli ponikelští
umělci sáhnout i po vysoké hudbě. A tak na nás při listování jejich notovými zápisy vyhlédne tu Haydn, tu Bach, tu Mozart. Však
také dobrý muzikant musí umět pojmout široký záběr žánrů –
doprovodit divadelní kus, zahrát na zábavě k tanci, koncertovat
k poslechu i důstojně zahrát při posledním rozloučení.

D

o širšího, vpravdě celonárodního, povědomí se Karel Tuláček dostává v 50. a 60. letech XX. století zásluhou spisovatelek Amálie Kutinové a zejména její dcery Marie
Kubátové. Obě spisovatelky opírající základ své tvorby o krkonošské inspirace totiž v chaloupce naproti Krejčovu statku nalezly opravdový poklad! Studnici historek z muzikantských štací
a nepřebernou horu písniček sbíraných po celý život po našich
horách. Pan Karel si nenechal nic pro sebe, a tak jeho vyprávění, zápisky i přezpívávání a přehrávání obohatily nejednu z dodnes oblíbených knih obou autorek. Podařilo se tak zachránit v té
době již ustupující a dnes v podstatě zapomenutou lidovou krkonošskou slovesnost. Dílem se jedná o zachycení autentické lidové
kultury, dílem pak o tímto malebným světem horáků inspirované
umělé příběhy psané mizejícím krkonošským nářečím, nebo alespoň s využitím jeho prvků.
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Chalupa Karla Tuláčka (Poniklá čp. 200 – dříve čp. 46)
se díky citlivým rekonstrukcím dodnes vlastně vůbec
nezměnila. Stojí si zasněná ve své prosté kráse pod cestou přímo naproti nejvýstavnější ponikelské lomenice
Krejčova statku.

Albína a Karel Tuláčkovi – svatební fotografie 1921.

Takto na sklonku monarchie vypadala ponikelská muzikantská banda. Zcela vpravo Karlův bratr – Vít Tuláček.

Pod horami 11–12/2021

Historie

A

si nejslavnějším literárním (byť vlastně ﬁktivním) odkazem na Karla Tuláčka zůstává divadelní hra Marie Kubátové „Jak přišla basa
do nebe“ – podkrkonošská báchorka o pěti obrazech. Byla a je
od roku 1956 opakovaně uváděna na profesionálních i ochotnických jevištích. Inscenátory na ní láká bezesporu zejména kombinace hned čtyř zcela
odlišných prostředí, v nichž se děj odehrává (pozemský svět s ercbábou Dontoukou, Síň svící života s kmotrou smrtí,
Peklo s čertovskou cháskou i Nebe se svatým Petrem a sborem andělů). Vděčné je
i užití krkonošského nářečí, kterým rozmlouvají všechny pozemské postavy s basistou Tuláčkem v čele. Basa ve hře hraje
zásadní úlohu – projde s Tuláčkem všemi
světy a nakonec se vrátí na zem, aby dál
putovala od hospody k hospodě a rozdávala lidem radost.

T

radiční krkonošská lidová slovesnost mizí z našich hor jako jarní
sníh. Zůstává nám jako sice milá, ale
v podstatě jen uměle připomínaná krása
starých časů. Každý, kdo se za ní ale vydá
– vposledku třeba i díky velmi záslužným počinům ZUŠ Vrchlabí pod vedením Radka Hanuše – bude odměněn.
Přenese se do časů, kdy se vesničtí strejci po práci chopili svých nástrojů
a hlubokými závějemi se brouchali za písničkou. S největším nástrojem
tvrdícím muziku nesměl chybět Karel Tuláček z Poniklýho.

