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Knihovna v nouzovém stavu
Knihy lze zapůjčit pouze po předchozí rezervaci
u paní Višňákové.
tel.: 732 608 524
e-mail: knihovna@ponikla.cz

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
PROSINEC 2020 AŽ ÚNOR 2021
Vážení ponikelš� sousedé, už rok
všichni žijeme tak nějak „jinak“. Už rok
je naše obec nezvykle �chá… Ponikelská náves neožila tradičním rozsvěcením stromečku, masopustním veselím,
sál v Kantýně neožil tradičními plesy…
Bohužel, situace není dobrá, to vidíme
všichni, a tak vydržme (i když, kolikrát
jsme to již slyšeli, že?). Musíme! Bude
líp!
Rada obce se v rámci epidemiologických opatření schází poslední
měsíce on-line, ale ani to nám nezabrání pokračovat v plánování a realizaci zlepšování infrastruktury naší
obce. V letošním roce nás čeká realizace parkovacích ploch u pošty a u KD
Kantýna, dále pak oprava komunikace
na Přívlackém kopci. Rada obce se tak
zabývala přípravou veřejných zakázek
pro tyto projekty. Vzhledem k tomu,
že se nám podařilo uspět také s žádos�
na opravu komunikace Jilem–Nístějka,
a že potřeba používání tohoto úseku
bude zejména v letošním roce, rozhodli jsme se vysoutěžit i tento úsek
a položit asfaltový koberec co nejdříve,
aby objízdná trasa byla pro Přívlacké
sousedy co nejkomfortnější. V lednu
tak byly vyhlášeny dvě veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce:
1. Budování odstavných stání v obci
Poniklá (zahrnující parkoviště u Kantýny a u pošty): V termínu pro podání nabídek zadavatel obdržel sedm nabídek
uchazečů. Předpokládaná hodnota zakázky byla 2,6 mil. Kč bez DPH. Nabídky

uchazečů se pohybovaly v rozmezí 2,2
až 2,9 mil. Kč bez DPH. Po posouzení
byla jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka vyhodnocena nabídka uchazeče Zemní Práce Stránský s. r. o., kdy
nabídková cena činila 2 260 369,50 Kč
bez DPH. S �mto uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo s �m, že práce
budou provedeny v těchto termínech:
parkovací plochy u KD Kantýna budou
realizovány v období září–říjen 2021,
parkovací plochy u pošty v období červen–říjen 2021.
2. Opravy komunikací v čás� obce
Přívlaka (zahrnují úsek Přívlacký kopec
a Jilem–Nístějka): V termínu pro podání nabídek zadavatel obdržel 9 nabídek
uchazečů. Předpokládaná hodnota zakázky byla 5,5 mil. Kč bez DPH. Nabídky uchazečů se pohybovaly v rozmezí
3,8 až 5,8 mil. Kč bez DPH. Po posouzení byla jako ekonomicky nejvýhodnější
nabídka vyhodnocena nabídka uchazeče EUROVIA CS a. s., kdy nabídková
cena činila 3 888 644,50 Kč. S uchazečem byla uzavřena smlouva o dílo s �m,
že jakmile to klima�cké podmínky dovolí, bude zahájena pokládka povrchu
v úseku Jilem–Nístějka (s maximálním
termínem dokončení do 30. 4. 2021).
Realizace Přívlackého kopce proběhne
v délce souvislých max. 6 týdnů v období duben–říjen 2021.
Vážení ponikelš� sousedé, za celou
obecní radu Vám přeji poklidný příchod jarních měsíců!
 Petra Novotná, místostarostka

SHRNUTÍ USNESENÍ Z 13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE PONIKLÁ – 25. ÚNORA 2021
ZO PONIKLÁ SCHVALUJE:
 po projednání Smlouvu o úvěru č. 0633180179 s Českou spořitelnou, a. s.
a pověřuje starostu jejím podpisem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období leden–únor 2021
Svá životní jubilea oslavili:
Exnerová Jaroslava, 70 let
Hendrychová Daniela, 70 let
Polej Antonín, 75 let
Vinklářová Věra, 80 let
Kubínová Milada, 90 let
Vaněčková Jarmila, 92 let
Rychtářová Jaroslava, 93 let
Všem oslavencům blahopřejeme!
Diamantová svatba – 60 let
Lidmila a Josef Jandurovi
Srdečně blahopřejeme!
Navždy nás opus�li:
Nováková Iva
Novotný Zdeněk
Králíková Eliška
Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast!
Narodili se:
Koutková Mia
Kra�ová Thea
Šťastným rodičům gratulujeme!

Sta�s�ka pohybu obyvatel v obci
za rok 2020
stav k 1. 1. 2020
narození
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 přidělení dotací obce Poniklá na rok 2021 dle předloženého návrhu. ZO Poniklá pověřuje starostu obce uzavřít s žadateli, kteří v úhrnu obdrží dotaci
50 000 Kč a vyšší, příslušnou veřejnoprávní smlouvu.

přistěhování

13

odstěhování

23

 prodej ppč. 193/3 a čás� ppč. 1869 a 193/4 vše kú Přívlaka o výměře
cca 2800 m2 za cenu 250 Kč za m2 Ing. Václavu Stránskému. ZO Poniklá pověřuje Radu obce Poniklá zadat vyhotovení příslušného geometrického plánu
tak, aby byla zachována výhybna u krajské komunikace v obecním majetku.
Průběh nově určovaných hranic podléhá schválení Radou obce Poniklá, nabídka koupě pro žadatele je platná do 31. 12. 2021.

úmr�

14

přestěhování v rámci obce
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 Obecně závaznou vyhlášku 1/2021, o místním poplatku z pobytu v předloženém znění.

stav k 1. 1. 2021
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sňatky
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rozvody

1
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Zprávy z obce
PERLAŘENÍ V UNESCU

OBECNÍ HLÁSNÝ
KRÁTKÉ OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2020

Přestože rok 2020 stál z celospolečenského pohledu za starou bačkoru,
z hlediska obecních inves�c a dotační fortuny nám byl nadmíru příznivý.
A i přes divoké a nekoncepční turbulence ve vztahu k ﬁnancování místních
samospráv byl nakonec ﬁnančně rok
2020 solidní. Dokončili jsme tak loni
všechny zamýšlené projekty a připravili
dost podkladů pro práci na roky další.
Hůř, obávám se, teprve bude, vlastně
už je. Popereme se snad i s �m.

ŠKOLA JIŽ NA 97 %

Na přiložených fotograﬁích vidíte
konečně také již ﬁnální podobu zgruntu rekonstruované tělocvičny a také
novou posluchárnu (kino) v přístavbě
základní školy. Až se nám ještě podaří
sehnat peníze na dokončení profesionálního ozvučení v kině, na přilehlý minibar, na rekonstrukci šatničky
pro první stupeň a na lepší vybavení
sborovny a ředitelny, budou naše dítka i učitelé před prázdninami vždycky
hrozně smutní. Tak snad si toho všeho
ale opravdu také někdo užije!

ZIMNÍ RADOVÁNKY

Po čase byla zase tak nějak meteorologicky normální zima. A tak když
už se nemohlo skoro nic jiného, mohli
jsme alespoň běhat na lyžích, sáňkovat,
nebo třeba stavět sněhuláky. Rád bych
zde proto poděkoval za pomoc pánům
Kolářovým (provozujícím naši někdej-
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ší rolbu), panu Janu Veselému z Jilma
i autorce epidemiologicky neškodných
akcí paní Radce Paulů.

