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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
•

OBECNÍ ÚŘAD

•

VODOVODY (ODEČTY, PORUCHY)

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

Jednání obecní rady za období
prosinec 2018 až únor 2019
Vážení ponikelští sousedé,
přehled toho nejzajímavějšího z činnosti rady obce si můžete přečíst
ve zprávě níže.
Rada obce odsouhlasila finanční požadavky ředitelky mateřské školy pro kalendářní rok 2019 – částečnou výmalbu budovy, výměnu dětských WC ve II. třídě, nákup dvou dětských stolů a židliček, nového herního prvku na zahrádku,
vestavěnou skříň na pomůcky do kuchyňky, dětskou skříňku se šuplíky, dětský
pokojíček, sedací soupravu do II. třídy, opravu vrchních desek tarasů na zahrádce MŠ. Finanční požadavky byly částečně zohledněny již při přípravě rozpočtu
MŠ Poniklá.
Rada obce vzala na vědomí zprávu o zpracované analýze společnosti KORID
o budoucím využití vlakové tratě Martinice v Krkonoších-Rokytnice nad Jizerou. Studie představila čtyři možné varianty dalšího provozování místní železnice od zachování stávajícího rozsahu (při úpravách jízdních řádů autobusů) až
po různé možnosti provozování dráhy spíše jen jako turistické atrakce při snížení běžné obslužnosti. Zástupci obcí ležících na trati se na společné schůzce
vyslovili pro zachování běžného provozu na trati a uplatnění opatření, která by
zvýšila atraktivitu této dopravy (nové zastávky blíže osídlení, modernější vozidla, oprava drážních objektů a nástupišť…).
Rada obce odsouhlasila pořízení 90 ks měřičů od firmy ista Česká republika, Praha dle zaslané cenové nabídky (42 043,8 Kč). Měřiče budou instalovány
na otopná tělesa v čp. 266 a 267, kde jsou současná měřidla za hranicí životnos-

3

POD HORAMI 1–2/2019

ZPRÁVY Z OBCE

ti. Nově pořizované měřiče umožní denní radiový odečet bez nutnosti návštěvy
přímo v bytech.
Rada obce odsouhlasila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 tis. Kč
na částečnou úhradu provozních nákladů sociálně terapeutické dílny společnosti Fokus Semily, z. s. Terapeutickou dílnu navštěvuje 1 klient z Poniklé.
Rada obce vzala na vědomí vyúčtování odpadového systému za rok 2018.
Ztráta odpadového systému za rok 2018 činí cca 250 tis. Kč. Náklady činily
984 tis. Kč. Příjmy dosáhly 577 tis. Kč na poplatcích a cca 150 tis. Kč odměna
od Ekokomu. V nákladech není započítána práce obecních zaměstnanců, která
je odhadována na 50 až 100 tis. Kč. Za poslední dva roky sice došlo ke zmenšení
ztráty o cca 100 tis. Kč, obec však stále systém dotuje.
Celková provozní bilance vodného a stočného za uplynulý rok 2018 skončila
v kladných číslech cca + 350 tis. Kč (z toho výsledek vodného byl cca + 200 tis. Kč,
výsledek stočného cca + 100 tis. Kč). Do výše uvedených čísel však nejsou kalkulovány odpisy cca 850 tis. Kč a investice do vodovodní sítě cca 85 tis. Kč (projekční práce Klára – Mejto), a do kanalizační sítě 1,85 mil. Kč (propojení kanalizace
z Přívlaky na hlavní ČOV, přičemž 1,1 mil. Kč investice bylo kryto dotací FOV
Libereckého kraje). Přestože tedy bylo (ve sledovaném období od roku 2005)
dosaženo nejlepších výsledků, ani zdaleka se při současných cenách za vodné
a stočné neobejde systém bez příspěvku z obecního rozpočtu – v roce 2018
bezmála 500 tis. Kč.
Rada obce se zabývala podklady pro vyhlášení veřejných zakázek souvisejících s projektem „ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro základní vzdělávání“. V polovině února byla vyhlášena dvě zjednodušená
podlimitní řízení – přístavba a stavební aktivity v ZŠ Poniklá, dodávky technologií a nábytku do ZŠ Poniklá. Tyto veřejné zakázky byly zadány v režimu zákona
o zadávání veřejných zakázek a půjde-li vše dle plánu, mohli bychom vítězné
uchazeče znát v polovině března. Po uplynutí lhůty na podání námitek bude
možné s těmito uchazeči uzavřít smlouvu o dílo a zahájit fyzickou realizaci
stavby. V souvislosti s projektem rada obce dále odsouhlasila přidělení zakázky na výkon technického dozoru investora a autorského dozoru, kterým bude
radní obce Poniklá a zároveň autor projektové dokumentace, pan Jirouš ml.
Metodika Ministerstva pro místní rozvoj ČR umožňuje, aby autorizovaná osoba
na jedné stavbě vykonávala současně jak autorský dozor, tak technický dozor
stavebníka. Rada obce dále odsouhlasila přidělení zakázky na výkon koordinátora BOZP panu Ing. Tomáši Kubátovi z Vrchlabí.
Vážení sousedé, ať vám přicházející jaro vykouzlí úsměv na rtech a přinese
dobrou náladu!
Petra Novotná, místostarostka
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Obecní hlásný
Obecní kasa
Peníze sice nejsou zdaleka to nejdůležitější, ale píše se o nich snadněji než
o těch opravdu podstatných otázkách naší pozemské pouti. A tak i já svůj krátký
souhrn zpráv začnu ohlédnutím se za rokem 2018 z pohledu čistě materiálního.
Jako každý prosinec jsme byli s paní účetní napjatí, jak dalece se nám podaří trefit odhady plnění obecního rozpočtu. Cílem byla „kladná nula“, které
jsme ke konci roku skutečně dosáhli! Pesimista si zazoufá, že je obec na mizině
a nic neušetřila. Optimista si zavýskne, že obec plně využila všeho, co měla
– k provozu, obnově a rozšíření své infrastruktury. Já, jakožto optimista, ještě
podotknu, že k těm všem utraceným zdrojům z daňových výnosů jsme se vždy
maximálně snažili přidat koruny či eura dotační. Takže všechny větší akce loňského roku byly spolufinancovány krajem, státem i Evropskou unií.

Dotační kovbojka
Žijeme v dobrodružné době. Jak jinak popsat situaci, kdy aktuálně má obec
na budoucí projekty přislíbeno více než 20 mil. Kč dotací (hlavně na školu) a zároveň má podány žádosti o cca 13 mil. Kč a připravuje žádosti další – a přitom
operujeme s vlastními zdroji na investice tak kolem 5 mil. Kč ročně. I když asi ne
všechny žádané dotační peníze dostaneme (a ne vše plánované tudíž uskutečníme a budeme spolufinancovat), budeme za tu výše zmíněnou kladnou nulu
na účtech v budoucích letech ještě vděční…

Kompostéry
Žhavou novinkou je informace o úspěšném vyřízení žádosti o dotaci na domácí kompostéry pro občany Poniklé a Víchové nad Jizerou. Více než stovka
ponikelských rodin tedy může počítat s tím, že v průběhu května dostane zdarma na zahrádku domácí kompostéry tak, jak si je v polovině minulého roku objednala. Obec do projektu napsala o něco málo vyšší číslo počtu kompostérů,
než kolik bylo žádostí. O několik posledních kusů se tedy můžete ještě přihlásit
stylem „kdo dřív přijde…“. Domácí kompostování je bezesporu jednou z těch
smysluplných aktivit, kterou můžeme podpořit snižování objemu produkovaných odpadů.
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Odpady – pet, olej, sběrný dvůr, vraky
Oslím můstkem přes kompostéry se dostávám ke skutečným odpadům.
V minulém čísle jsem upozorňoval, že do žlutých kontejnerů patří pouze PET
lahve (sešlápnuté). Byl jsem pak správně upozorněn, že na některých (dvou)
kontejnerech máme chybné nálepky zvoucí veškerý plastový odpad. Označení
tedy bylo opraveno a já opakuji, že do žlutých kontejnerů patří pouze PET lahve. Směsný plast z domácností dávejte, prosím, do žlutých pytlů. Důvodem je,
že za toto PŘEDtřídění dostáváme od svozové firmy slevu.
V rámci změn zákonů budou muset obce vbrzku odebírat od občanů kuchyňské oleje. Poniklá tedy bude nově tento druh odpadu přijímat ve sběrném dvoře (zadní dvůr bývalé přádelny čp. 260) každou první sobotu v měsíci
od 9.00 do 10.00 hod. Přepálený rostlinný olej a tuk musí být odevzdán v pevně
uzavřených a neporušených PET lahvích.
Do kontejnerů na textil za farou a u zdravotního střediska lze vhazovat i potrhané oblečení a hadry (pro další průmyslové využití), vždy ale vše čisté a zabalené do igelitu, nikoliv jen tak na volno.
Zajímavou módou se stalo pořádání rallye v Pískovně a následné zanechávání vraků svému osudu. Já bych dokonce i pochopil, že legrace musí být, jenom
bych ale očekával také trochu zodpovědnosti a schopnosti postavit se důsledkům svého činění. Jinak mi ta frajeřina připadá celkem jalová. Věc tedy řeší
ouřady, což je celkem smutné.

Kantýna
Příjemnou novinkou letošního roku je fungující jídelna v Kantýně. Manželé
Jancákovi vaří chutně a za rozumné ceny – testuji svědomitě a mohu jen doporučit! Krom poledního menu bývá otevřeno i v pátek jako klasická hospoda
a objednat zde lze i ubytování pro větší skupiny a také lze zajistit pořádání soukromých společenských akcí. Myslím, že pronajímatel se s obcí dohodl na férových a pro něj výhodných podmínkách pronájmu (někdy se až divím, jaká
hausnumera létají obecní šeptandou), takže věřím, že se mu bude dařit a nám
že bude i nadále chutnat.

