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SBĚRNÝ DVŮR
 otevřen každou první sobotu v měsíci
od 9.00 do 10.00
 velkoobjemový odpad – za jednotný poplatek 100 Kč
 jedlé oleje a tuky v PET lahvích, papír, sklo, kovy, elektrospotřebiče a plasty – zdarma
 vybraný nebezpečný odpad (zejména pneumatiky osobních automobilů, televizory, chladničky, obaly od barev
a olejů apod.) – zdarma

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
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Zprávy z obce
JEDNÁNÍ OBECNÍ RADY ZA OBDOBÍ
ZÁŘÍ AŽ ŘÍJEN 2020
Vážení ponikelš� sousedé,
jaro, léto, ale i podzim… Tyto způsoby letošního ročního období zdály
se mi poněkud nešťastné. Jen co parta
prvňáčků a jejich starších kolegů z vyšších ročníků usedla do lavic, byla opět
nařízeními vlády poslána na distanční
výuku a naše krásná moderní škola zeje
prázdnotou. Kde že jsou naše osvědčené podzimní trachtace? Jejich realizace
odsunuta na rok budoucí, dá-li ovšem
tomu situace. Naštěs� nebylo nutné
stopnout rozjeté, ale i plánované inves�ční akce, jedeme dál, ale co si budeme povídat… Čekají nás po ﬁnanční
stránce velmi těžké roky.
Rada obce se na svých jednáních
zabývala postupem prací na akcích parkoviště za farou a položení asfaltového
koberce na komunikaci ke hřiš� u Jizery.
Obě akce jsou dodavatelem (S-Vision)
ukončeny, probíhají drobné dokončovací práce. V případě komunikace u Jizery bylo upuštěno od realizace asfaltových nájezdů k jednotlivým objektům
a byl proveden pouze obsyp asfaltovým
recyklátem dle původní projektové dokumentace. Vzrostlé stromy u hřiště
u Jizery projdou v podzimních měsících
ještě nutnou zdravotní prořezávkou,
netěší se to�ž dobrému zdraví.

Stavební ﬁrmou Flamberg byla započata realizace přepojení ČOV cementárna na hlavní ČOV. Práce probíhají
dle harmonogramu a vše by mělo být
hotovo v letošním roce.
Byly započaty také stavební práce
na opravě podlahové kry�ny ve sportovní hale a dobudování mul�mediální
učebny v přístavbě naší „boudy“. Sportovci se mohou těšit na skvělý moderní
povrch, kulturní nadšenci zase na příjemné posezení v našem mul�mediálním sále. Těšte se, výsledek bude stát
za to!
Rada obce odsouhlasila výměnu
vnitřních dveří v přízemí čp. 55 (výměna 4 ks vstupních dveří včetně zárubní) za cenu 85 000 Kč bez DPH. Hlavní
vchodové dveře do objektu budou vyměněny v budoucnu v rámci kompletního zateplení budovy, které by mělo
proběhnout nejpozději do roku 2023.
Proza�mním řešením u vchodových
dveří bude instalace samozavíracího
systému, aby nedocházelo k únikům
tepla.
Pojďme se za�m alespoň těšit, že
třeba advent proběhne tak, jak bychom si přáli. Hodně zdraví Vám všem
přeje Petra Novotná.
 Petra Novotná, místostarostka

OBECNÍ HLÁSNÝ

Po cestě se na kanalisaci napojí i obecní bytový dům čp. 262 (Vila). Tím bude
dokončena druhá ze dvou etap propojování naší stokové sítě, na jejímž konci
se všechny splašky z napojených objektů budou čis�t na naší jediné a dobře
funkční centrální ČOV.
V souvislos� s �mto mírně zapáchajícím problémem (ale kdo dnes cí�, ten
je vlastně rád!), letos podruhé apeluji
na majitele všech domů, kteří mají dešťové svody zaústěny do naší kanalisační sítě: Prosím, hledejte vážně způsoby,
jak tuto čistou vodu využít účelněji a nepouštějte ji na ČOV. Každý déšť a tání
sněhu působí na ČOV kalamitu násobných nátoků (ale přitom rela�vně čisté!)
vody. Ve ﬁnále je pak proces čištění jednak dražší (zvýšené náklady na energie
při velkých průtocích) i méně dokonalý
(špičková kvanta vody stejně nelze spolehlivě dočis�t). Tímto se prostřednic-

Vážení, dovolte mi, abych zprávu paní místostarostky pojednávající o probíhajících inves�čních akcích
v několika bodech poněkud rozvedl,
abyste si mohli udělat bližší náhled
o jejich smyslu. A abych přidal i několik postřehů z života ve vsi.

ČOV

Menší biodisková čis�rna odpadních vod pro obecní dům čp. 307
(Cementárna) a přilehlé okolí je deﬁni�vně za zenitem své životnos� a potřebuje akutně náhradu. Tou se právě
stává v jejím původním místě instalovaná přečerpávací stanice, která požene
vše vyčistění hodné tlakovou kanalisací do nejbližšího kanálu naší stokové
sítě a odtud pak na naši centrální ČOV.

(Pokračování na str. 4)
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Zaměstnanci ﬁrmy Flamberg úspěšně
vsunují tlakovou kanalizaci do připravené chráničky pod silnicí I/14.
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Zprávy z obce
tvím našeho zpravodaje tak trochu zvu
v prvé řadě na domovní schůze SVJ bytových domů v obci, u nichž je pro nás
tento problém zvláště pálivý. Až to situace dovolí, rád bych Vás na takových
setkáních u Vás v domech přesvědčil, že
je naším společným zájmem využít dešťovou vodu raději na zálivky zahrádek
v kombinaci se vsakováním do Vašich
pozemků. Dešťová kapka kvapící z plechové střechy potrubím rovnou do pře�žené ČOV je to�ž vážně moc smutná,
že Vám raději nemůže zlepšit mikroklima u Vašeho obydlí!

KINO A TĚLOCVIČNA

Skutečné termínové drama probíhá
nyní ve škole. Díky tak trochu zvláštní
superrychlé dotaci Ministerstva ﬁnancí
ČR (ale moc díky za ni!!!) musíme ještě
letos dokončit vnitřní vybavení hlavní
prostory nové přístavby školy – posluchárny sloužící pro potřeby naší školy
i veřejnos�. Bude to prostě nádhera – třešnička na dortu celé mohutné
proměny školní budovy. S tou vší tolik
zmiňovanou krizí a skutečně dos� tenčenými prostředky, které teď mají obce
k mání, jsem měl vážnou obavu, jestli se
v dohledné době vůbec podaří vnitřní
prostory v patře školní přístavby dokončit. A pokud už ano, s jakými kompromisy. Ale vyšlo to, zčista jasna se zjevivší
90% dotace ministerstva ﬁnancí nám
umožňuje připravit tento menší mul�funkční školní sál se vší parádou!
A spolu s posluchárnou probíhají
v rámci té stejné dotace práce i na kompletní výměně podlahy a novém obložení stěn v tělocvičně základní školy.
Původní podlaha se, bohužel, vlivem
zatékání vody do její konstrukce stala
neopravitelnou. Vedle stavby nové prvotřídní celoodpružené podlahy a obložení stěn tak před staviteli leží i úkol
dodatečnými opatřeními uchránit tělocvičnu před spodní vodou.

MOST NA MEJTĚ

Ze strany Libereckého kraje máme
potvrzeno, že demolice mostu na Mejtě
a stavba jeho náhrady proběhne od jara
do podzimu 2021. Kraj ve druhém kole
vybral ﬁrmu, která by stavbu měla provést. Přívlaka tak bude po předpokládaných dlouhých 35 týdnů v příš�m roce
odkázána na spojení s levým břehem
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Jizery buď:
 Velmi dlouhou oﬁciální objízdnou
trasou přes Roprach�ce, Vysoké n. J.
a Jablonec n. J.
 Nebo neoﬁciálními, ale mnohem kratšími „zadními cestami“, přičemž ve směru na Poniklou a Jablonec
n. J. bude nejvýhodnější jet přes Jilem
a potom dolů k Nístějce a přes most
na naši stranu. A ve směru na Jilemnici
pak jet na Roprach�ce a kolem země-

dělského družstva a svatého Jána dolů
do Dolní Sytové. Na cestě z Jilma k Nístějce bude přívlackými hasiči opraven
mostek přes Farský potok, vybudován
nový propustek kousek nad Farským
potokem a vyřezány nálety těsně podél
cesty, ﬁrma pana Stránského pak kamenivem doplní vyjeté koleje tak, aby
byla cesta bezpečně sjízdná pro osobní
vozidla. S ﬁnální opravou této cesty se
počítá až v dalších letech, kdy bychom

Pod horami 9–10/2020

Zprávy z obce
rádi získali dotaci na asfaltový povrch
(přičemž se pak využijí v tu dobu již
hotové konstrukční vrstvy této původní
opravy). Z Roprach�c do Sytové bude
cesta lepší, neboť na Sytovském katastru je již nyní v daných místech pěkná
asfaltka a Roprach�č� mají v plánu ji
hned v prvních jarních týdnech u sebe
také postavit. Chvála jim!!! Nevýhoda
zkratek je, že jsou poměrně úzké a křižování bude možné jen na několika výhybnách.
 V některých případech pak poslouží pro pěší a motocykly i naše lávky,
případně možnost parkování vozidla
na ponikelské straně.