MOST MEJTO

Za�m vše nasvědčuje tomu, že Liberecký kraj letos zboří a následně
v nové podobě postaví most na Mejtě.
Možná jste také v médiích zaznamenali
oponentní názory k této akci. Avšak jelikož se i ze strany oﬁciálních ins�tucí
za�m (pouhé týdny před plánovaným
započe�m akce) jedná čistě jen o ty
mediální výstupy, těžko lze čekat nějaké jejich reálné uplatnění…

SČÍTÁNÍ LIDU 2021

Již od roku 1869 probíhá na našem
území každých zhruba deset let sčítání
lidu. Pro historiky přináší tato sčítání
neocenitelná data o materiálním i myšlenkovém zázemí celé populace v dané
době. O letošním sčítání, které se bude
konat za mimořádných opatření, se
více dočtete v oﬁciálním letáku o�štěném v našem zpravodaji. Nad rámec
informací v něm obsažených uvádíme
adresy nejbližších kontaktních míst:
JILEMNICE – tel.: 954 251 401
Geologa Pošepného 380, 514 01,
Jilemnice
SEMILY – tel.: 954 251 301
Husova 9, 513 01, Semily
JABLONEC N. J. – tel.: 954 251 243
č.p. 277, 512 43, Jablonec nad Jiz.

Zcela mimořádného ocenění, zápisu na Reprezenta�vní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva
UNESCO, se dostalo ponikelskému perlaření. Je to čest pro všechny perlaře
minulé i veliká výzva pro ty současné.
A vlastně pro nás všechny. Moderní
gumové slovo „výzva“ používám záměrně a zdůrazňuji oba jeho póly, to�ž
jak příležitos�, tak i nebezpečí. Žijeme
si tu velmi blízko extra významným
turis�ckým cílům, takže asi svorně cí�me, jak to určitě nechceme. Zároveň
bychom asi byli slepí, kdybychom nepochopili, že zvýšení zájmu o návštěvu
Poniklé můžeme i s úspěchem využít.
Mohu, myslím, hovořit za celou místní
samosprávu, když prohlásím, že stojíme o něco jako „rozvoj turis�ky v mezích lidskos�“. Proto bychom i nadále
rádi spolupracovali se všemi ochotnými partnery na takových projektech,
které budou sloužit návštěvníkům naší
obce, které ale v prvé řadě přinesou
potěšení a užitek trvale zde bydlícím
horalům. Touto opatrnou úvahou bych
ale nerad zastřel fakt, že jsme se stali
svědky skutečně výjimečné událos�!
Rodina UNESCO je ten nejelitnější klub.
Že může být jeho součás� i drobné
křehké řemeslo, pozůstávající už jen
v jediné vísce na světě, je přece pocta,
která zasluhuje maximální obdiv. Tak ať
se, perlaři, v tom velkém světě neztra�te. Ať se, milí Ponikeláci, v tom velkém
světě blýskneme!
 Tomáš Hájek, starosta

Firma V + V Metal
hledá do své provozovny v Poniklé
(bývalá SEBA) dva zaměstnance
na plný pracovní úvazek.
Podrobnosti sdělí
Petr Vancl na tel.: 731 490 171
Pro účastníky LETNÍCH ŘEMESLNÝCH
KURZŮ, které se každoročně konají
v Poniklé ve druhé polovině července,

SHÁNÍM UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.

Postačí jedna nebo dvě místnosti se
společnou kuchyňkou a sociálním zařízením. V případě zájmu mě kontaktujte
na telefonním čísle 606 402 905.
Ráda vám poskytnu bližší informace.
Helena Prošková
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Škola a školka

INFORMACE K ZÁPISU DO ZŠ PONIKLÁ
V souvislosti s blížícím se termínem zápisu k povinné
školní docházce bych v záplavě současných negativních
zpráv rád všem připomněl, co naše škola může v běžném
režimu nabídnout budoucím školákům.

kterým skončila výuka. Jestliže jste ještě neměli možnost si
školu prohlédnout, neváhejte nás kontaktovat a my vás rádi
po vyučování po škole provedeme. Vše můžete samozřejmě
vidět i na našich webových stránkách zsponikla.cz.

O ŠKOLE

ZÁJMOVÁ ČINNOST PO VYUČOVÁNÍ

Jsme školou s malým počtem žáků, což nám umožňuje
mnohem snáze působit na pozi�vní klima školy a zdravé
přátelské vztahy mezi dětmi, a tak naplňovat jeden ze základních předpokladů úspěšného procesu vzdělávání. To se
samozřejmě pozi�vně odráží i při odhalování šikany a dalších sociálně patologických jevů, kdy nám prostředí naší
školy umožňuje řešit tyto jevy ihned v zárodku a �m omezit
jejich výskyt. I při samotném vyučování jsou všechny dě�
více ak�vně zapojeny.

Dě� mohou po vyučování ve škole rovněž využívat bohatou nabídku zájmových kroužků, které jim kromě školy
nabízí i další organizace. Jedná se o sportovní hry, ﬂorbal,
keramiku, klub logických a deskových her, klub komunikace
v cizím jazyce, přírodovědný klub, čtenářský klub (škola), hru
na klavír a na kytaru (ZUŠ Jilemnice), hru na ﬂétnu, výtvarný
kroužek (ZUŠ Jablonec n. J.), aerobik (Sokol Poniklá) a mažoretky (DDM Rokytnice n. J.).

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

Vzhledem k očekávanému většímu počtu předškoláků
bude 1. ročník s nejvyšší pravděpodobnos� v samostatné
třídě. Už tradičně se tato třída nachází v 1. patře napro�
schodiš� a je vybavena vhodnou technikou a různorodými
pomůckami, pomocí kterých se snaží paní učitelka probudit
zájem prvňáčků o poznání a učení.

V posledních letech škola prošla ohromnou technologickou a este�ckou proměnou vnitřního i vnějšího prostředí. Především díky předloňskému velkému projektu obce
jsme se stali jednou z nejlépe vybavených škol v širém okolí.
Ve škole nyní máme šest perfektně vybavených odborných
učeben – jazyková učebna (slouží i k výuce informa�ky),
učebna biologie, fyziky, matema�ky, výtvarné výchovy
a prak�ckých činnos� (dílna). První čtyři jmenované učebny jsou vybaveny moderní projekční technikou s dotykovou
tabulí a dalšími prak�ckými pomůckami. V učebnách pro rukodělné činnos� mohou dě� využívat k rozvoji manuální
zručnos� a este�ckého cítění nové různorodé nářadí a další
pomůcky. V tomto roce jsme ještě bohužel nemohli využít
zrekonstruovanou tělocvičnu, ve které byla instalována zcela
nová odpružená podlaha a obložení stěn. Taktéž bychom rádi
v budoucnu využívali při různých příležitostech nový mul�mediální sál v přístavbě školy. Doufám, že i ostatní interiér
školy je pro všechny příchozí funkční a oku lahodící. Upraveno bylo i prostředí před školou, které hojně využívá v odpoledních hodinách nejen školní družina, ale i ostatní dě�,
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I. TŘÍDA

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina se nachází v přízemí školní budovy. Přihlášeným dětem je přístupná ráno od 6:30 do 8:00 hod.
a po vyučování do 15:00 hod. Žáci zde ak�vně tráví čas
při různých tvořivých činnostech (výtvarná činnost, keramika atd.), při volných hrách a při ak�vním pohybu na zdravém
vzduchu.