Kostlivci ve skříni
Aby nebyl náš cancálek jen výkladní skříní místní samosprávy, zařazuji také
přehled projektů, které nám příliš radosti nečiní:
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Územní plán
Při bližším ohledání jsme zjistili, že těch „horkých“ záměrů na změnu územního plánu s plánovanou výstavbou do 5 let je naprosté minimum! Valná většina žádostí se týká až vzdálených horisontů (pro vnuky – tedy až se narodí,
vystudují…), nebo jsou umístěny do nejokrajovějších částí obce (na víkendový
rekreační klid – což obci také mnoho nedá). Pořízení změny územního plánu
je dosti drahá záležitost, řádově za statisíce. Na pilu tedy příliš netlačíme, byť
kvůli několika hlavu i patu majícím požadavkům se nutnosti pořízení změny
nevyhneme.

Chodníky
Přiznejme si, že jsme byli tak trochu naivní, když jsme předpokládali, jak
to bude frčet. Po nabytí cenných zkušeností s projektováním, majetkovým vypořádáním a povolením 2 km chodníků podél silnice I. třídy konstatujme, že
dříve než v roce 2021 se stavět nebude… V souvislosti s rekonstrukcí silnice I/14
alespoň postupně vznikne provizorní recyklátová „pěšina“ za zvýšeným obrubníkem – provizorní, leč funkční.

Veřejné osvětlení na Přívlace
I zde chladím napjaté očekávání nad tolik potřebnou výměnou světelného
skansenu. Letos určitě nic, příští rok maximálně tak Jilem…

SMS systém
Tady je zádrhel spíše úsměvný, vidím to tak, že v příštím cancálku už opravdu
ohlásíme start informování občanů pomocí SMS zpráv.
Nu a zbytek popela na posypávání hlavy bych si nechal zase na jindy!
Pěkné jaro všem přeje Tomáš Hájek, starosta.

Žádost o prodej obecních pozemků
Žadatel: Josef Nosek
Pozemky: ppč. 309 a ppč. 1239 v kú Přívlaka
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3. zasedání zastupitelstva obce
Poniklá – 7. února 2019
Oficiální zápis je v úplnosti k dohledání na elektronické úřední desce nebo
na OÚ. Není-li uvedeno jinak, bylo hlasování jednomyslné.
Přítomni: T. Hájek, P. Novotná, J. Jirouš, P. Plichta, I. Havlová, T. Klikorka,
J. Bekr, A. Šedá, M. Gembická, J. Kubín, L. Chlum, J. Urík, J. Paulů, T. Nosek
Omluveni: J. Čížek
•

Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele
usnesení
Návrh usnesení č. 28:
ZO Poniklá schvaluje program 3. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá.
Návrh usnesení č. 29:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Josefa Bekra, ověřovateli zápisu
volí Jana Kubína a Miloslavu Gembickou, zapisovatelkou Petru Novotnou.
• Odpadové hospodářství v rámci svazku Jilemnicko
Návrh usnesení č. 30:
ZO Poniklá bere na vědomí informace o záměru Jilemnicka – svazku obcí zajišťovat společně pro všechny členské obce sběr, přepravu, využívání a odstraňování odpadu prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o. ve 100 %
vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí.
ZO Poniklá schvaluje záměr zajištění sběru, přepravy, využívání a odstraňování odpadu v obci Poniklá prostřednictvím společnosti EKO Jilemnicko s. r. o.
ve 100 % vlastnictví Jilemnicka – svazku obcí nejdříve od roku 2021.
ZO Poniklá schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s EKO Jilemnicko
s. r. o., která se týká budoucího závazku uzavřít s firmou EKO Jilemnicko s. r. o.
smlouvu o sběru, přepravě, využívání a odstraňování odpadu.
• Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Návrh usnesení č. 31:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce Poniklá.
• Žádost o dotaci na hasičskou cisternu
Návrh usnesení č. 32:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky do dotačního programu Ministerstva vnitra ČR.
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• Žádost o dotaci Programu obnovy venkova
Rada obce doporučuje požádat o dotaci na opravu komunikace k Flanderovým
(čp. 456).
1. Cesta je dosud nezpevněná, vede do prudkého kopce, každoročně je doplňován materiál na opravy.
2. Krajský fond POV preferuje opravy komunikací (v minulosti jsme opakovaně získávali).
3. Výše dotace až 300 tis. Kč (max. 50 %).
Návrh usnesení č. 33:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu č. 2.1 – Program obnovy venkova na projekt „Oprava cesty na Přívlace“ v celkových nákladech ve výši
700 000 Kč, při vlastním podílu z rozpočtu obce dle pravidel daného programu.
• Žádost o dotaci na opravu místních komunikací
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na rok 2019 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Podmínkou pro předkládání žádostí o dotaci je zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument, kterým je Plán obnovy vesnice, který obec dle potřeby aktualizuje.
Záměrem obce je do vyhlášené výzvy předložit do dotačního titulu 117d8210A
– Podpora obnovy místních komunikací, projekt na obnovu místních komunikací v obci. Dotace je poskytována až do výše 70 % skutečně vynaložených
uznatelných nákladů akce. Při podání žádosti je dolní limit dotace na jednu akci
500 tis. Kč. Horní limit dotace je 5 mil. Kč. Navrhujeme tedy schválit aktualizaci
Plánu obnovy vesnice rozšířený o následující úseky vhodné k opravě:
Název projektu

Plánovaný harmonogram
realizace

Finanční
náklady v Kč

Oprava místních komunikací v obci:
- Přívlacký kopec
- Hanuš – Hájek
- Nová Ves – Mejto
- Přívlaka Čeřovský
- obřadní síň – kaštan
- bytové domy 222, 223

2019–2020

7 400 000 Kč

Návrh usnesení č. 34:
ZO Poniklá schvaluje aktualizaci Plánu obnovy vesnice 2019+ dle předloženého
návrhu.
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Rada obce doporučuje schválit zastupitelstvu obce podání žádosti o dotaci
na projekt s názvem „Obnova místních komunikací v obci Poniklá“ do podprogramu podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací. V aktuálně platné výzvě lze žádat až o 5 mil.
dotaci na obnovu místních komunikací (i několika úseků v různých částech
obce). Dotace je poskytována do výše 70 % skutečně vynaložených způsobilých
nákladů, nejzazším termínem pro ukončení akce je 31. 12. 2020. Rada obce
vytipovala úseky vhodné k opravě (odhad nákladů 7 387 655 Kč):
cesta

Přívlacký kopec
Čp. 101 – odbočka
Hájkovi
Skalský
Nová Ves – nad Mejto
po čp. 30
Nová Ves – nad Mejto až
k Mejtu
čp. 204 – kaštan
Přívlaka Čeřovský
Bytové domy 222, 223

délka
úseku

šířka
komunikace

660

3

350

3

60

3

200

3

180

2,5

90
75
50

3
3
3

technologie

balená
balená +
mostek
balená
balená
balená
balená
balená
balená

cena
bez DPH

DPH

Cena s DPH

2 376 000

498 960

2 874 960

1 459 500

306 495

1 765 995

216 000

45 360

261 360

720 000

151 200

871 200

540 000

113 400

653 400

324 000
270 000
200 000

68 040
56 700
42 000

392 040
326 700
242 000

Diskuse:
M. Gembická: Způsob řazení je podle priority? Budeme řešit pořadí? P. Novotná: Jde pouze o výčet vytypovaných komunikací, všechny budou součástí jedné
žádosti o dotaci, pokud bude žádost o dotaci schválena, budou se rekonstruovat všechny tyto komunikace. T. Hájek: Nahlásil možný střet zájmů.
Návrh usnesení č. 35:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova místních komunikací v obci Poniklá“ v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotačního titulu 117d8210A Podpora obnovy místních komunikací.
• Koupě části stpč. 336 v k. ú. Poniklá (zadní dvůr)
Návrh usnesení č. 36:
ZO Poniklá schvaluje koupi části pozemku stpč. 336 v kú Poniklá označenou
geometrickým plánem č. 641-105/2015 jako ppč. 3097 v kú Poniklá včetně
všech na ní stojících stavebních objektů (kovové haly a části dřevěného skladu)
za cenu 2 Kč (přičemž každému ze dvou stávajících spoluvlastníků bude vyplacena částka 1 Kč).
• Prodej pozemků ppč. 1064 v k. ú. Přívlaka
Na 2. zasedání nebyl projednán bod prodeje pozemku panu Farníkovi na Jilmu.
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Vedle usnesení na prodej části obecní cesty (které bylo přijato za doplněných
podmínek) jsme nehlasovali o druhé žádosti, která se týká koupě pozemku ppč.
1064 v kú Přívlaka. 4 834 m3, trvalý travní porost, propachtováno ZD Roprachtice. Rada obce prodej nedoporučuje.
Návrh usnesení č. 37:
ZO Poniklá schvaluje záměr prodeje pozemku ppč. 1064 kú Přívlaka panu Ing.
Michalu Farníkovi.
Hlasování: pro: 0, proti: 14, zdržel se: 0. Usnesení nebylo přijato.
• Diskuse
J. Paulů: Občané se mě dotazovali, že slyšeli zvěsti, že se budou rušit kontejnery na textil. T. Hájek: Pravda to není, pouze přechází na jiného provozovatele,
nový provozovatel požádal, aby v místním zpravodaji vyšla osvěta, aby tam nebylo házeno silně znečištěné oblečení a vše bylo v igelitových pytlích.
T. Nosek: 25. 5. by tu mohla projíždět Studenecká míle, bude chuť v Poniklé
udělat zastávku? T. Hájek: Ano, je domluvené, že na návsi bude zastávka.
J. Jirouš st.: Proběhl Sportovní ples, byli jsme spokojení jako pořádající organizace, také byl určitě spokojen nájemce Kantýny. Problém byl se židlemi s pod
ručkami, židlí se vejde kolem stolů málo, řešili jsme to zapůjčením židlí z hospody. Ty však jsou natolik staré, že byly problémy se zatrhnutými šaty apod.
T. Hájek: Bereme na vědomí potřebu dokoupit cca 50 stohovatelných židlí.
J. Urík: Když se koupí další židle, kam se pak uklidí židle s područkami? Budou
překážet. J. Jirouš st.: Židle s područkami jsou částečně stohovatelné a během
plesu se umísťují do zákulisí.