I/14

Do konce listopadu dokončí ŘSD
opěrnou zeď mezi autobusovou zastávkou a lávkou přes Jizeru a spolu
s ní na druhé straně vozovky vybuduje i zbylý úsek provisorního chodníku.
Řekl bych – lepší, než nic, byť samozřejmě do klasického chodníku má toto dílko (nákladem ŘSD pro nás postavené)
daleko. Žijeme v zemi, kde vše navždy
a na věčné časy budované dlouho nepřetrvá, za�mco dočasná provisoria
mají obvykle životnost jednoho „furtu“.
Ale každé pravidlo má i své výjimky, budiž nám to nadějí do dalšího úsilí.
A kde bude ŘSD pokračovat v rekonstrukci silnice Poniklá – Jablonec
n. J. v příš�m roce? Nás bude zejména
zajímat úsek od domu rodiny Zuzánkových směrem na Preložku, přičemž
na Preložce vzniknou i nové zálivy
pro autobusové zastávky. Zastávky se
tak přesunou od bývalého hos�nce
CHA-CHA těsně za odbočku k bytovému domu čp. 320+321 a k lávce přes Jizeru. Vzhledem k rozmístění zástavby
na Preložce bude tento přesun k dobru věci, což nakonec uznala i chráněná
rostlina měsíčnice vytrvalá (Lunaria
rediviva), byvše již za �mto účelem odborně přesazena.

WEBOVÉ STRÁNKY

Když si před tři sta lety někdo pořídil malovanou truhlu, mohl si být jist,
že bude odpovídat vkusu ještě jeho
pra-pravnuků. To dnes nám už nic tak
dlouho v módě nevydrží, ve světě informačních technologií pak tuplem ne!
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Předloni byl pravěk! Nepřekvapí asi, že
většina přístupů na naše obecní webové stránky k nám již delší dobu nemíří
z počítačů, nýbrž z chytrých telefonů.
Konec konců, má je dnes už opravdu
dominantní část populace, seniorskou
z toho nevyjímaje! A tak naše webové
stránky, vymyšlené ještě pro monitory
počítačů, najednou většině našich uživatelů, prohlížejících si je na mnohem
menších kapesních obrazovkách, nevyhovují. Navíc se opět mění zákon, jak
mohou obecní weby vypadat. Takže je
na „ponikla.cz“ změna. Já sám změny
podoby webů moc rád nemám, vždycky mne obtěžuje zvykat si na něco
nového, chápu tedy, pokud na tom
budete stejně. První týdny ještě navíc
čekejte na webu trochu chaos spojený
s postupným plněním a revidováním
obsahu. Asi hlavní změnu nabídne rozšířená možnost být informován přímo
do chytrého mobilního telefonu aplikací „V obraze“, tedy takovou chytřejší SMSkou. (Jak asi vidíte z množství
písmenek, která i v tomto článku vrším přes sebe, sdělovat Vám pozvánky
a novinky klasickou SMS, tedy jedinou
větou bez diakri�ky, moc neumím. Asi
i proto loni ohlášený pokus rozesílání klasických SMS ztroskotal…). Jak
na aplikaci „V obraze“, to se vbrzku dozvíte na „ponikla.cz“.

COVID-19

Nemá cenu, abych se tu nyní vyjadřoval k „R-číslu“, křivce nakažených,
nebo aktuálním vládním opatřením.
V době, kdy si čtete tyto řádky, bude
asi všechno zase jinak. Snad trochu blíže normálu, přeji si. Jelikož nabízenou
donáškovou službu ze strany naší pečovatelské služby v jarních „covidových“
měsících v podstatě nikdo nevyužil,
na podzim jsme ji nezavedli. Zdá se,
že na vesnici (a je to skvělé zjištění!)
máme kolem sebe dost bližších lidí než
jen oﬁciální úřední struktury. Kdybyste
se ale někdo ocitl v situaci, že budete třeba i v souvislos� s coronavirem
obecní pomoc potřebovat, ozvěte se.
Pokusíme se něco vymyslet.
Na shledání v normálnějších časech,
které určitě přijdou, se těší
 Tomáš Hájek, starosta
 www.ponikla.cz

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období září–říjen 2020
Svá životní jubilea oslavili:
Stojková Katarína, 70 let
Harcubová Alžběta, 70 let
Kra�ová Zdeňka, 70 let
Ther Václav, 75 let
Jonová Zdeňka, 75 let
Kaňková Marie, 80 let
Urík Jaroslav, 80 let
Tomáš Josef, 80 let
Nechanická Jana, 80 let
Skovajsová Danuše, 85 let
Tomíček Josef, 90 let
Novotná Jitka, 90 let
Budinová Věra, 92 let
Hejral Fran�šek, 94 let
Všem oslavencům blahopřejeme!
Navždy nás opus�li:
Skalská Zdeňka
Kynčl Vladimír
Ba�alská Viera
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
Narodili se:
Vávra Petr
Šťastným rodičům gratulujeme!
Své ANO si řekli:
Palasová Eliška a Nosek Tomáš
Jiroušová Kateřina a Dobiáš Roman
Přejeme mnoho šťastných let!

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Jaroslavu Čížkovi
za velmi pěkná slova rozloučení
a paní Věře Novákové a panu Tomáši Klikorkovi za přípravu a organizaci obřadu ve smuteční síni
při pohřbu Vladimíra Kynčla.
Jménem pozůstalých sourozenci
s rodinami.

Žádost o prodej obecního pozemku
část ppč. 353/1 v kú Přívlaka
žadatelé: M. a J. Novotní
část ppč. 353/1 v kú Přívlaka
žadatel: J. Kubín
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Zprávy z obce
SHRNUTÍ USNESENÍ
Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PONIKLÁ – 3. ZÁŘÍ 2020
ZO PONIKLÁ SCHVALUJE:
 rozpočtovou změnu č. 4/2020:
• navýšení příjmů o 782 444,35 Kč,
• navýšení výdajů o 1 862 850,00 Kč.
• navýšení Třídy 8 ﬁnancování (splátka úvěru)
o 1 080 405,65 Kč.
 střednědobý rozpočtový výhled obce Poniklá na období
2020–2023.
 Řád veřejných pohřebišť obce Poniklá v předloženém
znění.
 ﬁnanční dar 30 000 Kč Centru pro zdravotně pos�žené
Libereckého kraje, o.p.s. (IČ: 26593980) jako příspěvek
na osobní asistenci občanům s těžkým zdravotním pos�žením a seniorům na území obce Poniklá.
 prodej čás� ppč. 361/3 kú Přívlaka a čás� ppč. 366/3 kú
Přívlaka o celkové výměře cca 3600 m2 (téměř celé pozemky vyjma jejich severozápadních čás�, přičemž konkrétní podoba příslušného geometrického plánu bude
odsouhlasena Radou obce Poniklá) Hynku Řehořkovi
za cenu 250 Kč/m2 pro prvních 2000 m2 a 180 Kč/m2
pro zbylou výměru.
 prodej severozápadní čás� ppč. 361/3 kú Přívlaka o výměře cca 180 m2 (konkrétní podoba příslušného geometrického plánu bude odsouhlasena Radou obce Poniklá)
Jarmile a Vra�slavu Malínským za cenu 250 Kč/m2.
 prodej severozápadní čás� ppč. 366/3 kú Přívlaka o vý-

měře cca 70 m2 (konkrétní podoba příslušného geometrického plánu bude odsouhlasena Radou obce Poniklá)
Jarmile a Vra�slavu Malínskému a Luďkovi Malínskému
za cenu 250 Kč/m2.
 bezúplatné zrušení věcného břemene 131/1917 pro ppč.
357/2 v kú Přívlaka (povinný) a ppč. 366/3 v kú Přívlaka
(oprávněný). ZO Poniklá schvaluje, že příslušný geometrický plán pro rozdělení ppč. 361/3 a 366/3 v kú Přívlaka uhradí Jarmila, Vra�slav a Luděk Malínš�. ZO Poniklá
schvaluje, že polovinu nákladů vkladu do katastru nemovitos� uhradí Hynek Řehořek a polovinu Barbora a Jaroslav Dostálovi. ZO Poniklá schvaluje lhůtu pro provedení
tohoto usnesení do 31. 12. 2021.
 prodej jihovýchodní čás� ppč. 1789 v kú Přívlaka o výměře cca 180 m2 Ing. Michalu Farníkovi za cenu 50 Kč
za m2 za podmínky současného prodeje východní čás�
pozemku ppč. 517/2 v kú Přívlaka o výměře cca 30 m2
obci Poniklá (přístup k ppč. 518 kú Přívlaka) za cenu
50 Kč za m2 a za podmínky současného zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnos� stezky o šíři 0,7 m
přes pozemek 517/2 v kú Přívlaka spojující zhruba po vrstevnici pozemky ppč. 1790 kú Přívlaka a ppč. 512 kú Přívlaka pro oprávněnou parcelu stpč. 61/2 v kú Přívlaka.
Přesná podoba geometrického plánu určujícího průběh
nových hranic a výměr podléhá schválení Radou obce Poniklá. Vypracování geometrického plánu zadá po dohodě
s Ing. Farníkem obec Poniklá, přičemž o náklady na jeho
pořízení, jakož i na vklad do katastru nemovitos�, se obě
smluvní strany podělí rovným dílem. Nabídka je platná do 31. 12. 2021. Tímto usnesením se ruší usnesení
č. 24/2018 ze 6. 12. 2018.

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

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

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

- balené v pytli po 25 kg

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - balené v pytli
PROPAN BUTAN:
- 2 kg, 10 kg, 33kg
POSYPOVÁ SŮL:
- balené v pytli po 25 kg
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VIZUALIZACE MULTIMEDIÁLNÍHO SÁLU V PŘÍSTAVBĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
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PRVŇÁČCI – 1. září jsme v naší škole přivítali 12 nových prvňáčků – 6 holčiček a 6 chlapců. Učí se poprvé v samostatné třídě.