 Pro zpravodaj připravil Tomáš Hájek

Vo jennom muzikantoj – Nekrolog od Marie Kubátové
Ne, nechci dnes vypravovat „kerkonošskou poudačku“. Chtěla bych se jen rozloučit s muzikantem, u kterého se krkonošská poudačka i písnička narodily. Tuláček
z Poniklýho nám odešel hrať na nebeský voblaka, dohořela mu svíčka…
Zůstával v malé světničce, postel tam, housle, basa, trubka na zdi, knížky na polici, na věšáku muzikantská čepice a na stole notový papír a brýle. Tam jsme
za ním chodili na písničky. Co se jich zpívá po horách, v souborech, na školách,
v rozhlase, všechny snad prošly touto světničkou, tady dřímaly na dně paměti
starého vesnického muzikanta a odtud se, orámovány muzikantskými historkami, dostávaly na notový papír, aby se lidem
uchovaly.
Vesnický muzikant jako z Kašparových ilustrací k Raisovým Zapadlým vlastencům,
i jeho světnička taková, a co přes její práh
přeputovalo lidí: sběratel písní, spisovatel,
učitelé, pracovníci ústavu folkloristiky, národopisec pátrající po zaniklých řemeslech u jejich názvosloví, rozhlasoví redaktoři, televizní kamera, osvěta s magnetofonem, vedoucí
souborů LUT, činoherní soubor kladenského
divadla a Státní divadlo v Brně, ﬁlolog s dotazníkem Ústavu pro jazyk český… A všem ten raisovský zapadlý vlastenec rozdával z bohatství svojí písmácké duše. Z jediného důvodu: aby se lidová tradice
českých Krkonoš zachovala.
„Když začne muzikant měniť inštermenty, těžkej za lehčí, de to s nim s kopce“,
řekl a podával nám pak zprávu o svém zdravotním stavu prostřednictvím inštermentů: „Basu neunesu. Vypadá to se mnou na kládynet do kapcy. Na máji
jsem musel udělat pauzu, nešlo to jednu chvilku. Tempo di mareia mi nesedí,
přejdu na marche funebre. Musíme si s písničkami připospíšit“.
Odešel po musikantsku, ruka se zastavila nad notovou osnovou. Ale písničku dopsal, aby tu lidem zustala.
Až budete zpívat v souboru nebo z rozhlasu uslyšíte krkonošskou písničku, vzpomeňte na vesnického muzikanta Tuláčka z Poniklýho. Máte je od něj, z jeho paměti.
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Pavel Plichta se coby Tuláček dostává s basou
až ke Svatému Petru – ukázka ze hry inscenovaná na Tuláčkových slavnostech 2016.

Jak přišla basa do nebe
– část scény z Pekla
Tuláček:
Já jsem kallec vod Žalýho, vod Žalýho,
dělám plátna pro každýho, pro každýho.
Dělám plátna tenký, tlustý,
jak kdo platí, řídký, hustý.
Tra-la-lala-tralala, trala-lala-la!
Nedomlel:
Já jsem kallec vod Merklova, vod Merklova,
dělám šátky do Lanova, do lanova.
Říkaj holky, poudaj báby,
že mám šátky jak herbábí,
trala lala – lalalala!
Tkalcovská duše:
Já jsem kallec vod Štěpanic, vod Štěpanic,
z kalcoviny je mi nanic, je mi nanic.
Než za stavem dělat šátky,
rač dáť hlavu do voprátky –
jo, Tuláčku, tak je to s námi!

Jak přišla basa do nebe
– část scény z Nebe
Svatý Petr: Tuláčku z Poniklýho, spravedlivé tvé srdce vycítilo, kde je potěchy
potřeba. Nuž, hrej tedy slzavému údolí.
Tuláček: A kopcům taky! Depak jen v oudolí – hospody bejvaj někdy taky šikouně
na verchu, máte viděť bratrouchouskou!
Svatý Petr: Nuž tedy roznášej radost
od Bratrouchova po Benecko.
Tuláček: Totě hospod, jémine! Na Mařikouje, na Porostlici, na Mejtě, U jarmary,
na Terlici v Křižlicích…
Svatý Petr: A všude tam bude tvá basa…
Tuláček: …tverdiť muziku!
Svatý Petr: A rovnat tkalcům záda
a otvírat jim srdce písničkami! Žehnám ti
nástroj, aby zněl všem, kdo obtíženi jsou,
ku potěše! (Tuláček odejde) Je třeba uznat,
že je to znamenitý nástroj! Měli bychom
svaté Cecílii do nebeského sboru taky jednu
pořídit.
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Různé
INFO PRO SEZONU 2021/2022

Online prodej skipasů bude zahájen
koncem listopadu. Již nyní je spuštěna
rezervace na služby lyžařské školy. Ski
opening proběhne při dobrých sněhových podmínkách 2. prosincový víkend
(11.–12. 12.) a bude spojen s velkolepou akcí Winter Hockey Games. Více
informací na www.skiareal.cz.