Obecní knihovna
Vážení čtenáři,
opět tady máme další rok a shodou okolností i březen – měsíc knihy – proto
bych udělala menší rekapitulaci za rok 2018. Za celý rok bylo v naší knihovně
půjčeno celkem 2 048 knih. Z nich beletrie pro dospělé 635 ks, naučná pro dospělé 90 ks. Beletrie pro děti 1 193 ks (takové množství je díky návštěvám učitelů se žáky v rámci vyučování), naučná pro děti 87 ks, ostatní (hry) 43 ks.
Čtenářů bylo v loňském roce 82, z toho dětských 54.
Přírůstků jsme v knihovně napočítali celkem 192, úbytků – povětšinou zastaralých a poničených knih – 275. K dnešnímu datu evidujeme v knihovně celkem 5 644 svazků.
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Dost čísel, budu ráda, když si i v nadcházejícím čase uděláte čas na dobrou
knihu a při té příležitosti vás ráda uvidím. Máme spoustu nových knih a další
knihy jsou objednané.
Přeji krásné jaro a těším se na přírůstek čtenářů v naší obci.
Knihovnice Ludmila Višňáková

Od 3. dubna 2019 změna výpůjční doby!
Knihovna bude otevřená každé úterý od 16 do 18 hodin!
NOVÉ KNIHY

Pro dospělé
Vlastimil Vondruška – Husitská epopej (7 dílů)
Leigh Judy – Ještě to nebalí, vzkazuje babička
Michaela Klevisová – Kroky vraha
Samantha King – Matčina volba
Stephen King – Noční směna
Tyrell Johnson – Vlci zimy
Victoria Jenkins – Dívky ve vodě
Ann Granger – Mrtvá ve vodě
Marc Elsberg – Zero
Sabine Martin – Katova schovanka
Maja Lunde – Modrá
Zděnek Svěrák – Strážce nádrže
Rosie Walsh – Muž, který už nezavolal
Lynda La Plante – Vdovy
Jane Jacobs – Panský dům
– Panský dům a jeho dcery
– Panský dům a jeho dědictví
Pro děti
Daniela Krolupperová – Sněhová víla
Monika Nikodemová – Skřítek Permoníček
Jan Lebeda – Pohádky skřítka Medovníčka
Ivona Březinová – Pomeranče v podprsence
Umberto Eco – Tři příběhy
Anna Marie Kyšová – Superholky
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Kompostování
Vážení spoluobčané Jilemnicka,
kompostovací sezóna 2018 je za námi
a pomalu se budeme připravovat na tu
nadcházející.
Oproti předešlému roku se množství zpracovaného bioodpadu za celý
mikroregion celkově snížilo. Hlavní příčinou je především suchý rok, kvůli
kterému se vyprodukovalo méně hmoty ke kompostování – tráva, seno…
Náklady na kompostování i přesto mírně stouply. Promítla se do toho vyšší cena za pohonné hmoty, zpracování části hmoty z předcházejícího roku
(kvůli dlouhodobé nemoci obsluhy), a stále se zvyšující náklady na opravu
techniky. Veškerá vytříděná hmota je sbírána a svážena společnou technikou a dále je zpracovávána na šesti kompostárnách, které jsou rozmístěny
po mikroregionu. Jedná se o obce Bukovina u Čisté, Vítkovice v Krkonoších,
Roztoky u Jilemnice, Horní Branná, Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou.
Jako každý rok si dovolíme zmínit, co vše lze do zelených kontejnerů odkládat. Jedná se pouze o biologicky rozložitelný odpad – listí, seno, trávu,
plevelné rostliny, zbytky rostlin a dřevo (pouze do průměru 5 cm a délky
2 m). Do nádob prosím neodkládejte zbytky jídel, kosti, maso, kůže, uhynulá
zvířata, hnůj, jedlé oleje, kořeny, pařezy, kamení, znečištěné piliny, plasty,
sklo, kov a další biologicky nerozložitelné odpady.
Prosíme Vás o skutečně pečlivé třídění bioodpadu do hnědých popelnic
i zelených kontejnerů. Složky, které nepatří do bioodpadu, způsobují každoročně poškození techniky, která bioodpad zpracovává. Náklady na opravu
techniky způsobené špatným tříděním se neustále zvyšují a přesahují již sto
tisíc korun! Kompost si stále drží certifikaci, kterou získal již v roce 2015,
a tak může každý občan Jilemnicka – svazku obcí tento produkt od zpracovatele získat zdarma. Stačí pouze kontaktovat obecní či městský úřad příslušné
kompostárny a domluvit se na odběru hotového kompostu.
Za Jilemnicko – svazek obcí
Ing. Štěpánka Machová
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Společenská kronika
Jubilea leden–únor 2019

Narození prosinec 2018 až únor 2019

94 let
Věra Šimůnková

Vojtěch Vaněček
František Kulhavý
Anežka Černá
Michal Janeček
Daniel Novák
Nataniel Drábek

91 let
Jaroslava Rychtářová
85 let
Josef Tichánek
Vladimír Janata
70 let
Marie Rendlová
Miloslav Zelinka

Úmrtí

Marie Kavová
Věra Bekrová
Věra Řehořková
Jana Kázmerová
Ludmila Lepšová

Statistika pohybu občanů v roce 2018

stav k 1. 1. 2018........................................ 1140 obyvatel
úmrtí.......................................................... - 19
odstěhování............................................... - 34
zrušený pobyt cizince................................ - 3
narození.................................................... + 15
přistěhování.............................................. + 27
sňatky........................................................
8
rozvody......................................................
1		
stav k 1. 1. 2019....................................... 1126 obyvatel

Poděkování
Děkujeme zaměstnancům obecního úřadu za důstojný obřad, panu Čížkovi
za procítěná a upřímná slova smutečního projevu. Děkujeme za projevenou
soustrast a květinové dary všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s paní
Věrou Bekrovou. Kdo byl milován, není zapomenut.
Rodina Bekrova
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Zprávy ze školy
Pohledy Poniklé dobývají svět
Na začátek musím dodat, že nám již docházejí pohledy zdejší obce, neboť je
se žáky pilně rozesíláme do všech koutů světa. A to, že můžete být na svou obec
opravdu hrdí, svědčí i následující zpráva. Naši osmáci psali německy Thomasovi
do hlavního města Švýcarska a vzápětí od něj přišel potěšující dopis, který si
zde dovoluji uveřejnit. Opěvuje v něm krásu zdejší vesnice a krajiny. Také byl
překvapen, že mu žáci napsali německy a že můžou být na sebe pyšní.
“Ahoj ihr Lieben!
Ich danke euch ganz herzlich für eure
wunderschöne Postkarte! Euer Dorf ist
wirklich sehr hübsch und es liegt
in einer sehr schönen Landschaft. Ich
freue mich sehr über eure Postkarte!
Ich bin sehr überrascht, dass ihr auf
Deutsch geschrieben habt. Das macht
ihr wirklich ganz toll, ihr könnt stolz auf
euch sein!
Ich finde es toll, dass junge Menschen
bei Postcrossing mitmachen.
Nun wünsche ich euch von Herzen alles
Gute in der Schule und im Privaten. Ich
sende euch ganz herzliche Grüsse!
Thomas”
Thomas napsal ještě jednou velmi obsáhlý dopis, ve kterém nás seznamuje
s tamním dialektem a přibližuje nám historii města Bernu.
Další ohlas přišel až z Havajských ostrovů od Sandry, kam doputoval náš
zimní pohled. Píše, že na Havaji v zimě bývá 12 °C a průměrná roční teplota
dosahuje 29 °C.
“Aloha & Mahalo for this wonderful postcard. The winter scenes are beautiful. The coldest it gets at my home is 12 °C. Most of the time its averages about
29 °C . Hope you have a good day.”
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Dále pohledy Poniklé zamířily do Kazachstánu do města Атырау, do německého města Velbert, které se nachází v oblasti Severní Porýní-Vestfálsko,
do Hong Kongu vzdáleného 8 696 km, do Londýna a do ruského města Tula.
Koncem ledna se v naší schránce sešlo 9 pohledů z různých zemí a měst.
Mohli jsme tak obdivovat pohádkové náměstí v Moskvě, barokní katedrálu
v Peterburgu, nejvýchodnější město Ruska Ufu, nádhernou architekturu Litvy,
seznámili jsme se s tvorbou nizozemského malíře Antona Piecka, který si pohrává s detaily. Přišel nám pohled z Německa z přístavního města Hamburg.
Jeho pisatelka se moc těší na jaro, na miliony rozkvetlých jabloní a třešní, které
zdobí tamní ulice. Alespoň pocitově nás zahřál pohled z Kypru, kde v předešlých letech bylo velmi sucho, ale tuto zimu se dalo lyžovat na hoře Olympus.
9 343 km musel urazit pohled z USA ze státu Arizona, který nám poslal jeden
učitel v důchodu. Přišel také pohled z čínského přístavu Hong Kong, kde žije 7,4
milionů obyvatel, a je to 4. nejlidnatější místo na zemi.
Co dodat, Postcrossing si užíváme, neboť nás oboustranně obohacuje.
Alena Stránská

Užili jsme si den v teplákách
Ve středu 16. ledna jsme si vyrazili do školy pěkně na pohodu v teplákách.
Tento den byl totiž v celé republice vyhlášen jako Teplákový den. Zapojili jsme
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se tak do dalšího projektu Schools United – Hrdá škola. O velké přestávce nám
předvedly své teplákové představení děti z 1. a 2. třídy. Cvičily v rytmu několika
písniček a pořádně se u toho i s paní učitelkou zapotily. Další přestávka byla
v režii 9. třídy. Naši deváťáci pozvali do chodeb 2. patra malé i velké kamarády
a pořádně je rozhýbali na příhodnou píseň Tepláková souprava. Skvělým moderátorem se ukázal Jirka Trunda, který celé akci dodal ty správné grády. Teplákový den ukončily svým zajímavým vystoupením dívky ze 6. a 7. třídy.
Alena Stránská