TAK NÁM ZAVŘELI ŠKOLU
Ačkoli většina z nás doufala a věřila tomu, že se tak nestane, vývoj
epidemiologické situace onemocnění
COVID-19 donu�l vládu ČR přijmout
opatření, která se výrazně dotýkají i základních škol.
První opatření, které bylo přijato
8. října, snižovalo počet přítomných
žáků 2. stupně ve škole na následující
dva týdny na polovinu. V našem případě to znamenalo, že první týden bude
mít VIII. a IX. třída distanční výuku z domova, VI. a VII. třída prezenční výuku
ve škole. A druhý týden si to prohodí.
Na základě tohoto opatření jsme učinili
rozhodnu�, že podstatou týdenní distanční výuky bude samostatná práce
žáků vedoucí k zopakování a upevnění
probraného učiva, což je samozřejmě
zcela běžné i při prezenční výuce. Zpětnou vazbu k dané práci měli učitelé poskytnout až při přímé interakci se žáky
další týden ve škole, což je určitě mnohem efek�vnější.
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Jako hlavní komunikační kanál byla
opět zvolena e-mailová pošta – v dané
době pro všechny nejpřirozenější způsob.
Přestože jsme všichni byli ujišťováni, že 1. stupeň ZŠ se zavírat nebude,
situace se ze dne na den změnila následující úterý, kdy jsme se dozvěděli,
že od středy se zakazuje osobní přítomnost všech dě� ve škole. Tímto
rozhodnu�m jsme museli změnit naši
organizaci distanční výuky. Vyučující
se měli nejpozději od následujícího
týdne s dětmi spojit v rámci svého rozvrhu na on-line hodině pomocí webu
meet.jit.si – na 1. stupni minimálně 3×
v hlavních předmětech, na 2. stupni
v hlavních předmětech min. 2×, v předmětech s 2 h. dotací alespoň 1×. Určitě si všichni uvědomujeme, že on-line
forma výuky nám nemůže zcela nahradit přímou interakci mezi učitelem
a žákem při vzdělávání ve škole, ale má
svoje opodstatnění pro udržení sociál-

ního kontaktu dě� se svým kolek�vem
a s paní učitelkou či učitelem, udržení
pracovního režimu běžné výuky, vysvětlení probírané látky a poskytnu�
zpětné vazby. Protože i udržení pozornos� dě� při on-line hodinách je mnohem náročnější, bude snad počet těchto hodin dostačující.
Jak se hned ale zkraje týdne bohužel
ukazuje, budeme narážet na technické
možnos� zvolené pla�ormy, internetového připojení a celkového za�žení datových sí�, což bude snižovat efek�vitu
naší práce při on-line hodinách. Pokud
by ale distanční vzdělávání trvalo déle,
než je za�m avizováno, pokusíme se
přejít na pla�ormu Google Classroom.
I přes sebelepší technické možnos�
se ale úspěšnost distančního vzdělávání neobejde bez zvýšeného úsilí, času
a energie rodičů, za což jim patří velké
poděkování.
 Zdeněk Vinklář, ředitel školy
 zs.ponikla.cz
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ŠKOLNÍM ROZHLASEM SE NESLY HYMNY
EVROPSKÝCH STÁTŮ
Evropský den jazyků se slaví každoročně 26. 9. na základě prohlášení
Rady Evropy. Na naší škole jsme proto připravili pro žáky 1. až 9. tříd projektový den k oslavě jazyků. Všichni
měli za úkol přijít do školy v tričkách
s cizojazyčným nápisem. Hlavní úlohu
tentokrát sehrál nový školní rozhlas,
z kterého po každém zvonění zazněla
hymna nejen našich sousedů. Žáci měli
za úkol v průběhu dne poznávat hymny
a zapisovat jejich pořadí z přiloženého
seznamu.
Slavnostní den jsme zahájili hymnou EU Ode an die Freude od Beethovena. Do tříd 1. stupně vstoupili vybraní žáci z vyšších ročníků a předali
mladším kamarádům základní informace o EDJ. Připravili si pro ně scénky v anglickém a německém jazyce,
a poté je zábavnou formou učili anglická a německá slovíčka.
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Žáci 2. stupně v hodinách jazyků
poznávali evropské státy podle vlajek
a překládali je do anglič�ny a němčiny. Dále hráli didak�cké hry zaměřené
na konverzaci. Průběžně řešili různé
úkoly rozmístěné po chodbách školy.
Za správné řešení získali sladkou odměnu.
Každý žák měl za úkol nakreslit své
tričko s anglickým nápisem. Nápisy
společně překládali. V hodinách výtvarné výchovy ze všech triček vytvořili
leporelo. Evropskému dni předcházela
konverzace s rodilým mluvčím Bradem,
který bude tento školní rok obohacovat hodiny anglického jazyka. Cílem
projektového dne bylo přiblížit žákům
rozmanité jazyky, podpořit jejich zájem
o studium cizích jazyků a rozmluvit je
pomocí rodilého mluvčího.
 Alena Stránská

Žáci 1. stupně počítali v anglickém,
německém a ruském jazyce, pojmenovávali zvířátka anglicky a německy. Ti
nejmenší si vytvořili anglickou farmu
zvířat. Ve skupinkách řešili zábavné
úkoly rozmístěné ve třídě a po chodbách školy. Dále zpívali pozdravy
v různých jazycích.
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EXKURZE DO TEREZÍNA A VÝSTUP NA HORU ŘÍP
Již v minulém školním roce jsme
chtěli vyrazit na výlety a exkurze, které by nám rozšířily dějepisné obzory.
Epidemie COVID-19 nám naše plány
překazila, a tak jsme doufali, že budeme mít možnost na podzim tyto resty
vymazat. Ačkoli virus opět řádí a žáci se
museli uchýlit do bezpečí svých pokojíčků, podařilo se nám 29. září s 5. až 9.
třídou vyrazit alespoň na dvě zajímavá
místa naší republiky.
Objednaný autobus nás vyzvedl
v půl osmé ráno a zamířil na západ.
Prvním cílem naší cesty bylo malé město Terezín. Ačkoli zdejší pevnost byla
založena již koncem 18. stole� Josefem
II., mnohem slavnější se stala v období
druhé světové války, kdy sloužila jako
židovské ghe�o a věznice gestapa.
Tato historie patří bezesporu mezi ty
nejsmutnější kapitoly naší země, ale
možná právě proto bychom si ji měli
připomínat, abychom si vážili svobody
a možnos�, kterými nás dnešní svět zahrnuje. Jelikož by poznávání všeho, co
zdejší prostředí nabízí (Velká pevnost,
Malá pevnost, muzea, náměs�, opevnění a další), zabralo přinejmenším
celý den, rozhodli jsme se pro prohlídku Malé pevnos�, která byla využívána
jako věznice německé státní tajné policie a dnes slouží jako Památník Terezín.
Počasí nám příliš nepřálo. Po řadě
krásných dnů se nad republikou stáhla mračna a z Poniklé jsme vyjížděli
za vydatného deště. Naštěs� jsme ale
zamířili správným směrem a na parkoviš� před památníkem už jen drobně
poprchávalo.
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U vstupu jsme se rozdělili do dvou
skupin a vyrazili jsme branou s oním
nechvalně známým nápisem „Arbeit
macht frei“ do útrob míst, která mnoha lidem přinesla jen bolest a utrpení.
Ani s postupem času odtud nevyprchal
smutek a chlad. Naslouchali jsme vypravování našich průvodců a se zájmem
si prohlíželi různé kanceláře, cely, umývárny, ale také zřejmě nejděsivější místo – popraviště. Závěrem jsme zhlédli
propagandis�cký ﬁlm, který nacisté
natočili jako důkaz světu, že se v Terezíně neděje nic zlého a že je celé ghe�o
krásným a klidným domovem mnoha
Židů. My už jsme ale věděli, jak velká
lež to byla.
Nad rámec plánované prohlídky
jsme již samostatně bez průvodců navš�vili výstavu věnovanou podzemní
továrně Richard, kterou vězni z Malé
pevnos� budovali pro nacis�ckou říši,
a spalovnu s pitevnou. Ale jelikož té
smutné historie bylo již dost, rozloučili
jsme se s Terezínem a vyrazili směrem