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

Vzhledem k současné situaci nemůžeme ještě přesně určit, jakou formou se v průběhu měsíce dubna zápis uskuteční. Po rozhodnu� MŠMT vás budeme neprodleně informovat
prostřednictvím MŠ Poniklá a webových stránek školy.
 Zdeněk Vinklář, ředitel školy
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Škola a školka
ŠKOLSKÁ RADA
Ve čtvrtek 21. ledna proběhlo další jednání školské rady.
Vzhledem k situaci jsme se sešli on-line, zde je přehled základních bodů jednání. (Úplný zápis z jednání je k dispozici
na webových stránkách školy.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Školská rada schválila výroční zprávu ZŠ Poniklá za rok
2019/2020.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ

Byli jsme informováni o možnos� zavedení elektronických žákovských knížek od III. třídy. Zavedeno pro druhý stupeň už od září, nyní i pro mladší žáky. Spuštění od druhého
polole�, postupně navážou moduly pro elektronické omluvenky apod.

TĚLOCVIČNA A MULTIMEDIÁLNÍ SÁL

Rada byla informována o dokončení rekonstrukce tělocvičny a stavu v mul�mediálním sále. Je potřeba rozmyslet
využi� mul�mediálního sálu školou – zda pouze nárazově,
nebo v rámci pravidelné výuky.

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Od září jsou v provozu nové webové stránky, proza�m
chybí archiv starých fotek. Konkrétní připomínky k fungování webu je možné směrovat na ředitele školy.

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Pochvala fungování družiny od rodičů, ale bylo by potřeba obměnit vybavení a hry. Za �mto účelem návrh na zvýšení poplatku za družinu např. na 100 Kč/měsíc. Ředitel školy
zpracuje dotazník pro dě� a rodiče, co by chtěli do družiny
doplnit.

DISTANČNÍ VÝUKA

Zhodno�li jsme dosavadní průběh distanční výuky. Škola
pro výuku zavedla pla�ormu Google Classroom, fungují pevné rozvrhy hodin.

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Není možné uspořádat den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, možná je prohlídka školy on-line na webu. Rada
navrhla vytvoření malého videa přímo z rukou dě� – žáků
I. a II. třídy.
Od příš�ho školního roku bude zavedena jedna hodina
anglič�ny týdně i pro druhou třídu – hravá forma.
Projekt rodilých mluvčích v hodinách anglič�ny by měl
pokračovat i během dalšího školního roku.
 Bára Kulhavá, předsedkyně ŠR

ZIMU SI UŽÍVÁME DOMA I VE ŠKOLE
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Z TŘÍDNÍ KNIHY PŘEDŠKOLÁKA
Zima se nás letos drží zuby nehty. HURÁ! Po několika
letech jsme si konečně mohli užít pořádné sněhové nadílky, která nabízela různé příležitos� k hraní. Oprášili jsme
lopaty na sníh, stavěli s nimi různé stavby, tunely, domečky pro skřítky nebo zvířátka. Dě� si mohly donést boby či
kluzáky, se kterými jsme na kopečku nad školkou neúnavně
„drandili“ skoro každý den. Pokoušeli jsme se stavět sněhuláky, sledovali stopy zvířátek ve sněhu a nezapomínali jsme
ani na sypání semínek do krmítka, aby ptáčci přes tu dlouhou zimu nepřišli zkrátka.
Po delší pauze se obnovil i polytechnický kroužek
pod vedením paní Ireny Nesvadbové. Dě� vyráběly krásné
sněhuláčky z ponožek naplněné rýží, veselé kuželky z PET
lahví, se kterými si pak mohou dě� ve školce pohrát. Druhá
skupinka se pus�la do výroby žabiček, které se dají chytat
prutem. V dalším týdnu si dě� vyráběly kouzelná sněžítka.
Kromě běžných činnos� a ak�vit ve třídě nás čekalo i několik
mimořádných akcí.

SETKÁNÍ S MYSLIVCEM

Jedno dopoledne v pátek 29. ledna nás ve školce navš�vil
pan Tomáš Nosek, správce KRNAPu. Povyprávěl nám o lesních zvířátkách, čím se živí, jak se nazývají jejich mláďata.
Mohli jsme si sáhnout na kožešiny od různých zvířat, například lišky, jezevce, divokého prasete, vyzkoušet si práci s dalekohledem a potěžkat různé paroží. I zvídavé dě� dostaly
odpovědi na své záludné otázky. Předali jsme také dobroty
pro zvířátka, které celý týden nosily dě� s rodiči, a nakonec
jsme byli i my obdarováni krásnými dárečky od pana myslivce.

BĚŽKOVÁNÍ

Počasí nám dopřálo vytáhnout běžkové lyže a vyzkoušet
své lyžařské dovednos� na připravené tra� na louce za školkou. Velice děkujeme panu Tomáši Šírovi za perfektní úpravy
tratě na běžkování. Někteří se postavili na lyže poprvé, ale
nevzdali to a postupně se zlepšovali. Ti zdatnější zvládli slalom, sjezd z mírného kopečka, zatáčky i zastavení na místě.
Na konci jsme se vždy rozloučili pohybovou hrou.

VĚDECKÉ LABORKY

Ve čtvrtek 11. února k nám do školky přijela agentura
MARSTAFIT se zajímavým vědeckým programem. Nejprve
jsme sledovali několik pokusů se sta�ckou elektřinou. Vyzkoušeli jsme si zajímavé triky s plazmovou koulí. Paní lektorka nás zábavnou a hravou formou nechala nahlédnout
pod pokličku jednoduchých a bezpečných pokusů.
Po kratší pauze pro předškolní dě� pokračoval program
ve třídě, kde si samy vyzkoušely pomocí pipet nabírat vodu
a přenášet ji do zkumavek. Společně jsme pozorovali, jak
se mění zbarvení vody získané z vylouhovaného červeného
zelí v různých roztocích. V prvním roztoku byla pouze voda,
v druhém jedlá soda a ve tře�m kyselina citrónová.

ACH, TEN MASOPUST…

Celý týden jsme se připravovali a seznamovali s masopustním obdobím. Povídali si, co k němu neodmyslitelně
patří a vyráběli si papírové masky. Domluvili jsme se i s panem starostou, že nám pus� hudbu k pátečnímu průvodu
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a ejhle… I naši školku dos�hla vlna „nutného odpočinku“
a na týden se dveře školky uzavřely. Věříme však, že se
na pozdní masopustní průvod určitě brzo vydáme.