Lyžařský výcvik 6. a 7. třídy
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Na Valentýna v barvě lásky
V hodinách angličtiny jsme si připomněli Valentine´s Day trochu netradičně. Žáci z 1. a 2. stupně se vydali po srdíčkových trasách a řešili zábavné úkoly související s tímto svátkem v prostorách celé školy. Procvičili si tak anglič
tinu, aniž by museli sedět v lavicích. Za správně zodpovězené otázky navíc
získali body do soutěže Body – Master. Již vědí, že svatý Valentýn byl knězem
v Římě, který oddával zamilované páry v době, kdy to bylo zakázané. Údajně
zemřel 14. února 269 a byl prohlášen svatým.
O valentýnskou výzdobu školy se postarali žáci 6. a 7. třídy v rámci výtvarné výchovy. Naši nejmenší z 1. a 2. třídy zase vytvořili nápaditá přáníčka.
Na fotografii můžete vidět, jak nám to slušelo v barvě lásky.
Alena Stránská
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Den otevřených dveří v MŠ Poniklá
se koná v úterý 16. dubna 2019 od 15.30 hodin.
V tento den je lepší přijít bez dětí. Nabízíme prohlídku
budovy, informace o tom, jak u nás pracujeme, o akcích, apod.
Děti si prostory budou moci prohlédnout a vyzkoušet v den zápisu 14. 5. 2019.

************************************************************

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PONIKLÁ
Ředitelka mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis do Mateřské školy
Poniklá, který proběhne

v úterý 14. května 2019
od 14.00 do 17.30 hod.
Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí
do předškolního zařízení v následujícím školním roce od září, i v jeho
průběhu (tzn. září 2019 – červen 2020), aby před zápisem do MŠ
navštívili s dítětem lékaře a nechali si na přihlášku i evidenční list předem
potvrdit, že dítě je schopno MŠ navštěvovat. Přihlášku i evidenční list je
možno vyzvednout v předstihu v MŠ, nebo stáhnout z internetových stránek
Obce Poniklá (www.ponikla.cz, školství, nebo http://ms.ponikla.cz), kde
naleznete i další informace o naší mateřské škole.
U dětí, které dovrší během následujícího školního roku 6 let, je od září
2019 předškolní vzdělávání povinné.
S potvrzenou přihláškou, evidenčním a rodným listem se dostavte ve
stanovený den a hodinu do MŠ. V případě, že se Vám stanovený termín
nebude hodit, telefonicky si domluvíme jiný termín (481 585 257 nebo
731 711 997).
Na Vaši návštěvu se těší za MŠ Lenka Scholzová
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Z třídní knihy předškoláka
Je to až k neuvěření, ale jaro nám již klepe na dveře. Děti pomalu shazují
vrstvy oblečení, na vycházkách nám kolem hlav bzučí první včelky a my se
velmi těšíme, až budeme moci pozorovat první kvítky v zahrádkách. Naposledy jsme se loučili těsně před Vánoci, pojďme se tedy podívat, jaký byl leden
a únor u nás ve školce.
Hned ze začátku roku nás překvapil velký úbytek dětí. Chřipka si nevybírala,
spousta dětí byla nemocná a zdravotní neduhy potrápily i nejedenu paní učitelku. Na konci ledna jsme si s dětmi celý týden povídali o zdraví a péči o něj.
30. 1. 2019 k nám právě v rámci tématu Zdraví přijela paní lektorka Veronika
s programem ,,Zdravá pětka“. Nejdříve navštívila třídu Zvídálků, poté zavítala
i ke Kulíškům, kde program trochu zjednodušila pro malé děti. Paní Veronika
dětem ukázala dva obrázky – zdravě a vesele vypadající holčičku a vedle ní
chlapečka se smutným výrazem, kulatým bříškem a zlomenou nohou. S dětmi
si pak povídala o tom, jak asi tráví svůj volný čas, co jedí a jak se to na jejich
zdraví projevuje. Také si s nimi zatancovala taneček na písničku z CD, které nám
ve školce nechala. Děti pak vytřídily potraviny na zdravé a nezdravé a na samotný závěr programu si mohly u stolečku vytvořit obličejík z nakrájené zeleniny,
kterou pak s chutí snědly.
Paní Veronice moc děkujeme, program byl velmi příjemný a pro děti přínosný.
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Zima se letos podařila, sněhu bylo dostatek a děti si ho dosyta užívaly. Kaž
dý den jsme vyšli na Keříček, kde si děti na sněhu hrály. Stavěly sněhuláky, lopatami sníh vyhazovaly a stavěly si domky. Později si z domu přinesly pekáče
a kluzáky, na kterých se vozily z kopce, někdy až do půli pole.
Nezapomínali jsme krmit ptáčky, sledovali jsme stopy zvířat ve sněhu.
V týdnu, kdy jsme si o volně žijících zvířátkách povídali, se na děti chystalo
další krásné překvapení. 14. 2. 2019 do školky zavítal myslivec a pracovník KRNAPu, pan Tomáš Nosek. Přivedl s sebou i svou ,,pomocnici“ Elišku Palasovou.
Hned na začátku programu Tomáš dětem rozdal krásné papírové myslivecké
klobouky, díky kterým se děti rázem staly jeho kolegy a kolegyňkami. Tomáš si
pak s dětmi povídal o zvířátkách a o péči o ně ve všech ročních obdobích. Děti
se také dozvěděly, co obnáší práce myslivce, jaké myslivci používají pomůcky
a jaké mají zvyky. Všechny pomůcky také dětem přinesl ukázat, děti viděly i zvířecí kůže a jelení parohy, na vše si dokonce mohly sáhnout.
Děti nakonec panu myslivci předaly potravu pro jeho zvířátka u krmelce,
kterou jim zanesl a rozloučily se s ním písničkou o lese.
Dopolední program byl velice příjemný a poučný, mnohokrát děkujeme Tomášovi a Elišce za jejich čas a ochotu, doufáme, že jsme se neviděli naposledy.
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I tento rok jsme si s dětmi povídali o knížkách, k čemuž také patřila návštěva
místní knihovny. 22. 2. 2019 se tam vypravila třída Zvídálků.
Do knihovny děti odvezl pan Tomáš Klikorka, za což jemu i panu starostovi, který cestu vždy schválí a také financuje, moc děkujeme.
V knihovně si děti nejdříve připomněly, jak se mají chovat a jak si půjčovat knížky. Najednou se mezi nimi objevilo klubíčko, které si s dětmi hrálo hru, zda děti vědí, co je…? (knihovna, kde se kupují knížky, kdo je spisovatel, ilustrátor apod.). Paní učitelky dále vybíraly nejznámější knížky,
děti se snažily knihu poznat, pojmenovat ji či poznat ilustrátora, neboť
ve školce si tyto informace připomínáme často při četbách na pokračování.
Dále si děti povídaly o tom, kdo někdy navštívil knihkupectví, jak se
k nim domů dostávají knihy (jako dárky). Poté paní učitelky určily tři
písmenka, která měly děti vyhledávat na hřbetech knížek v regálech.
V závěru se děti rozdělily do skupinek a za úkol měly sestavit pohádkové obrázky podle postupného děje. Ve zbytku času, před návratem do školky, si děti
mohly libovolně vybírat a prohlížet knížky. Při rozloučení dostaly všechny děti
od paní knihovnice čokoládku a zdravé jablíčko.
Tímto moc děkujeme paní Višňákové za ochotu, vstřícnost a pohodu, kterou
v místní knihovně vytváří i za odměny, na kterých si děti pochutnaly. Již teď se
těšíme na další návštěvu.
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Poslední únorový týden se nesl v duchu masopustu. A jelikož ke správnému
masopustu patří veselí a hudba, přijela za námi hned v pondělí 25. 2. 2019 paní
Dagmar Čemusová s hudebním programem Já jsem muzikant. Během asi 45
minut dlouhého vystoupení seznámila děti velmi hezkou formou s několika hudebními nástroji. Některé děti již znaly, některé, jako třeba lesní roh či klarinet,
však viděly poprvé. Děti si s paní Čemusovou zazpívaly, písničky doprovázely
hrou na tělo, některé dokonce i tanečkem.
Vystopuení bylo krásné, na paní Čemusovou se budeme určitě těšit zase
napříště, děkujeme.
Hned dva dny nato, ve středu 27. 2. 2019, jsme se byli podívat v ponikelské
kantýně. Společně s kamarády z prvního stupně ZŠ a dětmi z víchovské školky
jsme zhlédli film Pat a Mat: Zimní radovánky. Během pěti krátkých příběhů se
děti bavily nad starostmi a strastmi těchto dvou nerozlučných kamarádů. Viděly, jak si Pat a Mat poradili se sněhovou závějí, jak si zdobili své příbytky, i jak
oslavili Vánoce a příchod Nového roku.
Kino bylo velmi zábavné, dětem se moc líbilo a my děkujeme Kinu na kolečkách za promítání.
Masopustní týden pro nás vyvrcholil v pátek 1. 3. 2019, kdy jsme si ve školce
užili veselý karneval. Po svačině se děti převlékly do masek, které si ve školce
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vyrobily, nebo si je přinesly z domu. V obou třídách si děti zacvičily a zatancovaly při písničkách. Protože počasí příliš nepřálo, nemohly se děti vydat na tradiční masopustní průvod obcí, a tak do školky alespoň zavítala návštěva z obecního úřadu, paní Soukupová a paní Nováková. S dětmi si popovídaly o masopustu
a přinesly jim sladkou dobrotu. Mnohokrát děkujeme.
Na závěr mi dovolte jedno osobní poděkování. Ráda bych touto cestou poděkovala všem paním učitelkám – Lence Scholzové, Lidmile Boháčové a Alici
Bekrové za krásné a pro mě velmi přínosné tři roky v mateřské škole. Na mateřskou dovolenou neodcházím pouze plná hezkých zážitků a vzpomínek, ale také
možná o něco zkušenější a chytřejší, za což patří velký dík hlavně Vám třem.
Děkuji i holkám z kuchyně, paní Soně Řehořkové a Janě Jindřiškové, za veselou náladu, kterou mě často dokázaly, jak se říká, nakopnout.
Od 1. 3. 2019 do řad paních učitelek nastupuje paní Renáta Pušová, Dis.,
které přeji stejně příjemnou spolupráci jak s kolegyněmi, tak s dětmi, jako jsem
měla já. Hodně krásných chvil a radosti s nejmenšími, veselou mysl a také pevné nervy.
Těším se zase někdy na shledanou.
Barbora Kavánová