ROKYTNICE NAD JIZEROU
– RÁJ PRO SPORTOVNÍ RODINY

OPRAŠTE ZIMNÍ VÝBAVU, LYŽAŘSKÁ SEZÓNA SE BLÍŽÍ
Krkonošské sjezdovky patří mezi
naši špičku. Jsou nejdelší, skvěle upravované, střediska moderně vybavená
pro vaše maximální pohodlí. Také se
nemůžete dočkat, až nacvaknete lyžáky
do sjezdovek a pustíte se po manžestru
dolů? Podívejte se, na jaké novinky se
můžete těšit v největších krkonošských
areálech.

Ve SkiResortu je vše připraveno, pokud bude počasí přát, zimní sezonu tu
zahájí 26. listopadu. Vy se však můžete vybavit už nyní! Zařiďte vše on-line,
ušetřete a vyhněte se frontám a čekání.
Na webu www.skiresortcard.cz si zajis�te skipas, zapůjčení lyžařského vybavení i parkovací místo.

NEJVĚTŠÍ LYŽAŘSKÝ RESORT
V ČESKU

LESK A GLANC,
TO JE ZIMNÍ ŠPINDL

SkiResort ČERNÁ HORA – PEC vznikl spojením 6 samostatných středisek.
Na jeden skipas tak můžete lyžovat
ve většině východních Krkonoš, která jsou navíc propojena skibusy a díky
SkiTour i rolbami. Takže dopoledne Janské Lázně, odpoledne Pec pod Sněžkou
a další den třeba Malá Úpa. Z různorodé nabídky sjezdovek si vybere každý,
od nejmenších až po zkušené lyžaře.

INFO PRO SEZONU 2021/2022

Špindl je prostě srdeční záležitost!
Zimní středisko v srdci Krkonoš obklopené
horskými velikány vás uchvá�. Spolehněte
se, že je tu nejen krásně, ale navíc tu o vás
bude i skvěle postaráno. Dlouhé sjezdovky
na špičkové úrovni, propojené areály, síť
skibusů, Aprés Ski programy a punc glancu
se Špindlu zkrátka upřít nedá. Ideální středisko pro zimní dovolenou s partou přátel
nebo partnerem.

Páté největší středisko v České
republice nabízí sportovní lyžování
pro celou rodinu na téměř 17 km sjezdových tra� všech úrovní. Část skiareálu na Lysé hoře zvaná Horní Domky je
vhodná pro všechny náruživé lyžaře. Naopak Studenov navštěvují spíše rodiny
s dětmi, začátečníci a lyžařské kurzy. Vysokohorská Rokytnice láká na rodinnou
atmosféru, skvěle upravené sjezdovky,
ale samozřejmě i na kvalitní služby, jako
je profesionální půjčovna a skiservis.

INFO PRO SEZONU 2021/2022

Ski Opening je plánován na sobotu 18. 12. Skipasy pořídíte pohodlně
a bez front on-line, navíc s 10% slevou.
K dispozici budou nové vyhřívané skidepoty, i Fun park na Kaprunech. Skibusy i parkování jsou pro lyžaře zdarma
(kromě parkoviště P1). Více informací
na www.skiareal-rokytnice.cz.
Mnohem více o lyžování v Krkonoších a další �py na super zimní zážitky
najdete zde: www.krkonose.eu/pojdte-lyzovat-do-krkonos
 Alena Cejnarová, Krkonoše – svazek
měst a obcí
www.krkonose.eu
www.svazek.krkonose.eu
www.pohadkove.krkonose.eu
www.facebook.com/Krkonose.eu

OBEC PONIKLÁ NABÍZÍ MOŽNOST

PROVOZOVÁNÍ BUFETU U KOUPALIŠTĚ HOMOLE
Předmětem pronájmu jsou vnitřní prostory bufetu Homole (Poniklá čp. 499) včetně blízkého okolí budovy
(venkovní posezení), nikoliv vlastní objekt koupaliště.
Bližší informace poskytne starosta Tomáš Hájek (603 569 389, Hajek@ponikla.cz, nebo osobně na OÚ –
ideálně po předchozí domluvě).
Nájemní smlouva bude uzavřena na letní sezóny (15. června až 15. září) v letech 2022 až 2026 s oboustrannou
možností vypovědět ji vždy před 31. 12. předchozího roku.