MUZIKOHRANÍ

Ke konci měsíce února nás čekalo další překvapení.
K dobré náladě nám přispěla svými zajímavými rytmickými
nástroji paní Vladislava Dlouhá z agentury DUHOVÁ MEDICÍNA Jičín. Nejprve nás všechny „osprchovala“, samozřejmě
ne vodou, ale zvukem. Rozezněla libozvučný nástroj podobný zvonkohře. Představila nám různé nástroje a mohli jsme
si vyzkoušet jaký vydávají zvuk. Poznali jsme, jak se hraje
na hudební luk, fujaru, zabubnovali jsme si do rytmu na velké i malé africké bubny. Dokonce jsme si i na závěr společně
zatančili.
Určitě si každý z nás užil zimních radovánek do sytos�. Již
v posledních dnech na nás sluníčko vykukuje častěji. Posílá
nám své teplé a hřejivé paprsky. Pomalu začíná poťukávat
na vrátka a pouštět k nám lehkými krůčky jarní počasí. I my
se těšíme, co nás bude čekat v nadcházejícím ročním období.
 Renáta Pušová, MŠ Poniklá
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1. místo – rodina Zelinkova

STAVÍME RÁDI SNĚHULÁKY
V polovině ledna nás po delší době
překvapila v Poniklé bohatá sněhová
nadílka. A protože kvůli současné situaci čas plyne poklidně a někdy trochu líně, rozhodli jsme se jako správní
sokolíci uspořádat zase ve spolupráci
s obcí nějakou zajímavou výzvu nejen
pro místní rodiny s dětmi, ale především pro všechny nadšence, kteří neradi sedí doma. Přestože kvalita sněhu
pro vysoce umělecké počiny neodpovídala, i přesto se podařilo na návsi
vytvořit několik zajímavých kousků
připomínajících sněhuláky nebo jiné
sněhové ﬁgurky (chobotnice, odpočívající dědečky, atd.). Někteří účastníci
předvedli maximální nasazení, běhajíce s konví pro vodu do potoka nebo
tvořící díla takových rozměrů, které
přetrvají i trojnásobnou oblevu.
Do soutěže nakonec zaslalo svoji
fotograﬁi šestnáct soutěžících. Nemajíce vhodné prostředí pro soutěžní
hlasování, zvolili jsme nám neznámý
a na první pohled neplacený program
(do 20 fotograﬁí). Bohužel jsme až později zjis�li, že už nad dvacet hlasujících
musíme zapla�t měsíční licenci (údajně
neomezenou) a po 200 hlasujících pak
dopla�t další poměrně vysokou částku.
Rozhodli jsme se tedy po účas� 200
hlasujících osob soutěž neplánovaně
a předčasně ukončit. Každý hlasující mohl udělit tři své hlasy největším
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krasavcům. Tímto se tedy omlouváme
případným poškozeným, avšak první
místo zvítězilo s převahou, tak nám
snad bude odpuštěno.
Tak jak jsme slíbili, tvůrci prvního
sněhuláka obdrželi při vysoce slavnostní předávací ceremonii přímo na návsi
krásný dort (jak jinak než se sněhulákem). Nad rámec vyhlášených propozic byly připraveny také drobné dary
a sladkos� pro ostatní účastníky, které
zajis�l obecní úřad a další dobrovolní
dárci. Kdo svoji cenu ještě neobdržel,
je k vyzvednu� na obecním úřadě nebo
v mateřské školce.
A jak to nakonec dopadlo na ostře
sledovaných prvních třech místech?

2. místo – Jakub Liška

1. místo soutěžící číslo 12
počet hlasů 67 (rodina Zelinkova)
2. místo soutěžící číslo 2
počet hlasů 49 (Jakub Liška)
3. místo soutěžící číslo 7
počet hlasů 39 (Erik Hejral)
Všem děkujeme za zdravou soutěžní atmosféru, v�pné nápady a chuť se
pobavit. Tak zase někdy příště při další
společné výzvě!
 Radka Paulů
(Ostatní soutěžní sněhuláci jsou
ke zhlédnutí na poslední straně tohoto
zpravodaje a ve fotogalerii
na webových stránkách obce Poniklá
www.ponikla.cz)

3. místo – Erik Hejral
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ZÁPIS NA REPREZENTATIVNÍ SEZNAM NEHMOTNÉHO KULTURNÍHO
DĚDICTVÍ LIDSTVA UNESCO
Cesta ponikelského perlařského
řemesla mezi kulturní dědictví lidstva
započala v roce 2015. Oslovilo nás tehdy Muzeum Českého ráje v Turnově
s �m, že výroba perličkových ozdob je
tak speciﬁcká sklářská technologie, že
by stálo za to se pokusit toto řemeslo
nejen víc zviditelnit, ale myslet i na cíle
nejvyšší – zápis na Reprezenta�vní seznam nehmotného kulturního dědictví
lidstva UNESCO.
Nejprve bylo nutné současný stav
řemesla dobře zmapovat, o což se postarali odborníci z turnovského muzea.
V roce 2015 byla perlařina zapsána
na seznam nemateriálního kulturního
dědictví Libereckého kraje, poté na národní seznam ČR. Práce na nominaci
pro UNESCO mohly začít. Zastřešovalo
je Ministerstvo kultury ČR a jejich koordinátorem bylo Muzeum Českého ráje
v Turnově. Bylo nutné podrobně popsat jedinečnost a auten�citu řemesla
tak, aby to bylo srozumitelné i pro lidi
z druhého konce planety, kteří třeba
ani Vánoce neznají.
Česká republika poprvé podala nominaci v roce 2017, rozhodovalo se
v listopadu 2018. Mezinárodní hodno�cí komise tehdy vrá�la nominaci
k doplnění – bylo nutné se zaměřit

na lepší popis zapojení jednotlivých domácích výrobců a podrobněji vysvětlit
opatření, která pomáhají toto řemeslo
zachovávat.

Podruhé byla nominace podána
v roce 2019 a pokud by neuspěla, nebylo
by již žádné opakování možné. Nominaci se však podařilo přepracovat tak,
aby lépe zprostředkovávala fungování
a jedinečnost tohoto lidského umu, což

hodno�cí komise ocenila pochvalou.
V prosinci 2020 tak byla „Ruční výroba
ozdob ze skleněných perlí pro vánoční
stromek“ na seznam UNESCO zapsána
bez po�ží.
Už od prvních dnů po zveřejnění této skutečnos� pociťujeme velký
zájem médií, a to z tuzemska i ze zahraničí. Díky tomu se o perličkových
ozdobách dozví i lidé, kteří se o toto
téma ak�vně nezajímali. Do budoucna
očekáváme větší zájem turistů (za�m
brzděný koronavirovou situací) o exkurze do výroby. Doufáme, že zápis
jedné sklářské technologie obrá� pozornost i na ty další, kterých je v našem
regionu výjimečně mnoho a jsou propojeny v projektu Křišťálového údolí.
Z celosvětového hlediska zápis určitě
pomůže celému Libereckému kraji, který se může prezentovat jedinečným
řemeslem, které má na svém území.
Děkujeme všem, kteří zápis perličkového řemesla podporovali. Je
to velké uznání práce všech perlařů
– minulých, současných a snad i budoucích. Budeme se i nadále snažit,
aby se věhlas ponikelských ozdůbek
šířil po celém světě.
 Bára Kulhavá

Tříkrálová sbírka 2021
v Jilemnici a v okolních obcích
Obec

Počet skupinek

Výnos v Kč

Benecko

4

14 741,–

Harrachov

3

10 750,–

Horní Branná

7

15 009,–

Jablonec n/J.

7

7 645,–

Jestřabí

1

1 766,–

Tříkrálová sbírka nekončí,

Jilemnice

21

88 656,–

Košťálov-Kundratice

2

6 096,–

až do 30. 4. 2021 je možné přispět

Košťálov

1

2 275,–

přímo do Jilemnice přes on-line kasičku

Libštát

1

10 874,–

Mříčná

2

13 530,–

https://www.trikralovasbirka.cz

Peřimov

2

4 817,–

Variabilní symbol: 77705029

Poniklá

9

10 922,–

Rokytnice n/J.

5

7 859,–

Všem velmi děkujeme za podporu.

Víchová n/J.