Polytechnický kroužek pod vedením paní Renaty Pušové.
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Rozhovor

Kateřina Zálišová

Nová tvář českého modelingu
Tato 17letá dívka se účastnila soutěže krásy Miss Czech Republic.
A byla oceněna cenou Miss Photogenic. Jsem na Kačku pyšná, proto
jsem ji požádala o rozhovor a ráda bych její slova předala i Vám.
Držím jí palce a věřím, že o ní ještě hodně uslyšíme.
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Ahoj Kači, ráda bych o Tobě napsala
článek do ponikelského zpravodaje,
souhlasíš?
Jé dobrý den, budu moc ráda!
Jak jsi vůbec přišla na to se takové
soutěže zúčastnit?
Cítila jsem to jako skvělou příležitost
k otevření dveří do světa modelingu.
Nikdy dřív jsem nad tím nepřemýšlela, protože mi nepřijde důležité mít
titul k tomu, abych si myslela, že jsem
hezká, přece každá jsme, že?
Proč sis vybrala tuto soutěž krásy?
Protože jsem poznala minulou vítězku, a ta mi o soutěži řekla. Upřímně jsem to šla pouze zkusit a ani by
mě nenapadlo, že se dostanu do TOP
10 z 5 000 přihlášených dívek.
Určitě už máš nějaké zkušenosti
s modelingem, modními přehlídkami, focením – jaké?
Myslím si, že nikdy není dost zkušeností, a proto je důležité na sobě pracovat stále. Mé zkušenosti jsou zatím
malé, tím se netajím. Kdybych měla
vypíchnout něco opravdu nej, byly by
to dvě přehlídky v New Yorku v USA,
focení v UAE (Dubai), týdenní práce
v Německu na svatební show a nespočet českých přehlídek. Ale cítím,
že toto je prozatímní cesta, kterou
mám jít a na které chci pracovat.
Soutěž tě jistě nastartuje na dráhu
modelky, je to tak?
Určitě ano, byla to skvělá zkušenost

dostat se do povědomí známých fotografů, návrhářů a celkově lidí nejen
v ČR, ale i zahraničí.
Jak zvládáš školu a tento tvůj velký
koníček?
Co se týká školy, byl to doopravdy
náročný rok, měla jsem individuální přístup, tak jsem do školy chodila
opravdu málo, ale stačilo mi si dopsat
všechny známky a občas udělat nějakou práci navíc. Ale škole jsem určitě
nevěnovala 100% pozornost, kterou
si zaslouží. Což se budu snažit napravit v následujícím pololetí.
Já v sedmnácti letech studovala
gymnázium a vůbec jsem neměla
o mém budoucím životě jakoukoliv představu. Ty jsi pro svou dráhu již udělala opravdu hodně, co je
na řadě dalšího?
Tak stále si stojím za tím, že to byla
plynulá cesta, a jelikož mě to velmi
baví, tak to šlo, jak se říká, po másle.
Nyní si vybírám agenturu a budu se
snažit vycestovat do zahraničí, at´ už
kvůli modelingu, tak ke zdokonalení
angličtiny.
Nejkrásnější zážitek ze soutěže krásy, která trvala téměř rok?
Wau, těch zážitků bylo doopravdy
hodně, ale ten pro mě „nejvíc srdeční“ – to byl určitě ten moment, když
jsme letěli na naše první soustředění do UAE. Vzlétalo letadlo a já cítila
tlak, který mě přitlačil na sedadlo.
V tu chvíli jsem si doopravdy uvědo-
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mila, že se to DĚJE, že je to právě TEĎ
a že je to právě MÁ cesta.
Co tě zklamalo?
Jako zklamání jsem cítila, že se neumístila má kamarádka, kterou jsem
tipovala na výhru, protože byla
dáma, nejen chytrá, ale se srdíčkem
na pravém místě a hlavně byla stále
pokorná a milá…
Kde se na Tebe můžeme těšit (tvář
nějaké firmy, reklama, modní přehlídky…)?
Tak teď jsem sama zvědavá, v nejbližší době budete moci sledovat reklamu na rtěnky od Notina, kde si má
pusa střihla hlavní roli. (smích) Co se
týká focení, bude stále něco, takže
stačí sledovat můj instagram, či facebook.
Co si přeješ dál ve svém životě? Škola, svět modelek, focení, umělecká
dráha?
Tak nyní (mami, doufám, že to čteš
a vidíš, že je to pro mě prioritní) si
přeji úspěšně dostudovat a pokusit
se to skloubit s modelingem a dohromady i s mojí uměleckou duší. Jsem
zvědavá, které dveře se mi otevřou
a jak to vše dopadne.

ROZHOVOR
ně. Ale jak plusy, tak to má i mínusy,
ať už to, že jsem neměla skoro žádný
volný víkend (týden), jezdila na internát pozdě, občas i k ránu a poté
vstávala do školy a ze školy jela třeba
na další focení. Hlídání jídelníčku, cvičení, málo času na nějakou seberealizaci atd.
Jediné, co bych chtěla říct, že v dnešní
době jsou sociální sítě opravdu důležité, ale nesmíme zapomínat na to, že
tam lidé většinou sdílí jen to „dobré“
a že vždy to není uplná pravda. Navzdory tomu všemu bychom neměli
zapomínat na náš reálný život, žijeme
v nádherné vesnici! Pojďme se třeba
projít!
Děkuji mockrát
Pokud máte nějaké další otázky, určitě si Kačku najdete na sociálních
sítích nebo třeba někde po Poniklé
na procházce.
Pokud jste i Vy pyšní na nějakého
človíčka ve vašem okolí, prosím dejte o něm vědět. Ráda ho požádám
o rozhovor a podělím se s celou Poniklou o krásný pocit z dalšího odvážného souseda (článek samozřejmě
může napsat kdokoliv).
Miss Photogenic Kateřina Zálišová
redaktor Míla Gembická

Kdyby bylo něco, co bys chtěla vzkázat?
Dle mého názoru to byla skvělá zkušenost, která mi dost změnila pohled
na svět. Je mi 17 let a díky soutěži
jsem toho mohla zažít opravdu hod-

28

POD HORAMI 1–2/2019

ROZHOVOR

https://www.instagram.com/katerina_zalisova
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Něco málo z výroční zprávy SDH
a JSDH Poniklá za rok 2018
Náš sbor měl k 31. 12. 2018 185 členů, z toho 36 dětí do 18 let. Během
roku se uskutečnilo 8 výborových schůzí, 3 členské hromady a 1 výroční valná hromada.
Jedna z největších akcí hromadně začala 29. března na fotbalovém hřišti.
Šlo o budování nové běžecké dráhy a plochy, kterou budeme využívat jako
základnu na požární útoky. Vše probíhalo podle harmonogramu: úklid stromů, zemní práce, osazení nových obrubníků, dále pokládku asfaltu a tartanu
až po nalajnování 5. června. Po zaschnutí barvy byla předána k užívání veřejnosti. Zde patří velké poděkování Petře Novotné, Mírovi Jiroušovi a obci.
Všichni vše vzorně připravili a protlačili skrz mnoho dotačních papírů. O penězích tu je asi zbytečné mluvit, ty se prý válejí všude, ale kdyby to někoho
zajímalo, tak to bylo bez pár korun 2 miliony, z toho dotace cca 1,3 milionu.
Další bod byl kalendář SDH Poniklá pro rok 2019, a to u příležitosti 135
let SDH Poniklá. Tento úkol si vzal na starost Jiří Jindřišek st. Jako dlouholetý
fotograf a vlastník spousty dokumentů to snad ani nikdo jiný nemohl být.
Krásný kalendář byl do oběhu dán ke 100. výročí vzniku samostatné Československé republiky.
V neděli 6. května proběhl svátek sv. Floriána, který začal jako v předešlých letech opět mší v našem kostele. Poté byl položen věnec u pomníku
padlých, kde k přítomným promluvil doktor Kaván. Následoval přesun do našich garáží, kde pro všechny přítomné bylo připraveno malé občerstvení.
Akce proběhla v klidné a přátelské náladě.
Jako každoročně, tak i v roce 2018 jsme postavili kolotoč na pohádkovém
lese, kde je kolotoč dětmi velmi oblíben. Pak nás čekala tradičně poutní zábava a nedělní doprodej. Celá akce je velmi náročná na čas. Ti, kteří se tomu
věnují, jsou v jednom kole od čtvrtka až do pondělního úklidu. Všem patří
velké poděkování, protože z víkendu, kdy všichni vyrážejí za zábavou, oni už
z ní mnoho let nemají téměř nic…
28. září byl na programu již 21. hasičský výlet, který ke spokojenosti všech
účastníků organizuje Jiří Jindřišek st. Tentokrát to bylo do Svijan na Svatováclavské slavnosti.
28. října jsme si v dešti připomněli již zmíněných 100 let od založení sa-
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mostatné Československé republiky zasazením dvou lip u vstupu na místní
hřbitov. Pak se celá skupina přesunula do kostela, kde proběhlo požehnání
kalendáře SDH Poniklá na rok 2019 a slavnostní bohoslužba. Nakonec jsme
položili věnec k pomníku padlých.
Nezapomínáme ani na kulatá výročí našich členů, které navštěvujeme.
V průběhu roku Zdeněk Janeček, Pepa Myška a Věrka Butulová objedou
a změří časomírou několik závodů a značně tak přispějí k jejich hladkému
průběhu.
Závěr roku již tradičně uzavírá Silvestrovský běh. Ten v roce 2018 byl třicátý šestý a zúčastnilo se ho 78 závodníků.
Každý rok tu je i pár brigád. Týkají se vyčištění nádržek, svozu šrotu, údržby okolí dráhy a okolí hasičárny.