Přihlášky do výběrového řízení očekáváme do 10. 1. 2022 (poštou nebo osobně na adresu obec Poniklá,
Poniklá 65, 512 42; případně e-mailem Hajek@ponikla.cz). Do přihlášky vyplňte kontaktní údaje, stručný
podnikatelský záměr, návrh výše nájmu, kvaliﬁkaci a dosavadní zkušenosti v oboru.

Provozovatel bude vybrán po osobní schůzce s Radou obce Poniklá na základě předložené koncepce provozování
bufetu.
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NOVÁ SLUŽBA
PRODEJ PB LAHVÍ
ZA BEZKONKURENČNÍ
CENY
2 kg
10 kg
33 kg

85 Kč
330 Kč
1.095 Kč

MOŽNOST ROZVOZU
AŽ DOMŮ
Autoservis Miroslav Štěpánek
U Elitexu 385
512 43 Jablonec nad Jizerou

Tel.: 603 729 927

Provozní doba
PO - PÁ: 7:00 – 16:00
SO: 8:00 – 12:00

V případě nepřítomnosti volejte.

PROVOZOVNA
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou

ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ: - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2 (balené v pytli po 25 kg)

UHELNÉ BRIKETY: - 2“ volně ložené
(REKORD)
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)
DŘEVĚNÉ BRIKETY: - kostky RUF - z měkkého smrkového dřeva
(BIOMAC)
- kostky RUF HARD - z tvrdého dřeva
- válečky ENERGO z měkkého dřeva
- válečky ENERGO HARD z tvrdého dřeva
- válečky EXTRALONG noční
DŘEVĚNÉ PELETY: - EN + A1 (15kg – 6mm)
(BIOMAC)
ŠTÍPANÉ DŘEVO:

- balené v pytli po 20 kg

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - balené v pytli po 6 kg
PROPAN - BUTAN:
- 2 kg, 10 kg, 33kg
POSYPOVÁ SŮL:
- balené v pytli po 25 kg

Tel: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
e-mail: betonarka@stemro.cz
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem,
hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Rozvoz PB lahví do domácností.
Technické informace poskytne p. Štěpánek - tel: 603 729 927

Různé

HASIČI RADÍ OBČANŮM

VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ!
Tak jako každý rok, i letos se přiblížila doba Vánoc. A co by to bylo za svátky,
kdybychom nezapálili svíčky na adventním věnci, nerozsví�li stromeček a neuvařili dobré jídlo. Pohádková atmosféra
vánočních svátků se však může změnit
v ohňové peklo, smích za slzy, krása
v katastrofu. A jak tomu předejít? Věnujte prosím čas následujícím řádkům:
 Hořící svíčky umisťujte dostatečně daleko od hořlavých materiálů
na nehořlavou podložku, která brá-

ní jejich přímému kontaktu s podkladem (ubrusem, chvojím apod.)
a zajistěte, aby nehrozilo jejich převrácení.
 Dávejte pozor na dě�, zvířata, průvan v bytě. Může dojít k převrácení
svíček a k následnému požáru.
 Adventní věnce, sloužící pouze jako
dekorace, v žádném případě nezapalujte.
 Osvětlení vánočních stromečků kupujte nejlépe v běžné prodejní sí�,

opatřené českým návodem použi�
a s příslušnými cer�ﬁkáty.
 Pokud máte na vánočním stromku
klasické svíčky a prskavky, mějte ho
neustále pod dozorem.
 Nikdy nenechávejte hořící svíčky
bez dozoru dospělé osoby, nenechte s nimi manipulovat dě�.
 Vždy se přesvědčte, že jste před odchodem z místnos�, bytu, v případě uložení se ke spánku, svíčky
uhasili.
 Při pečení, vaření a smažení nenechávejte bez dozoru zapnutý
sporák nebo vařič, postupujte obezřetně, aby nedošlo ke vznícení připravovaných potravin.
 Hořící olej na pánvi nikdy nehaste
vodou, zamezte přístupu vzduchu
např. pokličkou, plechem na pečení
nebo namočenou utěrkou.
 Při použi� pyrotechniky se vždy
řiďte návodem! Odpalujte ji výhradně ve volných prostranstvích,
dostatečně daleko od lidí, domů,
parkujících aut.
Hasičský záchranný sbor Libereckého
kraje přeje klidný čas adventu a krásné vánoční svátky!
 Michaela Stará, HZS LK