na jih, abychom se na naši krásnou
zemi podívali očima praotce Čecha.
K hoře Říp jsme dojeli téměř s hodinovým zpožděním, a tak nebyl čas otálet. Vyskákali jsme z autobusu a začali
šplhat na vrchol. Počasí se umoudřilo
a chvílemi prosvítalo i sluníčko. Někteří to vzali skutečně svižně, jiní zřejmě
praotce proklínali ještě ve snech, ale
ke slavné rotundě sv. Jiří jsme nakonec dorazili všichni. Výhledy od ní jsou
dávno zarostlé, a tak jsme si alespoň
přečetli něco o historii a geologii místa
a vydali se zase dolů. Procházka přírodou nám jistě velice prospěla a také zapůsobila jako zklidňující balzám na bolestné obrazy z Terezína.
Tím jsme naše putování pro tentokrát ukončili a čekala nás už jen dlouhá
cesta domů. Jakmile to ale situace dovolí, rádi se zajedeme podívat i na další
zajímavá místa spojená s našimi dějinami.
 za ZŠ Poniklá Lucie Kubátová
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TEST Z EXKURZE – TEREZÍN A HORA ŘÍP
1. Kolik židů žilo v Terezíně?
2. Jaký německy psaný text (typický pro koncentrační tábory i jinde ve světě) se nachází nad branou do Malé
pevnosti Terezín?
3. Malá pevnost Terezín fungovala v letech 1940–1945 jako:
a) věznice gestapa
b) židovské ghetto
c) vyhlazovací tábor
4. Na samotce v cele č. 1 byl uvězněn:
a) Jiří Kajínek
b) Gavrilo Princip
c) Milada Horáková
5. Kolika vězňům se podařilo uprchnout z terezínské věznice?
6. Největší poprava v Terezíně, při které přišlo o život 51 lidí, proběhla:
a) na začátku války – 9. září 1940
b) v polovině války – 6. března 1942
c) na konci války – 2. května 1945
7. Jak se jmenovala podzemní továrna nedaleko Litoměřic, kterou pro Němce budovali vězni?
8. Jak vysoká je hora Říp?
a) 230 m n. m.
b) 460 m n. m.
c) 670 m n. m.
9. Komu je zasvěcena rotunda na Řípu?
a) sv. Jiří
b) sv. Martinovi
c) sv. Josefovi
10. Jakého tvaru je půdorys rotundy (nejen na Řípu)? Popiš nebo nakresli.
(Správné odpovědi si můžete zkontrolovat na poslední straně.)
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Z TŘÍDNÍ KNIHY PŘEDŠKOLÁKA
Poslední prázdninové dny uběhly jako voda a nastal den D. V úterý
1. září 2020 byla školka, po náročné
rekonstrukci sociálního zařízení, připravena k plnému provozu. Prostory byly
čistě uklizené, pastelky ořezané, hračky na svých místech a my jsme vítali
nejen nové dě�čky, ale i známé tváře.
Někteří se těšili na své kamarády, které
přes léto neviděli, aby si mohli povědět
spousty zážitků a některým i pár stýskavých slziček ukáplo.

Do malé třídy KULÍŠKŮ nastoupilo
20 dě�, z toho polovina byla nováčků.
Horní třída ZVÍDÁLKŮ čítala 27 dě�,
z nichž je 20 budoucích školáků. S počátkem měsíce října se k nám připojil
ještě jeden předškolák, jenž se přistěhoval nedaleko Poniklé.
Hned první den nás čekalo ve třídě
velké překvapení. S údivem jsme koukali, že se nám ve třídě usídlil tříhlavý
dráček. Prozradil nám, že nás bude provázet celým školním rokem. Pozorovat
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svět kolem nás se naučíme se Světošlápkem, objevovat krásy přírody s Rozumbradou a slavit různé svátky a tradice se Slavomilem.
Bohužel, letošní školní rok bude
zřejmě velice odlišný od ostatních. To
se odráží na hojnos� různých projektů
a akcí, které byly dětmi i námi velice
oblíbené. Například návštěva obecního úřadu, akce Čistá Jizera, návštěva základní školy, taneční vystoupení
folklorního kroužku, uspávání a úklid
zahrady MŠ či různé exkurze apod.
Nevyšla nám ani plánovaná podzimní
akce s rodiči „Pouštění draků“, při které
jsme si chtěli namalovat dráčky a jít je
pouštět na louku nad MŠ. Uvidíme, zda
se dočkáme a některé ak�vity budeme
moci realizovat za příznivé situace.
Proza�m jediné, co jsme si užili,
bylo ve čtvrtek 8. října 2020, kdy nás
d říše víl, skřítků a obrů zavedla stejnojmenná pohádka divadelní společnos�
Pernštejni, která nám vykouzlila úsměv
na tváři.
V půli měsíce října započal v MŠ polytechnický kroužek nazvaný „šikovné
ručičky“ pod vedením paní Ireny Nesvadbové. Na první hodině si dě� vyráběly ježečky, které omotávaly bavlnkou
okolo šablony.
Jelikož se již podzim pomalu chýlí
ke konci, zanedlouho budeme vyhlížet první sněhové vločky a vítat zimu.
Toto období pro nás bývá každoročně
ve znamení příprav na vánoční besídku. Doufejme, že nadcházející čas přinese o něco lepší zprávy.
 za kolektiv MŠ Renáta Pušová
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HASIČSKÝ TÁBOR VELKÉ VŠELISY
Letos byl hasičský tábor ve znamení
Letních olympijských her. Naše sportovní základna se zabydlela ve stanovém TEEPEE městečku Velké Všelisy
v nezvyklém termínu od 22. do 28. srpna 2020. Sešlo se zde úctyhodných
29 sportovců, 8 vedoucích komisařů,
1 zdravotní dozor a vrchní kuchař.
Hlavní zázemí v bývalé škole nám
sloužilo především k večernímu kulturnímu programu a úschově před špatným počasím. Jinak jsme se převážně
nacházeli venku. Jinak tomu nebylo ani
se stravovací polní kuchyní, ve které šéfoval Marek Kulhavý.
V sobotu po nájezdu všech závodníků a ubytování následovalo rozdělení do týmů. Dě� si vybraly stát, který
chtěly reprezentovat a vytvořily si vlajky. Navečer proběhlo přivítání družstev
a slavnostní zahájení s průvodem a zapálením olympijského ohně.
Dopolední programy se nesly v duchu tvoření. Vyráběli jsme loutky,
se kterými si dě� nacvičily scénky či
pohádky na večerní program. Malovali
jsme na kamínky, skládali jsme skřítky
pomocí origami a kreslili jsme pohlednice, které dě� poslaly domů rodinám.
V rámci večerních programů dě�
hrály divadelní scénky, které s týmem
nacvičovaly během celého dne podle určených kritérií. Také jsme opékali buřty
a zpívali písničky u táboráku za kytarového doprovodu Šárky Jiroušové a Marka
Kulhavého. Neminula nás ani večerní
stezka odvahy, kterou s menšími či většími obavami absolvovali všichni účastníci.
Ve středu jsme se vydali na půldenní výlet k nedaleké rozhledně Hradišť.
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Počasí nám přálo a nachodili jsme krásných 11 km.
Během celého týdne družstva plnila různé sportovní disciplíny, za které
získávala bodové ohodnocení. Po snídani následovalo vyhlášení a odměnění sportovních výkonů za předchozí
den. Body se sčítaly za jednotlivé disciplíny a poslední den olympiády bylo
provedeno vyhlášení na závěrečném
ceremoniálu. Po předání diplomů, medailí a odměn následovala diskotéka
pod vedením DJ PeeTeeho, nechyběla
ani tombola, taneční hry a ohňostroj,
který ukončil krásně strávený letní hasičský tábor 2020. Počasí nám po celý
týden přálo až na jednu větrnou smršť,
která nám poničila altány.
V pátek se již všichni rozjeli k domovům, aby měly dě� dostatek času
se připravit na začátek školního roku
a užít si poslední volný víkend.
Na příš� rok a nová dobrodružství
se opět těší naše skvělá parta Vladěnka

Machačková, Mája Václavíková, Jaromír Jirouš, Petr Hájek, Rendy Pušová,
Šárka Jiroušová, Pavel Halama, Pavel
Koldovský, Vojta Holubec a Marek Kulhavý.
 Rendy Pušová
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SOPTÍCI…
ANEB HASIČSKÝ
KROUŽEK
Abychom se Vám představili, jsme
pár kamarádů, kteří se rozhodli obnovit
hasičský kroužek a pokračovat v dlouholeté tradici v naší obci. Poprvé jsme
se s nováčky sešli 25. září 2020 na fotbalovém hřiš�, kde jsme si nejdříve
zaběhali, překonávali překážky a seznámili se s různými hasičskými pojmy.
Vyzkoušeli jsme si hadicové kolo, kde
jsme se učili zapojovat spojky hadic,
zahráli několik pohybových her a nakonec si prohlédli hasičské auto, se kte-

rým nás Tomáš Klikorka, po skončení
schůzky, svezl k hasičárně.
Druhá schůzka se konala na malém
hřiš�, kde si dě� po několika rozehřívacích hrách a tréninku na hadicovém
kole na ohýnku opekly buř�ky.

Na tře� schůzce jsme se sešli také
v naší hasičské klubovně na malém
hřiš�, kde si dě� prohlížely a učily se
topograﬁcké značky. Bohužel, �mto to
byla i poslední schůzka v dnešní nelehké covidní době. Uvidíme, jak nám to
situace dovolí a budeme se moci zase
brzy scházet, trénovat a bavit se.
Pokud se k nám budete ch�t přidat,
sportovat, bavit se apod. stačí sledovat
webové stránky obce Poniklá, případně
facebook SDH Poniklá. Vítáme všechny
věkové kategorie 6–11 let. Scházet se
budeme každou středu, až nám to opět
situace dovolí.
 za SDH Poniklá – vedoucí Soptíků
(Rendy, Markéta, Petr, Kuba)