Výjezdová jednotka
Jednotka má 18 členů, kteří se pravidelně účastní kondičních jízd, školení a kurzů, kde získávají nové nebo prodlužují odbornosti (velitelé, nosiči
dýchací techniky, strojníci a pilaři). V roce 2018 vyjela jednotka ke 20 událostem, z toho 9krát technická pomoc ( popadané stromy, vyhledávání osob
atd. ), 9krát požár a 2krát planý poplach.
Z výše uvedených událostí stojí za připomenutí několik výjezdů do jedné
místní stodoly, kde nám škodí buď naše omladina, nebo někomu dělá radost
nás budit a sledovat, za jak dlouho přijedeme. Byli bychom rádi, kdyby tyto
požáry, které jsou zatím bez větších finančních škod na majetku, ale hlavně
bez úrazu zasahujících, už skončily.
Výjezdů se zúčastnili: Tomáš Klikorka 19krát, Ondra Skalský 16krát, Ondra
Doležal 12krát, Pavel Kraus 9krát, Jiří Jindřišek a Standa Čurda 7krát, Láďa
Čurda a Štěpán Vrána 6krát, Honza Skalský 5krát, Miloš Holubec 4krát, Jirka
Čurda a Jakub Jirouš 2krát, Víťa Holubec a Miloš Holubec ml. 1krát. Dále
v jednotce jsou ještě Honza Jindřišek, Honza Butula, Zdenda Krause a Vláďa
Janata.
Na závěr této kraťoučké zprávy chci poděkovat vedení obce a zastupitelstvu za velkou podporu sboru a výjezdové jednotky. Členům i nečlenům
za spoustu času, který věnovali dobrovolně jak sboru, tak i jednotce při pomoci okolí.
V příštím čísle zpráva o naší mládeži.
Za sbor a jednotku Tomáš Klikorka
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Krátká zpráva z činnosti ochotníků
v Poniklé
Milí příznivci ochotnického divadla,
v loňském roce náš spolek uvedl dvě
premiéry. Koncem března to byla veselohra
„Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho“,
kterou připravil režisér Jára Urík. Koncem
října potom detektivní hru „Osm žen“ v režii Pavlíny Holubcové. V této hře u nás hostovaly herečky z okolních vesnic (Jablonec,
Branná, Kruh, Jestřabí, Jabloneček). Obě
hry jsme reprízovali jak v Poniklé, tak v sousedních obcích a stále ještě máme v plánu
s nimi vystupovat. Naposledy jsme uvedli
hru „Osm žen“ začátkem března na krajské
přehlídce ochotnického divadla Jizerské oblasti v Lomnici nad Popelkou. Získali jsme zde dvě ocenění za herecký výkon.
Již tradičně se zúčastňujeme v květnu přehlídky divadel v Josefovým Dole,
odkud se postupuje na podzimní přehlídku do Vysokého nad Jizerou. Vloni jsme
se tam předvedli s divadelní komedií „Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho“,
kde opět dva herci získali ocenění za své role. Letos se těšíme do Josefáče s detektivkou „Osm žen“ a doufáme, že se budeme divákům i porotě líbit.
Protože je náš kulturní dům „Kantýna“ zcela nově rekonstruován, máme
v plánu každý sudý rok na podzim uspořádat sousedskou přehlídku divadelních
her, kde se rádi setkáme nově obnovenými divadelními spolky ze sousedních
vsí (Roprachtice, Peřimov, Jablonec n. Jiz., Jestřabí v Krk.). Už teď se můžeme
těšit na víkend plný ochotnického divadla.
Náš spolek se snaží vybavit potřebnou technikou pro svou činnost. Zakoupili
jsme si aku vrtačku, káru na převoz kulis a do kantýny skládací štafle. Letošní
rok bychom chtěli vybavit spolek přenosnými světly, poněvadž často hrajeme
ve vesnicích, kde toto zařízení nemají.
A nakonec vyzýváme mladé i starší dámy a muže, aby se přidali k nám a užili
si plno legrace jak při zkouškách, tak při zájezdech na okolní štace.
Těšíme se na vás.
Pavlína A. Holubcová
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Sobotní Cvičení pro potěšení
První sobotu v měsíci únoru (pokud se nestane něco nepředvídatelného)
si už pátým rokem rezervuje Olinka Šípková na sobotní Cvičení pro potěšení
v Poniklé. V letošním roce tomu nebylo jinak. Tradiční sobotu jsme chtěli něčím ozvláštnit, protože se cvičilo již popáté. Zkusili jsme oslovit Vláďu Valoucha
– dlouholetého kamaráda Olinky. Kdo že je Vláďa Valouch? Je to trojnásobný
mistr světa ve sportovním aerobiku, mistr světa ve fitness step team, několikanásobný mistr republiky ve sportovním aerobiku – a tak bychom mohli ještě
pokračovat. Olinka Vláďu oslovila a ten souhlasil. V sobotu 2. 2. 2019 proto
mohla tělocvična v Poniklé přivítat oba Mistry! 53 žen a jeden muž byli nadšení,
a i když odcházeli unaveni fyzicky, tak byli spokojeni. Oba dva cvičitelé překypovali energií a nešetřili vtipem. O přestávce mohlli všichni ke kávě ochutnat
výborné koláčky a buchty od Věrky Butulové, Lenky Scholzové a vynikajicí chlebíček od Vlaďky Macháčkové. Oblíbené koláčky pro Olinku upekla jako vždy
Míla Gembická – všem moc děkujeme.
Martina Holubcová
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T. J. Sokol Poniklá
pořádá 11. ročník

Jarního turnaje
ve stolním tenisu
30.3.19 ve sportovní hale v Poniklé
Přihlášky: Pouze neregistrovaní
Prezentace: 8,00–8,45
Začátek turnaje: 9,00 hodin
Startovné: 50 Kč pro přihlášené předem
a 80 Kč pro přihlášené na místě
Každý hráč přinese jednu cenu do tomboly. Tato
bude losována mezi účastníky před koncem turnaje.
Kategorie: Děti do 15 let (žáci ZŠ), muži, ženy,
neomezený turnaj ve čtyřhře
Pravidla budou zveřejněna na začátku turnaje.
Medailisté všech kategorií budou odměněni věcnými
cenami.
Občerstvení samozřejmě bude.
Přihlášky se startovným přijímá: Ladislav Soukup, Poniklá 238;
777059389
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Tříkrálová sbírka 2019
vJilemnici a v okolních obcích

Výnos ze sbírky celkem: 420.647,- Kč
OBEC
Jilemnice
Poniklá
Jablonec n. Jiz.
Horní Branná
Benecko
Rokytnice n. Jiz.
Víchová n. Jiz.
Kundratice
Harrachov
Mříčná
Peřimov
Košťálov
Jestřabí
Vítkovice

POČET SKUPINEK
21
10
7
6
5
5
3
3
3
2
2
1
1
1

VÝNOS
146.370,- Kč
36.713,- Kč
34.068,- Kč
47.269,- Kč
32.744,- Kč
18.753,- Kč
27.833,- Kč
14.349,- Kč
12.402,- Kč
16.446,- Kč
10.322,- Kč
11.181,- Kč
8.557,- Kč
3.640,- Kč

Výtěžek sbírky bude použit na úhradu nákladů spojených s činnostmi, které zajišťují:

Diecézní charita Hradec Králové
(humanitární pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí)

Oblastní charita Jilemnice
(humanitární sklad, mateřské centrum)

DĚKUJEME ZA ŠTĚDROST I ZA DŮVĚRU!!!
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Tříkrálová sbírka 2019
Letos se již podvanácté vydali ponikelští koledníci po zasněžených cestách
a cestičkách naší obce, aby podpořili dobrou věc a zažili se svými kamarády
něco nového. V kostýmech tří králů zpívali u dveří domů a bytů a dostávali
od jejich obyvatelů příspěvek do pokladničky i něco dobrého na zub. Za to
přinesli lidem kromě kalendáře a cukříku i úsměv, radost z dobrého skutku
a požehnání napsané posvěcenou křídou nade dveře jejich příbytků.
Deset skupinek koledníků vybralo v Poniklé, Přívlace, Jilmu a Nové Vsi dohromady 36 713 Kč a tím pomohli seniorům, matkám s dětmi v tísni, osobám
se zdravotním postižením a dalším potřebným především v našem regionu
(celkově se na Jilemnicku vybralo 420 647 Kč). Desetina výtěžku každoročně
připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy
nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních
katastrof.
Celkově se na území České republiky při letošní Tříkrálové sbírce vybralo
120 453 250 Kč, což je vůbec nejvyšší výnos v její dosavadní historii. Podrobnější informace o výsledcích i konkrétním směřování pomoci si můžete
přečíst na http://www.trikralovasbirka.cz
Poděkování patří všem koledníkům, kteří věnovali svůj volný čas a pohodlí pomoci potřebným, stejně tak i jejich doprovodu a všem ponikelským
štědrým lidem dobré vůle, kterým není cizí soucit a solidarita s bližními.
Eva Holubcová
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Děkuji…
A je za co děkovat?
Na začátku sám sobě i Vám odpovím. ANO, JE! Tato má odpověď se vztahuje
především k již proběhlé Tříkrálové sbírce. Tak já tedy začnu děkovat. Děkuji Ti,
Bože, za všechny milé a hodné lidi, kteří věnovali finance do naší sbírky. Děkuji Ti i za ty, co neotevřeli anebo nás poslali pryč, protože dostali šanci učinit
skutek milosrdenství a lásky. Děkuji Ti za všechny malinké, středně malinké,
větší a více větší koledníky, kteří procházeli našimi městy, obcemi i osadami
a přinášeli kromě pár skromných darů i přání požehnaného roku a byli ochotni
„žebrat“ pro DOBROU věc, pro potřebné. Děkuji Ti za všechny dobrovolníky,
kteří připravili v našich farnostech celou Tříkrálovou sbírku a věnovali díl svého
času, fyzické i psychické síly této Bohu libé a člověku prospěšné činnosti.
Děkuji Ti za všechny otevřené dveře i lidi, kteří nabízeli svůj čas, své kroky
i své peníze.
Děkuji Ti, Bože, i Tobě, Člověče, za tyto ohromné DARY, které od Vás mohu
denně přijímat. Život bez nich by byl potemnělý a bez chuti. Jsou více než částka 420 647 Kč, která se díky mnohým letos dokázala nashromáždit a ze které
můžeme pomáhat tam, kde se nedostává.
S osobní vděčností známým i neznámým, se srdečným pozdravem, s lidským přáním a Božím požehnáním všem lidem dobré vůle i dobrých činů.
P. Ivo Kvapil
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Poděkování
O letošních vánočních svátcích
jsme mohli v ponikelském kostele
sv. Jakuba Většího obdivovat nové
ozdo
by na stromcích u betléma
a mariánského oltáře. Farnosti je věnoval majitel firmy Rautis pan Marek Kulhavý. Každý, kdo o Vánocích
náš kostel navštívil, mohl tak spatřit
jedinečné výrobky, na které jsme
v Poniklé právem hrdí. Moc děkujeme panu Kulhavému i paní Jarušce Volejníkové, která tyto krásné ozdoby
pro náš kostel vytvořila.
Za farní společenství
Eva Holubcová