HASIČI RADÍ OBČANŮM

KOMU A JAK VOLAT V PŘÍPADĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
Každý z nás se může dostat do situace, kdy se stane svědkem nebo přímým
účastníkem mimořádné událos�, která ohrožuje náš život, zdraví, majetek
nebo bezpečnost. Pro nahlášení těchto
událos� jsou zřízena �sňová čísla složek
integrovaného záchranného systému.
Volání na ně je bezplatné. V případě potřeby se nebojte na �sňová čísla volat,
avšak nezapomeňte, že jejich zneuži�
je trestné! Zneužíváním �sňové linky
mohou být blokovány hovory dalších
občanů, kteří potřebují pomoc. Jak se
tedy zachovat, jak a od koho můžete
požadovat pomoc?
Hasiči doporučují volat složku integrovaného záchranného systému,
které se vzniklá událost nejvíce týká.
Urychlíte �m vyřízení dané situace:
 150 Hasiči – požár, výbuch, živelná
pohroma, únik nebezpečné látky,
technická havárie, vyproštění osob
 155 Zdravotnická záchranná služba
– náhlé ohrožení života nebo zdraví osob
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 156 Městská (obecní) policie (pokud je zřízena) – vandalismus,
drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení
nočního klidu atd.
 158 Policie ČR – krádež, násilí, nález
mrtvé osoby, dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu atd.
 112 Jednotné evropské číslo �sňového volání – všechny složky integrovaného záchranného systému.
Při závažnějších mimořádných událostech, potřebujeme-li pomoc více
složek, pro cizince možnost hovořit
i běžnými světovými jazyky.

orientačních bodů v okolí (např.
obchodní dům a okolí popište),
 KDO volá (uveďte své jméno a kontakt, číslo telefonu, ze kterého voláte).
 Nikdy nezavěšujte, dokud vás
k tomu operátor �sňové linky nevyzve (potřebuje např. upřesnit
informace o vámi nahlášené mimořádné událos�).
Nazapomeňte! Štěs� přeje připraveným!
 Michaela Stará, HZS LK