3

16 807,–

Celkový výnos

68

211 747,–
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CO JSTE, PŘÍVLAČTÍ HASIČI,
V ROCE 2020, CO JSTE DĚLALI?
I přesto, že rok 2020 byl poznamenaný potvorou koronavirem, tak toho přívlač� hasiči zvládli docela dost. Na prvních schůzích roku jsme zhruba naplánovali svou činnost
na již dvacátý rok 21. stole�.
Pak to začalo. Dokončili jsme opravy polní kuchyně
pro Kabinet kerkonošské slovesnos�. Práce probíhaly převážně u bratra Petra Kocoura v Kopani a starosty sboru Honzy Kubína. Polní kuchyň na ponikelském masopustu zvládla
své poslání velice dobře, a ještě ji v letošním roce čeká několik malých vylepšení.
Otec a syn Holubcovi vyrobili a v jilemské hasičárně instalovali vitríny pro nový prapor a kroniku našeho sboru.
Covid-19 zasáhl nepříjemně do života mnoha států, měst
a lidí včetně stálých obyvatel a „lu�áků“ z Poniklé a Přívlaky.
S touto nepřízní jsme se museli vyrovnat při naší dubnové
schůzi. Schůze proto proběhla s pomocí internetové videodiskuse. Té se zúčastnilo celkem 17 členů.
Dalším úkolem z přípravných schůzí pro nás byla oprava
a nátěr zábradlí od zastávky ČD k Jilmu. Oprava proto, že foukl vítr a vyvrá�l strom, který přerazil zábradlí.
Z jara nám také někdo pravděpodobně z ponikeláků škodil. Kdosi rozbil u maringotky na Benátkách okno a vlezl tam.
Pokusil se ji vykrást. O několik týdnů později došlo k dalšímu
pokusu. Mrzí nás to. Snažíme se dělat pro veřejnost a někteří jedinci nám škodí. Preví�.
Jedním z dalších úkolů byla také oprava čekárny autobusové zastávky v Poniklé U transformátoru. Začala v dubnu
její demontáží a odvozem. Oprava se uskutečnila ve stodole u starosty sboru. Během měsíce července jsme ji nainstalovali a provedli dokončovací práce. S betonáží základu
pomohl zednický mistr Vlas�k Kocourek a s instalací a oplechováním mistr všeho druhu Přemek Jandura. Oběma patří
velký dík za jejich pomoc.
Dne 8. května jsme jako každoročně položením věnce
u pomníku padlých na Přívlace vzdali čest obětem obou světových válek.
Po rozvolnění pro�covidových opatření jsme začátkem
června brigádničili kolem jilemské hasičny a přitom slavili
Velikonoce (s pomlázkami, tradičním beránkem a vajíčky),
zapálením ohně a opečením buřtů oslavili čarodějnice a také
konečně ukončili Vánoce svěšením osvětlení z vánočního
stromku. Tím jsme se přesvědčili, že skoro všechny roční
oslavy by se daly zvládnout za jediný den. To by byla ale samozřejmě velká škoda…
Vloni jsme neuspořádali oslavy 131 let vzniku našeho
sboru. Důvod je jasný, avšak pro nás to i znamenalo klidné vydechnu� po náročné „stotřicítce“. Ale malou oslavu
bez účas� veřejnos� a za respektování opatření k danému
aktuálnímu stavu jsme si zorganizovali.
Na pravidelný výlet jsme za pěkného počasí vyrazili
na začátku října. Sešli jsme se ráno u stánku napro� lávce
k nádraží. Odtud vedla trasa nad Zelinkovými, přes vrcha
na Homoli, k Reinišovu statku a Zabylým dolů k Maříkovu.
Po krátké občerstvovací přestávce jsme pokračovali do kop-
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ce k Jilmu. Zde na naší základně jsme doplnili další ztracené
kalorie a výlet zdárně zakončili.
A abychom se vzpamatovali a nezlenivěli, tak jsme
hned druhý den šli na co jiného, než na brigádu. Započali
jsme s pracemi na opravě propustku a mostku v „Babáku“
směrem k Nístějce. Tyto brigády pokračovaly po etapách
každý víkend postupně až do listopadu. Dovršení této akce
proběhlo 14. 11., kdy se sešlo 26 brigádníků, aby odstranili
keře a stromy, které zasahovaly a překážely v průjezdu cesty
k Nístějce. Při prořezu a úklidu na této masové akci spolupracovali s hasiči také někteří nečlenové našeho sboru. Jejich
pomoc byla velice znát – všem upřímně děkujeme a velice
rádi je oﬁciálně uvítáme v našich řadách!
No a to se už přiblížil závěr roku 2020. V čase adventním
proběhla 2. prosince montáž osvětlení na vánoční stromek
a 4. prosince jeho slavnostní rozsvícení.
Tradiční odměnou a slavnostním zakončením tohoto prachpodivného roku měla být jako každoročně Výroční valná
hromada, která se však nakonec rozplynula do časů budoucích, stejně jako mnoho dalších akcí.
Těšíme se na vaši přízeň a co nejdříve na viděnou!
 Přívlačtí hasiči
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VÝROČNÍ ZPRÁVA SDH A JSDH PONIKLÁ
ZA ROK 2020
Náš sbor měl k 1. 1. 2021 192 členů, z toho 38 dě� do 18 let. Ještě to
rozdělíme na 78 sester a 114 bratrů.
V uplynulém roce jsme se rozloučili
s Vladimírem Kynčlem a Josefem Kučerou.
Rok 2020 byl z velké čás� poznamenaný velkým počtem různých omezení
a zákazů z důvodů pandemie Covid-19.
Ať už se nám to líbilo nebo ne, tak
vzhledem k tomu, že to byla nařízení
vlády a dotýkalo se to všech, tak jsme
i my vše zodpovědně dodržovali. Díky
tomu to bylo znát i na činnos� sboru
i celého sdružení. Postupně docházelo k rušení většiny soutěží na všech
úrovních a stejně tak i k rušení různých
schůzí a valných hromad. Náš sbor s�hl
během roku pouze 3 výborové schůze
a 1 členskou hromádku. Také výroční
valnou hromadu, kterou pořádáme tradičně hned na začátku roku, jsme ještě
s�hli. Proběhla dle připravených bodů.
Přes zprávu o celoroční činnos�, volby,
ocenění a občerstvení jsme vše zdárně
zvládli.
Jen ve zkratce k volbám ve sboru
a Ponikelském okrsku:

VOLBY NA OBDOBÍ 2020–2025

SDH Poniklá
Starosta – Tomáš Klikorka
zástupce a velitel sboru – Miloš Holubec st.
jednatelka – Renáta Pušová
pokladník – Věra Butulová
preven�sta – Petr Holubec
kronikářka – Eva Holubcová
delegát – Marek Kulhavý
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členové výboru – Vladimíra Machačková, Jana Hlaváčová, Květa Kavánová,
Lenka Drábková, Vítězslav Schmidt,
Marek Kulhavý, Jaromír Jirouš, Kryštof
Hájek a Jiří Jindřišek ml.
Okrsek Poniklá
Starosta – Miloš Holubec
čestný starosta – Jiří Jindřišek st.
preven�sta – Petr Holubec