Fotbal v Poniklé
Předběžné rozlosování Okresního přeboru Semily – jaro 2019
Kolo
15.
16.
17.
18.
19.
22.
20.
21.
12.
13.
14.

Domácí
SK Jilemnice
TJ Poniklá
SK Studenec
TJ Poniklá
Sokol Nová Ves
TJ Poniklá
TJ Poniklá
Sokol Mříčná
TJ Poniklá
TJ Poniklá
TJ Poniklá

Hosté
TJ Poniklá
SK Mírová
TJ Poniklá
Volno
TJ Poniklá
Sokol Horní Branná B
TJ Vysoké
TJ Poniklá
Sokol Martinice
Sokol Stružinec
Jiskra Libštát
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Termín
06.04.2019 od 16:30
13.04.2019 od 17:00
21.04.2019 od 17:00
27.04.2019
04.05.2019 od 17:00
08.05.2019 od 17:00
11.05.2019 od 17:00
18.05.2019 od 17:00
01.06.2019 od 17:00
08.06.2019 od 17:00
15.06.2019 od 17:00
Jaromír Jirouš st.
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Listy z kronik
V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil M. Holubec
(bez redakčních úprav)

Přírůstek do rodiny
V narození člověka bylo vždy mnoho tajemného, nejistého pro rodiče a příbuzné. Byla tu nejistota a úzkost, zda dítě zůstane naživu, zda doroste a bude platnou
částí rodiny. Krom toho, narození dítěte ohrožuje život matky, důležitého člena
v selském hospodářství, vyřazovalo ji kojením a opatrováním novorozeněte na delší dobu z plné pracovní činnosti. Proto bývaly svatby v masopustě nebo po velikonocích, aby narození prvorozence přišlo do podzimu a nebo v předjaří, kdy nebylo
tolik neodkladné práce. Těhotenství však ženě v práci nevadilo. Strach o budoucí
dítě zakazoval těhotné ženě přímý styk s některými zvířaty jako byly myši, žáby,
ještěrky i hadi, aby se jejich ohavnost nepřenesla na dítě. Též pohledu na požár
nebo veliký oheň se měla rodička střežit, tak jako nečekané radosti a jiného vzrušení mysli, dále lži a krádeže. Ba věřilo se, že těhotná žena může přivolat neštěstí,
pohromu, neúrodu, kroupy, nezachová-li starodávné zvyky a obyčeje.
Při narození byla důležitá především první koupel novorozence. Nový život
podle starobylého zákona o styku a vzájemného působení věcí na druhé straně
neměl se dotknout žádným způsobem ani nepřímo věci neživé. Proto voda, v níž
bylo novorozeně po příchodu na svět poprvé koupáno, nesměla se vylít na neživý
nerostoucí kámen, nýbrž na živý, rostoucí drn. Prvou koupelí bylo novorozeně též
otuženo. Ještě v listopadu mohl otec zasadit nový stromek. Pro dceru stromek ženského rodu – nějakou jabloňku, třešeňku, višeňku, hruštičku nebo lipku a pro syna
zase jeřábek, jasánek, doubek nebo javůrek a zalíti ho vodou z prvé koupele novorozence a tím jej podle starobylého učení o tajemných znameních dostati do tajemného vztahu ke stromu, který ukazoval osud dítěte neomylně, roste-li stromek, pak
roste i dítě, vadne-li stromek, chřadne i dítě, uschne-li stromek docela, umře i dítě.
Aby dítě nebylo uškozeno nebo aby snad nebylo dokonce zaměněno, bylo lože
rodičky zastřeno plachtou od povalového stropu až k zemi, neboť matka je po porodu slabá a nemůže se dobře bránit zlým bytostem. Ostatně starobylý mrav zakazoval matce opustit lože, aby jí nebylo dítě ukradeno nebo zaměněno.
Se křtem se vždy pospíchalo. Nebyl-li kněz v Poniklé ani v Horní Branné, křtila
zatímně jen porodní bába anebo žena, která pomáhala děcku na svět, slovy u všech
vyznání stejnými: „Křtím tě ve jménu Boha otce syna i ducha svatého“, a jméno
vyslovila, které si rodiče předem připravili a přitom děcko skropila svěcenou anebo nesvěcenou vodou. Jméno nemohli rodiče pro svého novorozence vybrat libovolně, nýbrž museli se podrobit starobylé zákonitosti, která přikazovala, aby prvorozený syn zdědil jméno po dědovi z otcovy strany, druhorozený syn obdržel
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jméno po dědovi z matčiny strany a teprve
třetí syn, aby dostal jméno po otci, a ti další pak podle toho svatého, jehož památka
připadla na den jejich příchodu na svět
anebo některý nejbližší den vpřed v kalendáři, poněvadž pozadu nechtívali lidé dávat
křtít, že by ten svatý nebo svatá to děťátko
brzo k sobě zavolali do nebe. Z toho důvodu
dnes nenajdeme datum křtu v matrikách
u některých dětí, neboť se stalo, že takto
pokřtěné dítě do kostela k dodatečnému
křtu a zápisu rodiče nedonesli.
Katolický křest v kostele se odbýval
tak, že tu ještě v předsíňce baba vyňala
dítě z plachty a dala na ruce kmotra. Tam
ještě otázal se kněz: „Kterak chcete tomu
dítěti říkati?“ Načež kmotr na rukou držící řekl jméno křtěnce. Pak se dál kněz ptal:
„Co žádáš od církve Boží?“ a kmotr držící
odpověděl za křtěnce: „Víru.“ „Víra, co tobě
Barokní cínová křtitelnice z r. 1722
dá?“ tázal se kněz a kmotr odpověděl: „Ži(podstavec původní renesanční
vot věčný.“ Potom kněz napomínal křtěnce,
křtitelnice)
aby, chce-li života věčného dojít, zachovával přikázání, aby miloval Pána Boha svého
z celého srdce a z celé duše své i ze vší mysli své a bližšího svého jako sebe samého.
Nato foukal kněz třikráte ve tvář děťátka a říkal: „Vyjdi z něho duchu nečistý
a ustup Utěšiteli Duchu svatému!“ Palcem pravé ruky učinil znamení kříže na čele
a na prsou novorozeňátka, aby vzal na sebe povinnost víru vyznávati a v srdci stále chovati. Vztáhnutím ruky nad hlavu křtěncovu naznačil, že jej Bůh bere do své
ochrany a modlil se, aby Bůh křtěnce zbavil slepoty srdce a všech osidel ďáblových.
Po položení částečky svěcené soli, obrazu moudrosti nebeské, do úst dítka, zaklínal
zlého ducha, aby odstoupil od křtěnce. Na znamení duchovní ochrany položil kněz
své konce fialové štoly na křtěňátko a vedl je dovnitř do kostela se slovy: „Vstup
do chrámu Božího, abys měl podíl s Kristem na životě věčném.“
Kmotr kráčel s dítětem na rukou vedle kněze a říkal s ním modlitbu – Věřím
v Boha a Otče náš, až k cínové křtitelnici. U křtitelnice zažehnal kněz opět zlého ducha a omočil prst ve slině svých úst a dotkl se jim uší křtěňátka a pak i chřípí nosu
křtěncova se slovy: „K vůni líbezné,“ aby křtěnec rád učení Kristovo poslouchal
a jím se v životě svém řídil, tak aby jeho život byl Bohu „vůní líbeznou.“
Potom kmotr činil za dítě křestní slib, že se bude ďábla odříkat, jeho pýchy
i všech skutků jeho. Po slibu mazal kněz novorozence olejem křtěnců v podobě
kříže na prsou a na zádech mezi lopatkami, aby měl sílu k boji proti ďáblu. Když si
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kněz vyměnil obrácením štoly fialovou barvu za bílou, musel kmotr držící odpovídat knězi na kladené otázky: „Věříš v Boha otce všemohoucího, stvořitele nebe
i země?“ „Věřím.“ „Věříš v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, narozeného a ukřižovaného?“ „Věřím.“ „Věříš v Ducha svatého, svatou církev obecnou,
svatých obcování, odpuštění hříchů, těla z mrtvých vstání, život věčný?“ „Věřím.“
„Chceš-li pokřtěn býti?“ „Chci.“ Po trojím prolití vody v podobě kříže na hlavu
křtěncovu, říkal kněz: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“ Pomazáním křižmem v podobě kříže na temeni hlavy křtěňátka, dal mu znamení křesťana, následovníka Krista čili Pomazaného. Položením bílého roucha na křtěnce, dal
kněz najevo, že křtěnec má duši bez poskvrny hříchu a napomenul ho, aby svou
duši po celý život v čistotě roucha uchoval.
Potom přijal kmotr od kněze hořící svíci a vyslechl za křtěnce napomenutí, aby
vždy připraven ctnostným životem předstoupiti před soud Boží a propustil je se
slovy: „Odejdiž v pokoji a Pán budiž s tebou.“
Po křtu museli jít všichni na faru. Když se kněz svlékl z rochety a štoly do reverendy, museli mu do pera na list říkati nejen jméno dítěte, otce, ale i matky, kmotrů
a odkud jsou a zaplatit od křtu 30 krejcarů.
Po křtu uctil otec, jak se patřilo, v krčmě svačinou, pivem a páleným dožádané
kmotry.
Křest se zapsal do matriky. Po roce 1648 se uvedl datum křtu, jméno křtěnce,
jméno a příjmení otce, jméno matky a jména a příjmení kmotrů. Asi od roku 1753
bylo u otce připsáno sedlák, chalupník, podruh apod. Od 10. 11. 1770 jsou užívána
čísla popisná a asi od toho roku u matky připsáno rodné jméno, například: 13. 5.
1787, čp. 24, Barbora, otec Adam Holubec – sedlák, matka Marie Petráková, kmotři.
Stalo se roku 1666 a 1667, kdy se narodilo dítě a matka neznala otce. Tak v kolonce pro otce bylo zapsáno „Otec šel na houby,“ nebo „Otce jistého nemá.“