Při volání na �sňovou linku si rozmyslete, co chcete říct a hovořte srozumitelně. Uveďte:
 CO se stalo, popis událos� (např.
požár v bytě, dopravní nehoda,
únik nebezpečných látek),
 KDE se to stalo, pokud možno přesnou adresu, včetně města nebo
popisu místa událos�, všímejte si
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Různé
KRKONOŠE V MUZEÍCH A GALERIÍCH
Podzim nám přináší občas sychravé dny, které chceme
strávit v suchu a teple. I v tento čas, který nepřeje dlouhým
túrám po horách, však nabízí možnos�, jak poznávat Krkonoše. Vypravte se za historií i současnos�, řemeslem, legendami, přírodními zajímavostmi nebo jedinečnou technikou
do některého z krkonošských muzeí a galerií. Dozvíte se
v nich mnoho užitečných informací, které inspirují k dalším
cestám za poznáním, až venku vysvitne sluníčko.
Když vyrazíte s dětmi, jistě je potěší návštěva výstavy
Do Krakonošova ve Svobodě nad Úpou. V prostorách informačního centra najdete pohádkový svět bájných bytos�
se zvuky krkonošského lesa a zpěvem ptáků, nebo nahlédnete do podzemí s permoníky. A zajisté tu potkáte i pána hor,
Krakonoše.
Jedinečná legenda o drakovi zase ožije v prostorách Galerie Draka v Trutnově. Drak je symbolem města a díky mechanickému divadlu, zvukovým i vizuálním efektům na dračí
téma se budete cí�t jako v jeho sluji.
Malým i velkým milovníkům ručních prací nabízí ideální
zázemí Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem v Trutnově –
Vole�nách. Je to jedinečné místo, kde vám přiblíží život v krkonošských chalupách a řemesla, která si můžete vyzkoušet.
Ukázku řemesel a zručnost místních obyvatel představí
Výstava starých řemesel, modelů budov, Krakonošů a betlémů v Dolním Dvoře. V prostorách obecního úřadu se také
dozvíte postupy dolování a zpracování železné rudy nebo
svážení dřeva z hor.
Nadšenci pro řemesla by jistě neměli opomenout Muzeum krkonošských řemesel v Poniklé. V roubené stodole
najdete expozice věnující se zemědělství, zpracování lnu, výrobě másla, ševcovině, truhlařině, tesařině, nebo také hospůdku, módu a módní doplňky 1. republiky a další.
Stálou expozici o ne vždy lehkém životě v Krkonoších
představuje Muzeum a galerie Starý Kravín v Rokytnici nad Jizerou ve Fran�škově. K vidění jsou nástroje, jimiž si lidé dříve
obstarávali obživu, světnice s předměty každodenního používání či sbírka hasičské techniky.
Milovníci historie jistě rádi navš�ví Harmony Bunker Exposi�on ve Špindlerově Mlýně. Unikátní výstavba pro�atomového krytu v hotelu Harmony Club byla zahájena v roce
1984, a nejspíš by nikoho nenapadlo, že se stane veřejně přístupným místem.
Historii lyžařského sportu se věnuje Ski museum v Harrachově. Expozice mapuje vývoj harrachovského lyžování
a k vidění tu jsou vítězné poháry i medaile úspěšných harrachovských lyžařů či ski staré více než sto let.
Jeden z důležitých dopravních prostředků nejen pro cestovatele je vlak. A právě v Krkonoších máme dvě jedinečné
tratě, o kterých se více dozvíte právě v muzeu. Železniční muzeum Mar�nice v Krkonoších je věnováno hlavně stanici Mar�nice, která v roce 2016 byla zapsána mezi kulturní památky
České republiky. A Muzeum ozubnicové dráhy v Kořenově
představuje expozici zaměřenou na současnost i budoucnost
ozubnicové tra� z Tanvaldu do Kořenova, a navazující tra�
do Szklarske Poręby.
Spojení historie, techniky a architektury nabízí Muzeum Vápenka v Horních Albeřicích. Muzeum bylo postaveno
na osmiboké kamenné věži šachtové vápenky z 19. stole�,
která je chráněnou kulturní památkou. Expozice představuje
na životech zdejších lidí sedm stole� albeřického údolí.
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Svoboda nad Úpou. Autor: Miloš Šálek.

Trutnov – Dům pod jasanem. Autor: SMO Krkonoše.

Špindlerův mlýn – Harmony Bunker. Autor: Dáša Palatková.
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Různé
Stále živou historií je krkonošské podzemí. Významným
lokalitám Berghaus v Černém Dole a Kovárna v Obřím Dole
se věnuje Muzeum Podzemí Krkonoš v Černém Dole. V prostorách obecního úřadu, i mimo něj, si můžete prohlédnout
historické fotograﬁe a důlní exponáty, repliku dřevěné stoupy
na drcení rudy či důlní vozíky.
Pokud se vypravíte hlouběji do podhůří Krkonoš, navš�vte Městské muzeum Hos�nné, které sídlí v prostorách zrekonstruovaného Fran�škánského kláštera. Také příslušníkům
řádu sv. Fran�ška, kteří ve městě působili, je věnována část
expozice. Najdete zde mimo jiné originální kolekci vyřezávaných ﬁgurálních včelích úlů z konce 18. stole�.
Další krásné muzejní expozice, které lze v Krkonoších navš�vit, najdete na stránkách www.krkonose.eu/muzea-galerie.
 Alena Pacholíková, Krkonoše – svazek měst a obcí

Rokytnice n. Jiz. – Starý Kravín. Autor: Karla Svatá.