OŠETŘENÍ PAMÁTNÉ
TOMÁŠOVY LÍPY
Dne 16. září 2020 proběhlo odborné ošetření staré památné Tomášovy lípy. Mohutná lípa je dominantou horní
čás� obce Poniklá, kde se vypíná nad střechu stodoly pana
Tomáše.
Památné stromy chráněné státem jsou většinou spojené se zajímavým místem, historickým momentem nebo
mají vysoký věk. Památné stromy jsou většinou považovány
za velmi cenný krajinný prvek a jsou domovem mnoha často
vzácných živočichů.
Cena takovéhoto stromu je v řádech sta�síců korun.
Cílem ošetření je prodloužení života tohoto významného stromu a zároveň zajištění tzv. provozní bezpečnos�
pod stromem. Samotnému ošetření nejdříve předcházelo
odborné hodnocení dendrologem Jaroslavem Kolaříkem
z ﬁrmy SaveTrees.
Vysoké prosychající lípě s dutým kmenem byly šetrným
řezem za pomoci stromolezckých technik odlehčovány koncové větve a odstraněny suché větve hrozící pádem. Přitom
strom přišel jen o minimum listové plochy, kterou pro svůj
život potřebuje. A nepřišel ani o svou krásu a přirozený tvar,
nezkušené oko zdola snad ani nepozná, kolik větví ubylo.
Když bude potřeba, budou další zásahy prováděny postupně v dalších letech.
Lípa s náležitou péčí tak zůstane, doufejme, ještě
na dlouhou dobu pěkným přírodním doplňkem prostoru
a bude moci být nadále chloubou obce.
Ošetření památných a významných stromů na území KRNAP neﬁnancuje majitel stromu, ale správa parku, která tato
ošetření realizuje v rámci projektu Program péče o krajinu.
Péči o stromy v obcích na území KRNAP má na staros� Jakub
Fišer.
Odborné ošetření realizoval cer�ﬁkovaný arborista Lukáš Neklan se svým teamem z ﬁrmy Datel – odborná péče
o stromy.
V rámci této akce, kdy stromolezci byli v koruně stromu,
se ve spolupráci s šikovným klempířem panem Přemkem
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Jandurou podařilo opravit hranu a hřeben střechy na stodole, která už po dese�le� žije s památnou lípou bok po boku.
Stromy v naší krajině, myšleno mimolesní zeleň, mají
stále větší hodnotu. Strom je vedle chalupy, nebo na návsi
takový malý zázrak. Odvodňuje vlhká místa, slouží jako bariéra pro� větru, prachu a hluku nebo jako velký hromosvod.
V letních měsících poskytuje s�n. Je domovem pro mnoho
živočichů a rados� pro duši člověka, kterou mu předává zelenou barvou listů a mihotajícími se listy za větru.
 Lukáš Neklan, certiﬁkovaný arborista
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Zdeněk Palme
* 15. srpna 1914 v Poniklé
† 10. dubna 1945 na ostrově Hoy (Orkneje, VB)
Vážení čtenáři, v tomto díle ohlížení se za osudy významných Ponikeláků budeme muset hodně zaklonit hlavu, protože vzpomínky nás zanesou na zuřící
nebe nad evropským kontinentem. Přeneseme se do doby druhé světové války,
kdy osud civilisovaného světa skutečně visel na vlásku. Jedním z těch, kteří svojí
odvahou tento vlásek naděje udrželi nepřetržený, byl i letec RAF Zdeněk Palme,
rodák z čp. 123 u kostela, kde je dnes umístěna pamětní deska na tohoto odvážného frajera.

Ž
Z

ivot Zdeňka Palmeho je tragicky rámován oběma světovými válkami.
Ta první propukla 18 dní před jeho narozením a vzala mu otce – a to
hned v prvních dnech konﬂiktu, takže se Zdeněk narodil již jako pohrobek. Ve druhé světové válce pak položil život při plnění bojového úkolu
on sám – do konce bojů tehdy zbývalo pouhých 28 dní.
deňka Palmová, matka Zdeňka a jeho staršího bratra Bohumila,
se po ztrátě muže znovu nevdala. Přestože měla jen tehdy obvyklé základní vzdělání, byla velice sečtělá a vychovala oba své syny
ve vlasteneckém hraničářském duchu. Již v roce 1919 se rodina stěhovala z podkroví dnešního čp. 123 v Poniklé (dům naproti kostelu osazený
v roce 2015 pamětní deskou) na Hradsko. I přes ﬁnanční těžkosti matky
samoživitelky a probíhající ﬁnanční krizi 30. let mohli oba bratři získat
vyučení, Zdeněk se mezi lety 1929 a 1932 vyučil v Praze zámečníkem.

P

o vyučení však nenašel odpovídající uplatnění, a tak po několika
příležitostných pracích bez vyhlídky na trvalé zaměstnání nastoupil
v letech 1933–1935 dobrovolně na vojnu. Vzhledem ke své odbornosti začal sloužit jako letecký mechanik na Kbelském letišti – u tehdejšího leteckého esa Františka Nováka. František Novák, světoznámý aviatický akrobat, si Zdeňka Palmeho oblíbil a po odchodu do civilu mu pomohl
získat stálé zaměstnání v továrně leteckých motorů Walter. A odtud se
zhruba po roce Zdeněk Palme ještě více přiblížil fenoménu, který ho učaroval – stal se leteckým mechanikem u České letecké společnosti v Ruzyni,
kde také prodělával pilotní výcvik. Ten však z důvodu zářijové mobilisace
1938 nedokončil a narukoval do československé armády ještě jako letecký
mechanik.

Rodiče Zdeňka Palmeho – matka byla tkadlenou a pracovala na Hradsku, otec byl železničním pochůzkářem na úseku tratě Sytová–Rokytnice. Svatební fotograﬁe z 28. ledna 1911.
Zdeňkův jediný sourozenec Bohumil se narodil 25. listopadu 1911.

Letecký personál vojenského letiště Kbely (ZP snad druhý zleva v první řadě).

Momentka před učňovskou dílnou ﬁrmy
„Umělecko – průmyslový závod pro stavební
a konstruktivní zámečnictví Josef Josef“ – Praha IX – Horní Počernice. (ZP druhý zleva)
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S

následujícími událostmi po Mnichovu se Zdeněk Palme smířit
nemohl. Jeho dva domovy, Poniklá i Hradsko, byly, vzdor osídlení českým obyvatelstvem, včleněny do Sudet. Bratři Bohumil
a Zdeněk se domluvili tak, že Bohumil se bude starat o maminku (ta se
za ním odstěhovala z Hradska do Nového Bydžova) a Zdeněk odejde
bojovat proti Němcům za hranice. Ty pak skutečně překročil poblíž
Ostravy 9. května 1939, z Polska byl poslán do Francie. Pod krycím
jménem „Max“ poslal domů několik pozdravů, ale pak 1. září 1939 vypukla válka – a rodina o něm dalších šest let neměla žádné zprávy. Českoslovenští vojáci byli zprvu ve Francii zařazováni do cizinecké legie,
Zdeněk Palme zde dokončil letecký kurs a nastoupil ke stíhací letce.
O jeho bojovém nasazení ve Francii však nemá autor těchto řádků, žel,
hodnověrné informace. Času ostatně mnoho nezbývalo, Francie kapitulovala již 22. června 1940, po zhruba měsíci a půl trvajících bojích
s tzv. Třetí říší. Následoval kvapný ústup za Lamanšský průliv.

Cenná momentka z ubikace v Pau na francouzsko-španělské hranici, Zdeněk Palme na fotograﬁi
s typickou dýmkou.

V

Británii nejprve prošel Zdeněk Palme všestranným výcvikem
a poté byl zařazen k 310. stíhací peruti RAF. Od konce roku
1943 po většinu roku 1944 pak prodělával přeškolení na těžké
bombardéry na Bahamách. Po výcviku v Karibiku se vrátil Zdeněk Palme do severního Skotska, odkud ze základny v Tain startoval nad Atlantik v rámci protiponorkové služby.

Z

deněk Palme zahynul 10. dubna 1945 jako kapitán letounu Liberator PP-Y (FL949), který krátce po startu k protiponorkové
hlídce narazil do skalnatého ostrova Hoy v Orknejích. Důvodem
zřícení letadla byla patrně porucha gyroskopu. Při odlivu se podařilo
letoun vytáhnout z moře a padnuvší letci tak mohli být důstojně pohřbeni na vojenském hřbitově v Tain.
Značnou část spojeneckých vojáků se podařilo
evakuovat do Anglie. Na snímku záběr z přeplněné lodi, která odvezla Zdeňka Palmeho z Bordeaux
do Brighnardu.

Fotograﬁe z výcviku v Británii.
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Zdeněk Palme v letecké kombinéze.
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311. ČESKOSLOVENSKÁ BOMBARDOVACÍ PERUŤ RAF
311. československá bombardovací peruť RAF byla jednou ze čtyř perutí československého letectva v rámci britského královského letectva Royal Air Force. Jako jediná z nich byla bombardovací, přičemž zbylé tři perutě byly stíhací. Zpočátku peruť
patřila k bombardovacímu velitelství (Bomber Command), později byla převedena
k pobřežnímu velitelství (Coastal Command). K činnosti perutě v prvních letech patřily (zejména noční) nálety na německá, nizozemská, belgická a francouzská města
a přístavy. V rámci činnosti u pobřežního velitelství se peruť zaměřovala především
na hlídkové lety proti německému loďstvu, zejména proti ponorkám, nad Atlantikem,
Biskajským zálivem a Severním mořem.
U Coastal Command provedla 311. peruť celkem 2084 bojových letů, při kterých napadla 33 ponorek, z nichž pět potopila a jednu poškodila. Celkem 16 strojů (6 Wellingtonů a 10 Liberatorů) bylo v boji ztraceno a dalších 27 (16 Wellingtonů a 11 Liberatorů) bylo těžce poškozeno. V boji padlo 104 letců a 29 jich bylo vážně raněno. Posádky
si připsaly 4 jisté sestřely, 3 pravděpodobné a 14 poškozených nepřátelských letounů.
Zdroj: Wikipedie

Znak 311. bombardovací perutě.