K DALŠÍ ČINNOSTI

První akce byly naplánované
na květen. Jednalo se o svátek sv. Floriána, kladení věnců k Pomníku padlých
a soutěž dorostu. Většina bohužel skončila už ve fázi domlouvání. Akce nám
postupně rušila různá opatření vlády.
Jen kladení věnců proběhlo v úzkém
kruhu několika členů výboru. Jinak byly
zrušeny všechny jarní akce i soutěže
všech kategorií na všech úrovních. Bylo
to velké zklamání hlavně pro družstvo
žen, které bylo připraveno udělat vše
pro návrat na nejvyšší stupínek na Mistrovství ČR v požárním sportu, čemuž
nasvědčovaly i osobní výsledky z konce
roku 2019. K naší smůle Covid–19 vše
ukončil ještě dřív, než se začalo.
Malé rozvolnění přišlo na prázdniny. Rychle se rozhodlo, že se zkusí
uspořádat alespoň poutní zábava a nedělní doprodej. Celá akce je již tradičně
velmi náročná na čas. Standardně hlavní příprava začíná v pátek odpoledne
stavěním stanu a přípravou hasičárny,
v sobotu příprava těsta na sejkory, doladění některých drobnos� a dlouhá
noční akce. Pak je tu nedělní prodej

a v pondělí ještě vše uklidit. Všem, kteří se na organizaci a průběhu celé akce
podíleli, patří velké poděkování, protože nejen o víkendu, kdy všichni vyrážejí
na pouť a za zábavou, tak oni se právě
starají o tu zábavu. Moc děkujeme.
Z dalších akcí se povedl s�hnout
ještě tábor mladých hasičů. O tom se
tu ale psalo už v některém z předešlých
čísel.
V době rozvolnění se uskutečnilo i několik pohárovek. Po soutěžní
stránce si tak některá děvčata zlepšila
náladu alespoň pár soutěžemi v útoku
a stovkami, kde se jim moc dařilo a obsazovala pravidelně stupně vítězů. Děkujeme všem za reprezentaci sboru.
Velké poděkování patří i novým vedoucím našich dě�. I přes nepříznivé
podmínky se odhodlali a zkusili udělat
několik schůzek s dětmi. Pak už opět
přišla vládní opatření a další přerušení akcí a soutěží. Snad jim letošní rok
2021 bude přát více.
Nyní pár řádků, které též nejde
opomenout.
Samozřejmos� je návštěva našich
členů na jejich kulatá výročí. I tu kvůli Covidu došlo k některým omezením
v návštěvách, za co se moc omlouváme.
Dále se v průběhu roku pořídila
nová časomíra, kterou Zdeněk Janeček, Pepa Myška, Ota Krause a Věrka
Butulová otestovali na Roprach�ckém
poháru.
Také i pár brigád se s�hlo. Týkají se
vyčištění nádržek, svozu šrotu, údržby
okolí dráhy a okolí hasičárny.
Covidové opatření nás nenechalo
uspořádat ani Silvestrovský běh 2020,
a tak rozloučit se se starým rokem musel každý po svém.
Moc děkuji všem za jakoukoliv pomoc na všech akcích, které sbor pořádá, díky vám tento spolek funguje a je
toho tolik za NÁMI vidět.

VÝJEZDOVÁ JEDNOTKA

Jednotka má 15 členů a i zde Covid
přinesl značné omezení a nařízení. Složitě probíhala školení, cvičení, kondiční
jízdy, ale i samotné zásahy. Vše muselo probíhat v rouškách nebo maskách
a vše, pokud to šlo, tak s minimálním
kontaktem mezi jednotlivými jednotkami. I přes tato omezení je nutné
školení provést, protože bez školení,
údržby materiálu a techniky to nejde.
V roce 2020 vyjela jednotka ke 22
událostem, z toho 14× technická po-
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Život v obci
moc (popadané stromy, vyhledávání
osob atd.), 6× požár, 1× prověřovací
cvičení a 1× planý poplach.
Výjezdů se zúčastnili: Tomáš Klikorka 22×, Standa Čurda a Ondra Doležal
16×, Ondra Skalský 15×, Tomáš Nosek
12×, Honza Skalský 8×, Pavel Kraus 5×,
Láďa Čurda 4×, Zdenda Krause 3× a Jiří
Čurda 2×. Dále v jednotce jsou ještě
Miloš Holubec, Miloš Holubec ml., Víťa
Holubec, Štěpán Vrána, Honza Jindřišek, Jiří Jindřišek, Vláďa Janata a Jakub
Jirouš.
V roce 2020 došlo k velkému posunu v le�té snaze získat úplně novou
cisternu pro Ponikelskou výjezdovou
jednotku, která by vystřídala zprvu
Erťáka a poté na přechodnou dobu pořízenou Liazku. Po několika letech, kdy
zastupitelstvo obce schvalovalo opa-

kovaně žádost a doﬁnancování cisterny, jsme se konečně dočkali i podpory
z kraje a státu. Pokud bude vše probíhat dle harmonogramu, tak ke konci
roku 2021 nebo z kraje 2022 přivítáme
novou cisternu!
Zde velké poděkování patří obci,
která na sebe bere velkou ﬁnanční zátěž ve formě doplatku. Poděkování patří i kraji, ten podporuje obce jedním
milionem a dále státu, který přispěje
2,5 milionu Kč.
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.
 Tomáš Klikorka, starosta sboru

VÁNOČNÍ OZDOBY Z PONIKLÉ JSOU SVĚTOVÝM UNIKÁTEM
Česká republika slaví velký úspěch! Nominované vánoční ozdoby z foukaných skleněných perliček z Poniklé
na Semilsku byly dne 17. prosince 2020 úspěšně zapsány
na Reprezenta�vní seznam nehmotného kulturního dědictví
lidstva (UNESCO).
Zápis nominace s názvem „Ruční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí pro vánoční
stromek“ schválil mezivládní Výbor
pro zachování nehmotného kulturního
dědictví na svém 15. zasedání, které z důvodů pandemie probíhá až
do 19. prosince on-line. V rámci
rozhodnu� o zápis poblahopřál
České republice k příkladnému způsobu vypořádání
připomínek, které vznesl
ohledně této nominace
v roce 2018, a na základě kterých byla nominace
v revidovaném znění znovu
předložena pro letošní hodno�cí cyklus.
Jde o nominaci speciﬁckého
druhu sklářského řemesla spojeného s vánočními tradicemi. Nositelem
prvku je rodinná dílna Rau�s v Poniklé
a venkovš� foukači perlí a navlékači, kteří
s dílnou spolupracují a společně vytvářejí tyto osobité vánoční ozdoby. Poniklá je tak jediným místem na světě, kde
se dodnes toto tradiční perlařské řemeslo zachovalo. První
dílny na foukané perličky zde vznikaly už na konci 19. stole�
a jejich výrobou se často živily celé rodiny. Způsob foukání
perliček a výroby ozdob se od svého počátku příliš nezměnil.
„Na verdikt jsme netrpělivě čekali a mám velkou radost
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z toho, že se daří tuto starou unikátní výrobu vánočních ozdob udržovat stále živou. Gratuluji nositelům této tradice
a všem, kteří se podíleli na přípravě nominační dokumentace, k úspěšnému zápisu na pres�žní seznam vytvářený
mezinárodní komunitou odborníků,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Nominace vznikla v gesci Muzea Českého ráje
v Turnově za spolupráce a podpory České komise pro UNESCO, Národního ústavu lidové
kultury a Ministerstva kultury, Krajského
úřadu Libereckého kraje a dalších. Pro ČR
jde již o sedmou položku na Reprezenta�vním seznamu nehmotného
kulturního dědictví. Naposledy byla
v roce 2018 přijata společná
nominace Česka, Slovenska,
Německa, Rakouska a Maďarska na zápis Modro�sku. Dále
je na seznamu také Loutkářství
na Slovensku a v Česku, Sokolnictví – žijící lidské dědictví, Jízdy králů
na jihovýchodě České republiky, Masopustní obchůzky a masky na Hlinecku,
Slovácký verbuňk.
Členem pres�žního mezivládního
Výboru pro zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO je od letošního září také
Česká republika. Zapojení do práce výboru odpovídá dlouholetému koncepčnímu přístupu vlády ČR a Ministerstva
kultury zvláště k zachování a podpoře lidové kultury a zájmu
šířeji implementovat Úmluvu 2003 a zapojit se do mezinárodní spolupráce při zachování nemateriálního kulturního
dědictví.
 Tiskové oddělení Ministerstva Kultury
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Historie

František Jerie
* 8. srpna 1921 v Poniklé
† 9. ledna 1990 v Jilemnici
Vážení čtenáři, dalším z ponikelských rodáků, jehož příběhem a dílem je milé „nechat se obsloužit“, je pan František Jerie. V době, která kvůli aktuálnímu pandemickému stavu ztrácí mnoho ze své poesie, bude snad toto zasněné ohlédnutí
vítaným oživením naší mysli.