Policie ČR (nejen) majitelům nemovitos� doporučuje:

ZABEZPEČTE SVŮJ MAJETEK PROTI KRÁDEŽÍM
VLOUPÁNÍM DO NEMOVITOSTÍ
SEMILSKO: POLICISTÉ VARUJÍ (NEJEN) MAJITELE REKREAČNÍCH OBJEKTŮ,
RODINNÝCH DOMŮ A BYTŮ PŘED KRÁDEŽEMI VLOUPÁNÍM!!!
S přibývajícími případy vloupání nejen do rekreačních objektů na Semilsku
apelujeme na majitele chat, chalup, rodinných domů a bytů, aby si řádně zabezpečili svůj majetek.
Množí se případy krádeží vloupáním, kdy v souvislos� s �m často dochází i k poškozování věcí a k porušování
domovní svobody.
V některých případech pachatel
překoná nedostatečné zabezpečení
a vnikne do objektu, kde se pohybuje,
konzumuje potraviny a při odchodu odnese věci, které se dají zpeněžit.
Objevují se i případy, kdy pachatel
vnikne do objektu i přesto, že jsou jeho
obyvatelé doma (většinou v nočních hodinách, kdy lidé spí). Nezvaný návštěvník vejde do neuzamčené nemovitos�
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a odnese si cennos�, které se nachází
poblíž vchodových dveří nebo které
mají obyvatele soustředěné na jednom
místě v bytě (kabelky, peněženky, klíče
od vozidla apod.).
Dle sta�s�ky jen v Libereckém
kraji došlo od začátku letošního roku
do konce měsíce října k celkem 535
krádežím vloupáním do nemovitos�,
z toho v čtrnác� případech do ubytovacích objektů, v třice� osmi případech
do bytů, v šedesá� čtyřech případech
do víkendových chat a v padesá� případech do rodinných domů. Dále pak
321 krádeží vloupáním bylo provedeno
do ostatních objektů, jako jsou například
garáže, sklepy, kůlny, dílny, různé provozovny apod.

 Zabezpečte si řádně svoji nemovitost pokaždé, když ji opouš�te.
 K zabezpečení rekreačních objektů
použijte mechanické zábrany.
 Neváhejte investovat do elektronické ochrany.
 Pamatujte na pojištění nemovitos� pro� krádeži.
 Na noc zamykejte všechny vchodové dveře.
 V přízemí svých obydlí zabezpečte
okna pro� vniknu� nezvané osoby.
 Cennější věci v domácnos� nikdy
nenechávejte při vchodových dveřích nebo v blízkos� oken.
 V rekreačních objektech nenechávejte věci, které mají větší hodnotu a dají se zpeněžit.
 Pro případ odcizení věcí si pořiďte
fotodokumentaci cennos� a zapište si jejich výrobní čísla.
 Než vstoupíte do svého rekreačního objektu, nejprve jej zkontrolujte z venku, zda nejsou poškozeny
možné přístupové cesty dovnitř
(všechny venkovní dveře i balkonové, okna apod.).
 Při podezření z vloupání ihned
kontaktujte Policii ČR (158) a zásadně nevstupujte do objektu!!!
 Pokud zjis�te, že jste byli okradeni
až po vstoupení do obydlí, nemanipulujte s věcmi a ponechte vše
ve stavu, v jakém jej zanechal pachatel.
 Více informací naleznete na mobilní aplikaci „Zabezpečte se“.

 Martina Frýdová, KRPL
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Různé

ZZS LK MÁ AKREDITACI SVĚDČÍCÍ O KVALITĚ SLUŽEB
Úsilí všech zaměstnanců Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje
o získání akreditačního osvědčení v oblas� kvality a bezpečí poskytované péče
bylo korunováno úspěchem. Členové
Spojené akreditační komise v uplynulých dnech navš�vili pracoviště výjezdových základen ZZS LK, kde prověřovali
kvalitu a bezpečí poskytované péče či
soulad s legisla�vními a odbornými
normami.
A byli spokojeni. Předseda představenstva SAK Ivan Staněk tak 30. listopadu 2021 předal osvědčení o získání
akreditace. „Jsem opravdu rád. V minulých měsících jsme se na akreditaci
všichni poc�vě připravovali, nastavili
jsme řadu nových procesů a pravidel. V tuto chvíli můžeme říct, že jsme
v České republice jediná záchranka
s platným akreditačním osvědčením. To
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dokládá mimo jiné zejména kvalitu našich služeb a také to, že máme správně
nastavená veškerá vnitřní pravidla jako
je například oznamování nežádoucích
událos�, nakládání s nebezpečným
odpadem, a podobně,“ vysvětlil ředitel Kramář. Zároveň poděkoval všem
zaměstnancům záchranky za opravdu
odpovědný přístup nejen k akreditaci,
ale zejména za to, že svou práci dělají
tak, že k ní akreditační komise neměla
výhrady. „Starost o bezpečí a kvalitu
námi poskytované péče je nikdy nekončící proces. Ale určitě stojí za to,“ dodal.
ZZS LK také „představila“ další vůz
RV Škoda Kodiaq, který v těchto dnech
přibyl do její ﬂo�ly. Za pacienty v něm
bude jezdit lékařská posádka z liberecké základny. Je vybaven stejně jako
ostatní vozy RV, to znamená, že nebude
sloužit pro přepravu pacientů a v ná-