Zaučování na nové stíhačce v Anglii,
Zdeněk Palme první zleva.
Fotograﬁe posledních válečných obětí Čechoslováků v řadách RAF, mezi nimi i Zdeňka
Palmeho.

Z
S

a své zásluhy o porážku nacistického Německa byl Zdeněk Palme in memoriam vyznamenán jak presidentem republiky, tak i úctou občanů Poniklé a Jablonce nad Jizerou. Zdejší školy zdobily či zdobí upomínky na statečného letce, v Poniklé se po něm (ač letci RAF) jmenoval i jeden z pionýrských
oddílů.
mutným paradoxem krutých osudů první poloviny XX. století zůstává fakt,
že se otec a syn Palmovi spolu nakonec setkali jen a pouze symbolicky
– na ponikelském pomníku padlým v obou světových válkách. Na žulovém
obelisku je vytesáno jméno otce Bohumila, o něco níže i jméno Zdeňkovo. Kéž by
se už nikdy nemuseli synové a otcové potkávat tímto způsobem!

Jedna z posledních fotograﬁí Zdeňka
Palmeho.

 Dle pečlivě uspořádaného alba fotograﬁí Zdeňka Palmeho, které po válce sestavil
jeho bratr Bohumil, jakož i pozdější korespondence Bohumila Palmeho pro zpravodaj
připravil Tomáš Hájek.

Royal Air Force (RAF), česky Královské letectvo
V Britském královském letectvu sloužilo za druhé světové války celkem 2402 Čechů
a Slováků. Pětina z nich se konce války nedočkala. Ne všichni ale byli piloty. Vedle
známých mužů v modrém tam byl pozemní personál. Další muži působili na administrativních pozicích, jako styční důstojníci u královského letectva nebo ve výcvikových jednotkách. V RAF byli také letci z řady jiných zemí. Čechoslováci si ale u britského letectva vydobyli vynikající pověst stejně jako jejich polští kolegové. Mnozí
letci se po únoru 1948 stali oběťmi komunistického režimu.
Zdroj: Wikipedie
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Zdeněk Palme se nad hrobem kamaráda Vladimíra Zaorala asi sotva
ubránil pomyšlení, že ve válce může
být každý den tím posledním.
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Náš poslední korunovaný král Ferdinand V. Dobrotivý předává v prosinci 1848
pod tíží bouřlivých událostí v ulicích vládu svému synovci Františku Josefovi I., který pak celkem rychle zavrhuje většinu reforem a svobod slíbených již dříve svým
dobrotivým předchůdcem. Mnohé ústupky pracně vybojované zvolenými poslanci
na půdě parlamentu tak berou za své, škoda!

J��� �� ����� ��� ������
���� O T���������� �����������, ����� �� ��������
Úplně to vidím, jak by to vše klapalo, kdyby nám do toho nehodil coronavirus vidle. Letošní Tuláčkovy slavnos�
to�ž měly být jubilejní, desáté. A jejich
oslavencem se měl stát významný ponikelský rodák, poli�k, novinář a advokát
devatenáctého stole� JUDr. Karel Tomíček, jehož hvězdné chvíle jsou spjaté
zejména s revolučním rokem 1848.
Měli jsme v plánu vzdát Karlu Tomíčkovi a jeho době všestrannou poctu. Chtěli jsme se podrobněji bavit
o složitých dějích „jara národů“ se
zvláštním přihlédnu�m k nikoliv nepodstatné stopě, kterou v něm zanechal ponikelský rodák. Na myslích nám
měly tanout veliké osobnos� našich
dějin svářící se o podobu české a rakouské poli�ky, o podobu občanských
práv a společenského řádu vůbec. Měli
jsme stát na jednom z rozhodujících kolbišť gradujících národnostních vášní.
Mohli jsme přemýšlet, kam nás nakonec v roce 1848 a 1849 přijaté změny
v dlouhodobé perspek�vě zavedly.
Chtěli jsme se také v kulisách kavárny revolučních let začíst do odvážných článků v „Národních nowinách“,
do nichž Karlu Havlíčkovi ostrým perem
Karel Tomíček pravidelně přispíval. Jiskrné myšlenky brilantně argumentované č�vým slohem vystupují z pěny
dní novinových článků a jsou zajímavé
i po půldruhém stole�.
Chtěli jsme také s patřičnou prak�ckou ukázkou vzpomenout jeden z největších technických počinů 40. let 19. stole-
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�, to�ž pořízení prvních katastrálních
map, Stabilního katastru. Velkolepé
mapové dílo pořizované v našich končinách roku 1842 zachycuje ještě starý
patriarchální svět nedělitelných gruntů,
lánů rozbíhajících se nepřerušovaně
od Ponikelského potoka na obě strany.
Chtěli jsme vzpomenout mistrovství

JUDr. Karel Tomíček na fotograﬁi v pokročilém věku, kdy již mohl pro paměť
svým potomkům sepsat, jak byl vždy
za svého všestranně naplněného života pilen.

tehdejších zeměměřičů, kterým se s jejich soudobou technikou podařilo obdivuhodné dílo. Chtěli jsme však také
poukázat, jak malicherné jsou ve světle
vzniku těchto map mnohé sousedské
sváry o milimetry, cen�metry, decimetry, někdy i metry…

Zejména jsme však chtěli pokud
možno poutavou formou oživit osobnost Karla Tomíčka. Z jeho obsáhlých
sepsaných vzpomínek máme to�ž poměrně plas�ckou představu o jeho
životních osudech i o jeho duševním
naladění. Měli jsme se proto vydat
na krátkou procházku směrem k jeho
rodné chalupě a potkat přitom několik
hraných výjevů z jeho osobních ponikelských i veřejných Vídeňských příhod.
Názornou formou, a snad i s jistým
nadhledem, jsme mohli okusit něco
z Tomíčkova plnokrevného, mnohdy
drama�ckého a zejména za všech okolnos� cílevědomého života.
Po takové vycházce, ve které by nám
Karel Tomíček představil několik perel
své pozemské pou�, bychom už byli
skvěle naladěni dozvědět se o něm ještě mnohem více. Měli bychom k tomu
jedinečnou šanci, neboť Kabinet kerkonošské slovesnos� (redaktorka Bára
Kulhavá a kolek�v) připravil a vlastním
nákladem (za podpory grantu obce Poniklá) vydal knihu vzpomínek JUDr. Tomíčka s příznačným názvem „Byl jsem
vždy pilen“. Kniha je vkusně graﬁcky vyvedena (Gen�ana Jilemnice) ve vysoké
kvalitě s pevnou vazbou a bohatým obrazovým doprovodem. V prodeji bude
hned, jak se k tomu namane vhodná
příležitost. Čekáme na ni.
Dě� si bývaly na Tuláčkově návsi mohly ozkoušet herní kratochvíle
svých 5× pra-dědečků, dospělejší pak
vyslechnout koncert Shizzle Orchestra
(který by nám po svém originálně navodil atmosféru bujaré schůze ústavodárného Kroměřížského sněmu, kde
Tomíček zasedal v lavici č. 19).
Všichni jsme se mohli hojně občerstvovat, klábosit, mohlo nám být
spolu krásně. Jenže to by nám do toho
nesměl vlétnout ten malý, zpropadený
nemrát. Mizera, který nevídanou mírou
cvičí s naším světem, jak ho známe, jak
ho máme rádi, a jak nám k němu svojí prací dláždil cestu poslanec říšského
i zemského sněmu, advokát a novinář
JUDr. Karel Tomíček.
A proč Vám to tu všechno píšu? No
přece abyste se o to víc těšili na návrat
do doby, kdy si budeme moci o to více
vážit těch mnoha jen zdánlivě samozřejmých rados�. Jednou z nich budou
i Tuláčkovy slavnos�, které připomenou Karla Tomíčka nejméně tak velkolepě, jak jsem Vám tu nas�nil.
 Tomáš Hájek, rychtář Kabinetu
kerkonošské slovesnosti, z. s.
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Různé

NOVÝ HELIPORT ZZS LK V LIBERCI
Letecké posádky Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje už
budou moci v Liberci na své domovské
základně bez obav přistávat i po soumraku. Nový heliport, který slavnostně
uvedl do provozu ředitel ZZS LK Luděk
Kramář spolu s hejtmanem Mar�nem
Půtou, jeho statutární náměstkyní
pro resort ekonomiky, správy majetku a informa�ky Jitkou Volfovou a náměstkem pro oblast zdravotnictví Přemyslem Sobotkou, je již osvětlený.
Právě osvětlení heliportu bylo
podmínkou Úřadu pro civilní letectví,
bez jejíhož splnění hrozilo omezení
rozsahu denního letového provozu.
A právě v Liberci byla poslední základna HEMS, která ji za�m nesplňovala.
„Pokud bychom nový heliport nepostavili, reálně hrozilo omezení jeho provozu, vrtulník by se musel vracet vždy
před soumrakem,“ vysvětlil Luděk Kra-

mář. Doplnil, že letecká základna ZZS LK
neprovozuje noční lety, ale pouze denní (tj. od svítání do soumraku – tento
čas je v průběhu roku proměnlivý), nicméně pilot a posádka vrtulníku mnohdy nemohou odhadnout přesnou dobu
návratu na základnu a neosvětlený heliport jim ho tedy komplikoval.
Práce na novém heliportu začaly
v únoru letošního roku, jeho stavba
skončila v srpnu. Jeho celková cena je
6,7 milionů korun a ZZS LK ji zapla�la
z účelové dotace, kterou poskytl Liberecký kraj. Stavební část heliportu
si vyžádala náklady 3 miliony korun,
3,4 milionu korun stály použité technologie a 300 �síc ZZS LK zapla�la za projektovou dokumentaci. Dobudovat je
třeba ještě hasicí systém, který bude
stát necelé tři miliony korun. Nový heliport vyrostl na pozemku, jenž původně patřil městu Liberec, díky rychlému