FRANTIŠEK JERIE – ČÍŠNÍK A BÁSNÍK

D
N

ne 8. 8. 1921 narozen v Poniklé v tzv. chudobinci (dnes čp. 105 – pozn. TH), kde vedli jeho rodiče domovnictví. Po ukončení
obecné a měšťanské školy absolvoval odbornou
školu v Jičíně jako velmi kvalitní číšník.
astoupil ve Špindlerově mlýně do hotelu
Grand. Pak byl vybrán na velvyslanectví
USA do Berlína. Zde byl za války zatčen
a uvězněn (1941–1942). Do konce války byl pak
totálně nasazen v továrně ve Vrchlabí. Po osvobození 1945 opět nastoupil do práce, tentokrát
v Praze v Obecním domě. Z politických důvodů byl
však opět vyslýchán a znovu odsouzen. Propuštěn později na amnestii. Jako číšník pak vystřídal
mnoho zajímavých míst – Janské Lázně, Lázně Bělohrad, Karlovy Vary – hotel Pupp, Vrchlabí – hotel Labuť, Jilemnice – hotel Grand, ale pracoval
i v různých pohostinstvích.

P

řed důchodem našel práci v Cutisinu a do výslužby odcházel jako skladník velkoobchodu potravin v Poniklé. Očekávané politické
změny zažil již těžce nemocen. Zemřel v jilemnické nemocnici 9. 1. 1990. Své verše psal často
na účtenky či jídelní lístky a do dopisů přátelům,
kde k veršům míchal i anglické obraty, např. „for
over time“.

M

noho veršů je nenávratně ztraceno.
V šedesátých letech vydala jilemnická
knihovna alespoň malou ukázku jeho
veršů ve sbírce autorů – František Jerie, Jan Kubát, Oldřich Mlejnek – Hvězdy nad domovem. Pak
vyšla ještě samostatná část úzce vybraných veršů,
jak to jen tehdy bylo možné. Občas se některé „aktuální“ verše objevily v regionálních časopisech,
ale podstatná svérázně skeptická část veršů zůstala veřejnosti utajena. Znali je jen jeho přátelé. Útlá
sbírka veršů „Kam nedohodíš kamenem“ (vydaná
básníkovými přáteli v roce 2007) je malou splátkou dluhu Františku Jeriemu, pozapomenutému
básníkovi krkonošského regionu.

MINUTY
V rozpuku let –
Kouzelných jarých dní
Se srdcem hořícím jak oheň na Olympu
S polibky kradenými v sadě rozkvetlém
– ve skrytu dozrávajícího obilí…
Vy, m i n u t y v z á c n é
Spjaté s vírou
že splní se nám naše
Čisté skromné sny…
DOPIS DCEŘI
Neutrácej všechny mince
svých mladých dní…
Šetři s nimi!
Cesta Tvoje je ještě daleká…
Nevyblouzni všechny své sny!
Založ některé pro čas
kdy se již připozdívá a stébla nadějí jsou
čekáním prokřehlá.
Nezapomeň
že úprk let šílí jak Římané
při Neronových hrách…
Uvěř
že vyrovnat libely svého nitra
a bez hysterie pohřbít rumiště
vzdušných zámků –
je jedno z největších umění

 MUDr. Oldřich Peterka
(převzato z knihy Kam nedohodíš kamenem)
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Historie
JIZEŘE

František Jerie s rodinou.

Tvůj věčný spěch
a zpěněný smích
a nad tím vším skloněné olše a kapradí
tolik mně chybí dnes
Tvé malé zátoky s usínajícím sluncem
na březích…
a blízký – věčně dumající les
Tančící úsvit na Tvé chladné šíji
s bosýma nohama
rosou okrůpěné
jak brouzdal jsem se k Tobě –
Co Ty víš?
Jak nitro bylo tehdy hladové…
a rozechvělé!
/jarní/

ZASTAVENÍ

S

vými verši vyjádřil František Jerie se vzácnou upřímností vztah nejen k rodnému kraji v proměně roční doby, ale i k událostem, které
poznamenaly život lidí v Krkonoších a Pojizeří, což ocenil velmi příznivě také spisovatel František Kožík – jak uvádí v dopise městské knihovně: „Přečetl jsem básně s radostí o to větší, že je napsal autor, který byl
povoláním číšník… Vyjádřil v nich regionální lyriku a citovou ryzost, což
je u současných básníků velmi vzácné.“

S

veršujícím přítelem jsem se za mého působení v jilemnické knihovně často setkával a občas jsme společně při sklence vína „Pod věží“
přišli k inspiraci. František Jerie měl vřelý vztah k literatuře a uměl
slovy pojmenovat lidské příběhy a emoce, uspořádat je v sousloví veršů
a působivý celek básně. Určité téma zpracoval tak, aby odpovídalo jeho
osobnímu naturelu. Je to JEHO poesie, lyrická a čtivá. Vím, že na Františka
silně působily verše Karla Tomana a dílo Halasovo.
 Václav Kmínek, bývalý ředitel knihovny v Jilemnici
(převzato z knihy Kam nedohodíš kamenem)

Kolik síly je ve tvém zpěněném smíchu
a kolik nadějí,
že nebude promarněna!
Rozdáš ji přece na své daleké cestě
venkovu i městu
rozbujnělou táním
ve jménu jara.
/letní/
Jak zřím tě prosvícenou
letním sluncem,
zachce se utéci do bosých dní
jenom na chvíli
znovu prožít školní sny…
polonahý,
v náručí tvého rozpáleného písku.
/podzimní/
Jsi ztichlá,
se šíjí zahalenou listím…
a něco jako by jsi šeptala skále u Dufníka.
Olším již nedopřeješ svého zrcadla,
počínáš být zádumčivě podivínská!
/zimní/
I tvoje jezy zmlkly
v zajetí lední tříště
a stráně nad Preložkou vzplanuly
v jinovatém hávu –
Jako dívka!
Na svoji první schůzku když spěchá
jsi rozechvělá
ve vánočním podvečeru
plném nestárnoucích divů…

V hotelu Corso – Jablonec nad Nisou.
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Různé
ZDARMA pomáháme RODINÁM
S DĚTMI DO 18 LET NA JILEMNICKU,
které se dostaly do nepříznivé sociální situace.

Pomůžeme například s:
Řešením vzdělávacích a výchovných potíží dítěte ve škole
– nastavíme s rodinou přípravu do školy, pomůžeme
s vysvětlením učiva, rozvineme zvládání agrese a sociální
dovednosti dítěte, podpoříme začlenění dítěte do kolektivu.
Pomůžeme najít společnou řeč mezi rodičem a dítětem.
Řešením dluhů a ﬁnančních problémů. Pomůžeme
promyslet rodinný rozpočet, hledat zaměstnaní, požádat
o podporu, vyjednávat s institucemi a najít cestu z dluhů.
Řešením výpovědi z bytu a vyhledáním bezpečného bydlení
pro vás a vaše děti.