stavbě tedy není lůžková úprava, jsou
v něm ale veškeré přístroje, které může
lékař v terénu potřebovat. „Podařilo se
nám tak konečně obnovit a sjedno�t
všechna výjezdová vozidla včetně záložních. Naše lékaře a záchranáře už neuvidíte na silnicích v jiných vozech než
Škoda Kodiaq a Mercedes Benz,“ uvedl
Kramář.
„Obnovu vozového parku Zdravotnické záchranné služby Libereckého
kraje jsme započali před třemi lety. Díky
tomu mohou naši záchranáři vyjíždět
na pomoc lidem v moderních sanitách.
Jejich práce je nesmírně náročná, a o to
víc se to projevuje v době koronavirové
pandemie. Enormního nasazení zdravotníků si nesmírně vážím a velice jim
děkuji,“ uvedl hejtman Mar�n Půta.
A doplnil ho radní pro resort zdravotnictví Vladimír Richter: „Inves�ce
do modernizace Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje jsou naší
prioritou. Díky tomu můžeme snižovat
dojezdové časy záchranářských vozidel a zkvalitňovat zásahy zdravotníků.
Kvalitní zdravotní péče se tak dostane
ke každému z více než 450 �síc lidí žijících v Libereckém kraji.“
Záchranáři také předali další svou
samolepu „Pomohl jsem zachránit lidský život“, kterou oceňují ty, kdo se
zvlášť duchapřítomně a správně zachovali při pomoci jiným v nouzi. Dostal ji od nich Jiří Žďárský, který dne
18. 9. 2021 zcela příkladně zavolal
přes aplikaci Záchranka zdravotnickou
pomoc muži, který náhle zkolaboval
na nohejbalovém hřiš�. Zároveň s pomocí operátorky na telefonu vedl resuscitaci.
 Michael Georgiev, ZZS LK

Pod horami 11–12/2021

Bláznivá vánoční výzva
nejen pro rodinné týmy
Máte rádi výzvy? Nebojíte se překonat sami
sebe? Jste dostatečně šílení? Potom je naše
hra určena přímo pro Vás!
Přihlášky rodinných týmů do 10.12.2021 na e-mailu
sokolskehry@seznam.cz (do e-mailu uveďte kompletní
jmenné složení týmu). Tým min. 2 osoby.
Po uplynutí termínu všichni přihlášení obdrží na svoji
e-mailovou adresu zadání hry s 12 bláznivými úkoly,
jejichž vyplnění budou muset natočit nebo vyfotit dle
zadání.
Pozor, pokud u úkolu nebude uvedeno jinak, musí
zadání splnit celý tým!
Vaše videa a fotky na CD nebo flash disku doručte
1.1.2022 mezi 14-16 hod do vestibulu tělocvičny. Pro
všechny účastníky zde v tento čas čeká občerstvení a
dárek za účast.
Pro týmy, které splní všechny úkoly, bude připravena
lednová odměna. Výsledné záběry zpracujeme
v krátký film a až nám bude situace přát, společně se
na něj podíváme. Odevzdáním záznamu potvrzujete
souhlas s dalším zpracováním.
A úkoly? Super tajné – vše až po přihlášení.
Jinak by to nebylo napínavé!

S OHLEDEM NA UVEŘEJNĚNÍ V OBECNÍM ZPRAVODAJI PO KONCI TERMÍNU PŘIHLÁŠENÍ DOPLŇUJEME,
ŽE POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠENÍ DO VÝZVY JE MOŽNÉ, POUZE SI TAK ZKRÁTÍTE ČAS NA REALIZACI ÚKOLŮ.
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