a vstřícnému jednání zainteresovaných
ins�tucí se jej však velmi rychle podařilo vyměnit za jiný, který patřil Libereckému kraji. „Městu i kraji bych za tuto
vstřícnost velmi rád poděkoval. Stejně jako Aeroklubu Liberec za dohodu
o provozu na le�š�,“ řekl Kramář.
„Zajištění dostupnos� zdravotní
péče je naší prioritou, bez letecké záchranné služby by to nešlo. Jsme rádi,
že naše záchranka disponuje skvělými
posádkami, které se pravidelně cvičí
a připravují tak, aby mohly pomáhat
lidem i ve velmi těžkých a nepřístupných podmínkách,“ řekl hejtman Mar�n Půta. Ocenil i spolupráci s Horskou
službou, jejíž zástupci záchranářům
velmi často pomáhají.
Zvláštní vzpomínku při uvedení
heliportu do provozu věnovali bývalému kolegovi, pilotu Michalu Benešovi,
který loni tragicky zahynul. Právě on se
podílel na prvních jednáních o novém
heliportu a měl být jeho odborným garantem.
U příležitos� otevření nového heliportu záchranáři představili také nový
vůz Škoda Octavia, který v rámci projektu ŠKODA AUTO POMÁHÁ v létě
ZZS LK převzala od společnos� Škoda
Auto, a. s. Vůz, který ZZS LK získala
i díky tomu, že má cer�ﬁkaci ISO 9001,
je určen pro potřeby pracovníků Systému psychosociální intervenční služby
(SPIS), kteří poskytují podporu zejména příbuzným, známým a svědkům nečekaných a náhlých událos�, při nichž
dochází k náhlému poškození zdraví
v důsledku nehody, náhlého onemocnění či úmr�.
 Michael Georgiev, ZZS LK

HASIČI RADÍ OBČANŮM VYBAVTE SVOU DOMÁCNOST
DETEKTORY KOUŘE
Zařízení pro signalizaci požárů v budově můžeme rozdělit do dvou základních kategorií. Tou první je elektronická
požární signalizace (EPS). Její využi� je
zejména ve výrobních a kancelářských
prostorech, obchodních domech apod.
Tyto objekty jsou díky nainstalované EPS připojeny na specializovanou
ústřednu, která přijme signál o zachyceném kouři a předá ho dál, ve většině případů upozorní hasičský záchranný sbor kraje přes tzv. pult centrální
ochrany.

20

Druhou skupinu tvoří autonomní
hlásiče požáru (detektory kouře). Jedná
se o jednoduché přístroje, které včas
detekují vznikající požár a vyvolají poplach. Tyto hlásiče jsou určeny pro instalaci v našich domácnostech. Přístroj
je napájen baterií, jejíž životnost může
být až deset let.
Čidla hlásiče dokáží kouř z požáru
včas detekovat. Op�ckým (blikající kontrolka) a silným akus�ckým signálem
na něj upozorní uživatele domácnos�. Umožní �m nebezpečí zlikvidovat

již v zárodku či ohrožený prostor včas
opus�t a přivolat hasiče. Ze zkušenos�
záchranářů plyne, že právě včasné zjištění požáru je rozhodující pro záchranu
lidských životů, „hlásiče požáru“ tak
výrazně zvyšují šance na přeži�. Nebezpečí hrozí např. v noci, kdy lidé spí a požár včas nezjis�. Tři ze čtyř obě� požárů
neuhoří, ale zemřou kvůli nadýchání
se toxických zplodin hoření. Kouř je
rychlejší a �šší než oheň a i malý požár dokáže po pár minutách zaplnit
byt vysoce toxickými zplodinami, které
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Různé
při několika vdechnu�ch způsobí bezvědomí a následně smrt člověka. Včasné varování nás může zachránit!
Nákup autonomního hlásiče doporučujeme realizovat u specializovaného prodejce, který nám poradí s jeho
instalací. Výrobek musí odpovídat
platným normám a mít označení „CE“
(značka garantuje, že výrobek odpovídá evropským harmonizovaným normám). Je také možné vzájemně propojit několik hlásičů s �m, že v případě
výstražné reakce jednoho, jsou zapnuty i hlásiče ostatní (např. čidlo reagující
na kouř v garáži spus� čidlo i v ložnici).
V porovnání s hodnotou věcí v naší domácnos�, o které nás případný požár
může připravit, je částka za pořízení
hlásiče zanedbatelná.

čás�, např. v chodbě, kam ús� jednotlivé místnos�,

INSTALACE HLÁSIČE POŽÁRU

ru písmene „A“,

Samotná instalace hlásiče je rychlá
a jednoduchá. Stačí k tomu hmoždinky
a běžné nářadí, při instalaci postupujme vždy podle návodu výrobce.

VHODNÉ UMÍSTĚNÍ:



v ideálním případě ve všech obytných místnostech bytu/domu,

 v případě montáže jednoho hlásiče
v bytě zvolíme místo v jeho centrální

ZIMA SE BLÍŽÍ…
NA CESTU ZA PACIENTY
JSME PŘIPRAVENI!
Cesta za pacienty někdy nebývá
lehká a někdy ani nevede po silnici. Ať
už se jedná o zraněné v terénu nebo
o ty, kdo naši pomoc potřebují doma,
zejména v zimních měsících je občas
velmi ob�žné dojet sanitou až k místu
zásahu. Řidiči Zdravotnické záchranné
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 v místnos� vždy doprostřed stropu (dle doporučení min. ve vzdálenos� 60 cm od stěny a ve výšce max. 6 m
od podlahy),


v bytových domech, ubytovnách
apod. i ve společných prostorech každého podlaží domu,

 v místech s vyšším rizikem vzniku požáru (garáže, dílny).
NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ:

 prašné a velmi vlhké prostory, např.
kotelny, koupelny nebo prádelny,

 blízkost ven�látorů, tepelných zdrojů, sví�del nebo jiných zdrojů tepla,

 vrcholy půdních prostorů střech tva prostory s vysokou koncentrací cigaretového kouře, výparů barev, rozpouštědel a výfukových plynů.

NEZNALOST ZÁKONA
NEOMLOUVÁ

Povinnost mít nainstalovaný autonomní hlásič požáru je zakotvena
v naší legisla�vě (vyhláška č. 23/2008
Sb., o technických podmínkách požárslužby Libereckého kraje proto pravidelně zdokonalují své znalos� a dovednos�, aby nejen cesta k pacientovi, ale
i s ním do zdravotnického zařízení, byla
co nejbezpečnější.
V září se proto většina řidičů ZZS
LK vystřídala na prak�ckém školení
v bývalém vojenském areálu v Ralsku.
Pod vedením instruktorů z vlastních
řad obnovili své znalos�, naučili se něco
nového a vyzkoušeli si jízdu sanitou
v opravdu těžkém terénu. Na cvičení,
které ZZS LK pořádá již druhým rokem
vlastními silami, se řidičů za zpřísněných bezpečnostních a hygienických
podmínek (kvůli riziku nákazy covid)
vystřídalo celkem 120. „První ročník
cvičení řidičů ve vojenském prostoru
Ralsko byl úspěšný a měli jsme na něj
skvělou zpětnou vazbu od zaměstnanců. Letos jsme na něj navázali podobným scénářem, samozřejmě s drobnými úpravami. Stěžejní čás� byly stejně
jako loni prak�cké jízdy v terénu, vzhledem k tomu, že hodně pršelo, byly
místy opravdu výživné,“ řekl mluvčí
Zdravotnické záchranné služby Liberec-

ní ochrany staveb). Na základě této
vyhlášky jimi musí být domácnos�
ve všech nových i zrekonstruovaných
objektech po 1. 7. 2008 vybaveny
v souladu s projektovou dokumentací
stavby a rodinné domy pak dále minimálně jedním přenosným hasicím
přístrojem. Tento požadavek se netýká
staveb realizovaných před účinnos�
této vyhlášky, avšak doporučujeme instalaci i v těchto domácnostech.

JAK HLÁSIČ KONTROLOVAT?