Pozor na nákupy
přes internet
Dnešní počítačová doba přináší nejen možnost
získávání velkého množství informací, ale také pohodlné nakupování zboží přes internet s dodáním
až do domu. Nakupování přes internet uskutečňujeme pomocí e-shopů od prodejců, které ani nikdy
neuvidíme. Bohužel anonymita internetu nahrává podvodníkům, nepoctivým
obchodníkům a prodejcům. Ti nabízí zboží, které je oproti jiným obchodům pří-
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liš levné a prodejci zpravidla vyžadují platbu předem převodem na účet. Stává
se, že objednané zboží nepřijde vůbec, či dorazí něco jiného, bezcenného nebo
se může jednat o napodobeninu, kterou laik nemusí poznat. Často se také stává, že se zboží po krátké době opotřebuje a v případě reklamace vám prodejce
reklamaci neuzná. Zboží koupené po internetu ale můžete do 14 dnů bez udání
důvodu vrátit.
Je obtížné vypátrat pachatele těchto podvodů, prokázat jim úmysl podvodného jednání a získat tak peníze zpět. Mezi nejčastější podvody stále patří nedoručení zboží.
Pár rad, jak prostřednictvím webových portálů co možná nejbezpečněji
nakupovat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velmi důležité je nakupovat u prodejců, které dobře znáte. Pokud je neznáte, předem si o nich zjistěte potřebné informace.
Čtěte recenze a zkušenosti od jiných nakupujících.
Prohlédněte si údaje o e-shopu. Podvodné obchody většinou neuvádějí
vůbec žádné nebo smyšlené kontaktní údaje. Vyhledejte a uchovejte si
veškeré kontakty na prodejce.
Peníze na účet předem zasílejte pouze prodejcům, které opravdu dobře
znáte.
Raději neplaťte za zboží předem. Riziko, že nezaplatíte, je při online nákupech na obchodníkovi a ten s tím musí počítat.
Doporučujeme zásilku hradit na dobírku.
V případě, že prostřednictvím internetu uskutečníte nákup, uchovejte
si záznam o internetových transakcích, a to včetně webových stránek
prodejců.
Před nákupem zboží si řádně přečtěte obchodní podmínky, seznamte se
s reklamačním řádem. Jestli jej obchod nemá, nenakupujte u něj!
Při dodání zboží si řádně zkontrolujte obsah zásilky.

Při nákupu zboží prostřednictvím internetu buďte obezřetní a vždy zvažte
věrohodnost prodejce. Zjistěte si o něm co nejvíce informací, prověřte si recenze a zboží raději neplaťte převodem z účtu předem.V případě, že se stanete
obětí podvodného jednání či nekalé praktiky ze strany prodejce, kontaktujte
nejbližší policejní služebnu nebo linku 158.
por. Mgr. Lenka Dvořáková
KŘPL, koordinátor prevence kriminality

42

POD HORAMI 1–2/2019

RŮZNÉ

ZZS LK: Za rok 2018 přes 61 tisíc
výjezdů, přes 250 tisíc telefonátů
Zdravotničtí záchranáři Libereckého kraje měli v loňském roce napilno.
Počet lidí, kteří potřebovali pomoc zdravotníků, oproti předchozím letům
opět narostl. Celkem záchranáři za rok 2018 evidují 61 419 výjezdů. A rušno bylo i v operačním středisku – dispečeři vyřídili přes 250 tisíc hovorů.

Oproti roku 2017 se počet výjezdů zvýšil téměř o čtyři tisíce, počet telefonátů vzrostl ještě více. A protože přibylo zejména nočních, zdravotnický
dispečink byl nucen posílit noční směnu. „Bohužel čím dál častěji suplujeme
nefunkční systém zdravotní péče, kdy lidé obcházejí svého praktického lékaře nebo se k němu nemohou dostat. K některým samozřejmě vyjíždíme,
některým se snažíme pomoct alespoň po telefonu – uklidnit je, poradit, co
dělat,“ vysvětluje ředitel ZZS LK Luděk Kramář. V této souvislosti upozorňuje
i na to, že zhruba 70 procent z celkového počtu výjezdů je v takzvané naléhavosti tři, což znamená, že nespěchají, neboť pacient není v přímém ohrožení života. Záchranná služba ale podle platné legislativy vyjet musí. „Když
odhlédneme od faktu, že záchranáři mohou v kritické době chybět jinde,
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je dobré zmínit, že v průměru nás každý výjezd stojí necelé 4 tisíce korun.
Pokud je používáme na výjezdy, které z medicínského hlediska nejsou nezbytné, samozřejmě nám chybějí jinde,“ říká. A zbytné výjezdy samozřejmě
demotivují i samotné záchranáře.
Přibylo ale i výjezdů, které opravdu zachraňují lidské životy. Jen k dopravním nehodám záchranáři vyjížděli 2 503krát, k úrazům 11 729krát. A výrazně
se zvýšil i počet výjezdů k cévním mozkovým příhodám a k akutním infarktům myokardu. U cévních mozkových příhod se oproti předchozímu roku
zvýšil o více než 200 (v roce 2017 jich záchranáři řešili 1 215, v roce 2018 již
1 439), u infarktů byl nárůst ještě větší – z předloňských 915 se jejich počet
v roce 2018 vyšplhal na 1 281. Vrtulník se záchranáři loni k pacientům vzlétl
555krát.
Relativně stabilní je počet výjezdů k dětem, respektive k pacientům mladším než 18 let. Loni jich zdravotničtí záchranáři ošetřili 5 224, o rok dříve jich
bylo 5 197. Celkový skok ve statistice je tedy zejména u lidí starších – loni
k jejich ošetření záchranáři vyjeli 56 195krát (v roce 2017 ZZS LK v této kategorii zaznamenala „pouhých“ 53 553 výjezdů).
Lékaři a záchranáři k pacientům v Libereckém kraji nepřetržitě vyjíždějí
ze čtrnácti základen, každý den je ve službě celkem 32 výjezdových skupin.
Michael Georgiev, ZZS LK
Od 1. 1. 2019

OTEVŘENO

ČALOUNICTVÍ U SPLAVU
Opravy a restaurování starého i starožitného, čalouněného nábytku (židle,
křesla, pohovky, válendy, postele, sedací soupravy atd.), ale i jiné čalouněné
věci jako jsou sáňky, autosedačky, sedáky motocyklů a spoustu jiných
čalouněných věcí.
Jestli chcete očalounit něco speciálního nebo neobvyklého, zavolejte, určitě se
najde nějaké řešení.

Stanislav Vilčko
Přívlaka 416
Poniklá
51242

Volejte: 732 956 652
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UHLÍ : - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2 balené v pytli po 25 kg
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
POSYPOVÁ SŮL: balené v pytli po 25 kg
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem,
hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Technické informace poskytne p. Štěpánek tel: 603 729 927.

Provozovna:
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou
Tel.: +420 481 523 321
Mobil : +420 732 904 499
E-mail: betonarka@stemro.cz

Milé děti, přijďte se podívat na divadlo.
Na veselou pohádku o ježibabě Magi,
loupežníkovi Bujónovi, strašidlech,
strachu, lásce a kouzelných polévkách.

hrají:
Radka Bucharová
Jitka Urbanová
Míša Chudobová
Jaroslav Dvořáček
Martin Vrána
Johan Patočka
Tomáš Chlum
Jan Švimberský
režie:
Radka Bucharová

Jan Švimberský
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Kultu
KLÁ
PONI
tel.: 732 644 996

Velevážené publikum,
dámy a pánové,
nenechte si ujít příležitost
zhlédnout divadelní besídku
motivovanou hrou
JÁRY CIMRMANA.
Jistě se pobavíte
a zároveň se dozvíte
mnoho zajímavého ze života
tohoto nedoceněného českého génia.

Besídka divadla
Lipany 2019

—–——————————————————————————

tentokrát v kulisách hry

Dlouhý, Široký a Krátkozraký
HRAJÍ:
David Síbr
Jaroslav Dvořáček
Martin Vrána
Michal Teichman / Radek Bensch
Jiří Pokorný
Lukáš Pešina / Jan Švimberský
————————–—
ZVUK: Jakub Novotný
SVĚTLA: Petra Švimberská
SCÉNÁŘ: Z.Svěrák, L.Smoljak
REŽIE: Jan Švimberský
www.dsLipany.cz
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