V návodu výrobce by mělo být
uvedeno, jakým způsobem a jak často máme hlásič kontrolovat. Na rozdíl
od hasicího přístroje kontrolu nemusí
dělat vyškolená osoba, ale sám uživatel
– např. jednou měsíčně prostým s�sknu�m kontrolního tlačítka, čímž se kontrolně spus� alarm. Jinak nám postačí
jednou za čas v hlásiči vyměnit baterie,
přičemž akus�cký signál (popř. blikající
kontrolka) nás upozorní, když již baterie dochází. Baterie v hlásiči vydrží minimálně 1 rok, existují ale i s mnohem
delší životnos�. Pamatujme, že hlásič
s vybitou baterií je nám k ničemu.
 por. Mgr. Iva Michalíčková,
koordinátorka preventivně výchovné
činnosti HZS Libereckého kraje

kého kraje Michael Georgiev. „Soustředili jsme se na dohledávání pacienta
v nepřístupném terénu – na místě bylo
i mobilní operační středisko. V rámci teore�cké výuky se řidiči věnovali
rozboru dopravních nehod nebo pravidlům, která pro nás na silnicích pla�
v době, kdy je sanita ve výjezdu, a podobně,“ doplnil.
Záchranáři pravidelně trénují krizové brzdění, jízdu ve vysoké vodě, zvládnu� smyku či nácvik zvláštních krizových situací včetně překážek na silnici.
„Díky podpoře Libereckého kraje a vojenských lesů se nám v Ralsku nabídl
ideální výcvikový prostor pro to, aby
si každý řidič mohl na vlastní kůži vyzkoušet jízdní vlastnos� vozu v terénu,
který v Libereckém kraji může kdekoliv potkat. Protože u nás to není jen
o městech a silnicích. Lokalit, kde jsou
lidská obydlí, chaty, chalupy je všude
dost a kolikrát je pro posádky opravdu náročné je dohledat, mnohdy je to
právě o takovýchto cestách na hranici
sjízdnos�,“ uvedl Georgiev.
 Michael Georgiev, ZZS LK
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Zprávy z obce

MILÍ, MOUDŘÍ LIDÉ…
Nepokojné – nenaplněné je lidské srdce, dokud nenajde
spřízněnou duši a nespočine v Bohu. Člověk a celé lidstvo
plují na společné lodi vesmírem, a tou je naše země. Odedávna si všichni byli vědomi, že o tuto planetu máme pečovat, a ne o ni bojovat nebo se o ni rvát. Čas od času, když
se člověk přestane dívat před sebe a nad sebe k nebi, ztra�
pevnou půdu pod nohama, především pak jasný cíl života.
Matema�ckým důsledkem toho pak je, že se člověk začne
zabydlovat a opevňovat, což vyús� v strach pro� všemu
a pro� všem.
Z první knihy Bible o stvoření máme zprávu, že člověk jako
první slovo k Bohu neprojevil ani úžas nad stvořením nebo
nad sebou samým, ani vděčnost za krásu domova a svoji
existenci, dokonce ani prosbu za cokoliv, ani nevyužil �síce
jiných možnos� projevů vztahu k Bohu. Prvním biblickým
slovem člověka k Bohu je děsivé: „Bál jsem se, a tak jsem se
schoval!“ V čase, který máme za sebou – 1. září 1939 začala druhá světová válka a místo vzdělání ve škole přišla smrt
se svými 62 miliony promarněných životů, v čase, ve kterém
žijeme s epidemii coronaviru a především s epidemií všeobecného strachu, a nakonec v tom čase, který máme ještě
před sebou, se více než epidemie coronaviru a mnoha dalších jiných epidemií, které budou následovat, a věřte mi, že
budou, se nesmíme bát především epidemie strachu.
Je mnohem lepší si uvědomit, že i v nejtěžších situacích,
jako jsou velké morové rány, kdy nemělo zdravotnictví k dispozici takové prostředky jako dnes, lidstvo sázelo na víru,
moudrost a odvahu každého člověka. Až na základní rozvážnost, jakou se každý individuálně řídí, aby neohrožoval druhé nákazou, je velmi dobré žít uspořádaným životem. Zdá
se mi, že kolek�vní panika ins�tucí a poli�ků, kteří nás dnes
provázejí, je mylným projevem našeho poje� života a jeho
čás�, kterou je skutečnost smr�. Chtěli jsme zakrýt to, že
jsme smrtelní, protože jsme se uzavřeli duchovní dimenzi
našeho by� a proto ztrácíme půdu pod nohama. Protože disponujeme stále lepší technikou s větším výkonem, domníváme se, že jsme pány všeho, jen zapomínáme, že nejsme
pány života.
A přitom díky této epidemii při všech debatách o bioe�ckých zákonech si naštěs� uvědomujeme svou lidskou křehkost. A tato světová krize nám dokazuje, že nám pranic nepomohou řeči o společném domě, že jsme všichni zranitelní
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a na sobě závislí a že naléhavější je spolupracovat, než se bát
a uzavírat sobě navzájem. A čím více si myslíme, že máme
všechno, �m více ztrácíme hlavu. V každém případě žijeme
ve lži. Proč zaměřovat všechnu pozornost jen na coronavirus,
i když se v ČR nakazilo přibližně 335 102 lidí a s pozi�vním
testem k dnešnímu dni zemřelo 3 251 lidí? Proč skrýváme,
že každý rok se u nás podle dat Státního zdravotního ústavu nakazí chřipkou asi milion lidí a z nich kolem 200 zemře?
A na nemoci spojené s kouřením zemře každý rok asi 18 000
lidí, a to je jedna z mírnějších sta�s�k (což se dá přirovnat
k vyhlazení celého jednoho okresního města), tzn. asi 350
lidí za týden (plné dopravní letadlo) a asi 50 lidí denně (jako
by každý den spadl z mostu jeden autobus). V souvislos� se
zhoubným nádorem umírá ročně 27 000 pacientů. A další
a další a další…
Zkušenost dějin světa i duchovního prostoru nám neustále dává zprávu o tom, že „Ten, kdo si chce svůj život zachránit, ztra� ho; kdo však svůj život daruje člověku, a v důsledku
i Bohu, naplní ho.“ Možná přišel čas vzít na milost myšlenku,
že náboženství není jen opiem lidstva, ale nutným rozměrem, bez kterého člověk přestává být člověkem, umění se
stává kýčem a život je veden jen vzájemným bojem o přeži�.
Mezi originální výroky Juvenália patří tolikrát překroucená myšlenka: „Usiluj (přej si) by byl zdravý duch ve zdravém těle.“ Pro jistotu přikládám originál: „Orandum est ut
sit mens sana in corpore sano.“ Dbáme-li na pořadí, tak to
dává smysl i život, obrá�me-li pořadí, tak se ztrácí řád i život.
Má-li naše stvoření čtyři základní živly – oheň, zemi, vodu
a vzduch, pak má i náš život čtyři základní „stavební kameny“
– tělo, srdce, rozum a duši. Z pohledu své profese se přimlouvám za větší vážnost a péči o srdce – mezilidské vztahy, a pak o duši. Vždyť „nepokojné – nenaplněné je lidské
srdce, dokud nenajde spřízněnou duši a nespočine v Bohu.“
Tolikrát jsme se tuhle životní pravdu snažili obejít, tolik to
stálo krve, životů i peněz, abychom se s námahou a pokorou
opět vrá�li na pevnou půdu pod nohama a jasné nebe nad
hlavou.
Neváhejme a zkusme to teď, každý za sebe. Kdo ví, jestli
zítra dostaneme novou příležitost.
S přáním hezkých dnů do vzdělávání těla, rozumu, srdce
i duše.
 farář Ivo

Pod horami 9–10/2020

KRAJ2011_tisk_201015.indd 1

15. 10. 20 15.40

KRAJ2011_tisk_201015.indd 2

15. 10. 20 15.40

KRAJ2011_tisk_201015.indd 3

15. 10. 20 15.40

KRAJ2011_tisk_201015.indd 4

15. 10. 20 15.40

Jste manuálně zručný/á a dokážete leccos opravit?

Hledáte firmu, na kterou se můžete spolehnout?

EMBA Paseky nad Jizerou je česká firma s tradicí výroby již 138 let.
Firma produkuje výrobky z recyklovaného a výrazně tím přispívá k ochraně
životního prostředí. Hledáme šikovného člověka na pozici:

EMBA Paseky nad Jizerou je česká firma s tradicí výroby již 138 let.
Firma produkuje výrobky z recyklovatelného papíru a výrazně tím přispívá k ochraně životního
prostředí. Hledáme šikovného kolegu / kolegyni na pozici:

SEŘIZOVAČ VE VÝROBĚ

PRACOVNÍK DO VÝROBY LEPENEK A OBALŮ
Chcete za sebou vidět výsledky své práce?
Váš běžný den u nás bude o:

Náplní Vaší práce bude:

Opravy a servis různých strojů
Výroba na zpracovacích strojích
Zaučování spolupracující obsluhy

Vše Vás naučíme!
Co získáte právě Vy:

Stabilní práci v dílně bez nutnosti neustálého cestování
Setkáte se s různými zařízeními, je to různorodá práce
Budete získávat odborné zkušenosti
a tím zvyšovat své mzdové ohodnocení
Zázemí stabilní firmy, na kterou se můžete spolehnout
Díky Vám budou stroje fungovat dobře
Mistra, který jedná férově
Chcete u nás pracovat? Pak napište na email … odpovíme každému.

Kontaktujte nás na tel. 481 553 121
nebo e-mailem na zamestnani@emba.cz
www.emba.cz

Výrobě ekologických produktů pro náročné zákazníky ve 33 zemích
Obsluze výrobních strojů nebo i jejich seřizování
Plnění stanovených úkolů
Když bude vše šlapat, jak má, tak Vás čeká:

Možnost pracovat na dílně bez nutnosti cestování
Zázemí stabilní firmy
Každý měsíc výplata na účtu ve stanoveném termínu
Spousta benefitů
Kantýna a jídelna plná dobrot
Možnost učit se nové věci
Výsledky za sebou uvidíte rychle
Mistra, na kterého můžete spolehnout
Výhodou:

Zkušenost s obsluhou manipulační techniky (není podmínkou)
Uvidíte za sebou výsledky své práce, čímž budete moci ovlivňovat výši své mzdy.
Nebudete „hozeni do vody“, čeká Vás řádné zaškolení a seznámení s celým provozem.

Napište, odpovíme každému.

Kontaktujte nás na tel. 481 553 121
nebo e-mailem na zamestnani@emba.cz
www.emba.cz

Výsledky testu ze str. 11 – 1)140 tis., 2) ARBEIT MACHT FREI, 3) a, 4) b, 5) 3, 6) c, 7) Richard, 8) b, 9) a, 10)