Nebuďte ve svých problémech sami a obraťte se
na SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBU PRO RODINY
S DĚTMI V JILEMNICI.
Náš kontakt: 733 783 460, sasj.svetlo@diakonievr.cz
Adresa – Dolení 64, Jilemnice.

TRADICE SKLÁŘSKÉHO ŘEMESLA V KRKONOŠÍCH
Již v první polovině 18. stole� se
staly české země nejvýznamnějším vývozcem skla na světě. I v dnešní době
sklářské výrobky vyvážené daleko
za hranice České republiky konkurují
světové produkci. Zručnost a nápaditost českých sklářských mistrů můžete
obdivovat v jejich dílnách. Vydejte se
na místa, kde uvidíte skláře při práci
a zažijete neopakovatelné chvíle zapisující se do historie řemesla.
Podívat se na výrobu foukaných
skleněných perliček zajděte do rodinné ﬁrmy Rau�s v Poniklé (www.
rau�s.cz). Projdete si proces foukání,
stříbření, barvení, řezání až k samotné
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montáži skleněných ozdob. V krea�vní
dílně si sami též můžete některou z ozdob vyrobit a držet na chvíli v rukou
práci perlařů, která je zapsána na Reprezenta�vním seznamu nehmotného
kulturního dědictví lidstva UNESCO.
Sklárna Novosad & Syn v Harrachově je nejstarší sklárnou v Čechách
(www.sklarnaharrachov.cz). Vyrábí
se zde luxusní nápojové sklo a lustry.
A i tady máte možnost se dozvědět, jak
se fouká sklo, jak se brousí a v muzeu si
prohlédnout sbírku těch nejcennějších
výrobků.
Unikátní dekorační a užitkové ryté
sklo vyrábí více jak 30 let rodinná ﬁr-

ma DaMiRS v Čisté u Horek (www.
damirs.cz). Vybírat lze z velkého množství rytých vzorů na vázách, sklenkách,
půllitrech, lahvích či �ﬀany doplňků a lamp. Vymyslet si však můžete
i vlastní originální vzor a nechat si jej
na zakázku vyrobit.
Nadechni se v Malé Úpě! To je řemeslná dílna paní Dany Augustové,
kde máte možnost si vyrobit vlastní
vinuté perle a z nich si pak smontovat
náramek, náušnice nebo náhrdelník.
A pokud si chcete tvoření vyzkoušet
v teple domova, objednejte si Tvořivou krabičku na stránkách dílny (www.
danaaugustova.cz).
Originální šperk, který potěší každou
ženu, slečnu, dívenku, zakoupíte nebo
si necháte na zakázku vyrobit u Hanky
Šebkové ve Špindlerově Mlýně (www.
pribehperel.cz). Vyrábí s velkou trpělivos� nádherné vinuté perle, z kterých
pak tvoří dle vlastní fantazie a vkusu
jedinečné šperky i dekorace do bytu či
na zahradu.
Vydat se za dalšími sklářskými
mistry v Čechách lze díky Křišťálovému údolí (www.crystalvalley.cz). Zde
najdete příběhy jednotlivých míst
a informace, kam se za skláři vypravit
na exkurzi.
 Oblastní destinační společnost
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Různé
HASIČI RADÍ OBČANŮM: JARO PŘICHÁZÍ, DEJME POZOR NA POVODNĚ
Povodeň lze obecně deﬁnovat jako „přechodné výrazné
zvýšení hladiny vodního toku, způsobené náhlým zvětšením průtoku nebo dočasným zmenšením průtočnos� koryta, při kterém hrozí vyli� vody ze břehů nebo při němž se
již voda vylévá a může způsobit škody“. Jedná se převážně
o přírodní katastrofy, k nimž dochází vlivem nárazových
změn meteorologické situace (přirozené povodně). Způsobují je zejména prudké přívalové deště nebo dlouhotrvající
vydatné dešťové srážky.
K povodním může docházet i v zimě a na jaře důsledkem
náhlého tání sněhu. Přispívá k tomu promrzlá půda, která
rozlitou vodu nevsakuje. Tyto povodně se nejvíce vyskytují
na podhorských tocích a projevují se dále i v nížinných úsecích velkých toků.
V zimním období se může objevit i další důvod povodně,
kterým jsou ledové jevy na tocích. Jedná se v podstatě o promrznu� toku až na dno anebo zatarasení řeky ledovými bariérami. Zamrzlé či zaledněné koryto má podstatně omezenou
průtočnou kapacitu a představuje hrozbu ledové povodně,
jestliže po mrazivém počasí přijde náhle oteplení s velkými
dešťovými srážkami. Průtok prudce stoupne a voda se z extrémně zaledněného koryta rozlije. Situaci na řekách a potocích zhoršují i naplavené kmeny stromů a větve.
Problém v obcích často tvoří propustky a odvodňovací
kanály ucpané sněhem a naplaveninami. Kvůli nim dochází
ke tvorbě lagun na silnicích, případně zaplavení zahrad, garáží a suterénů domů. Pokud se ve vašem okolí nachází problema�cké místo, informujte včas zástupce obce, případně
správce komunikace či vodního toku.
Pro stanovení povodňového nebezpečí jsou stanoveny
3 stupně povodňové ak�vity (SPA), závislé na výšce hladiny

nebo průtoku. JESTLIŽE VODNÍ TOK DOSAHUJE:
1. SPA – znamená to zvýšení hladiny a možnost povodně
= STAV BDĚLOSTI
2. SPA – je začátek povodně, voda se dostává mimo koryto
= STAV POHOTOVOSTI
3. SPA – jsou již zaplavovány celé obydlené oblas� = STAV
OHROŽENÍ

VÍTE, JAK SE PŘIPRAVIT NA POVODNĚ?

Včas se na svém obecním (městském) úřadě informujte,
zda je vaše nemovitost povodněmi ohrožená a jak a kam
se budete evakuovat v případě ohrožení při povodni.
 Sledujte povodňovou situaci a její vývoj (příslušný povodňový orgán, TV, rozhlas, internetové stránky ČHMÚ
a příslušných povodí).
 Připravte si materiál pro zabezpečovací práce (pytle s pískem, těsnící desky, prkna, fólie, PUR pěna…)
na utěsnění dveří, vrat, nízko položených oken, ventilačních otvorů sklepů apod.
 Přestěhujte cenné věci a elektrospotřebiče do vyšších
pater. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 Zaparkujte motorová vozidla na bezpečných místech.
 Připravte si evakuační zavazadlo a připravte na případnou evakuaci i zvířata.
 Při spuštění varovného signálu „Všeobecná výstraha“
sledujte pokyny povodňových orgánů.
 Při vyhlášení evakuace se chovejte disciplinovaně a dbejte pokynů osob provádějících evakuaci a záchranářů.
Nezůstávejte v oblastech, kde byla vyhlášena evakuace.
 Iva Michalíčková, HZS LK


KOMPENZAČNÍ POMŮCKY – POMOCNÍK V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
Léčit se, rehabilitovat v domácím
prostředí, mít kolem sebe rodinu je
velmi důležité pro zlepšení zdravotního a psychického stavu seniorů, lidí
po úrazu nebo lidí se zdravotním pos�žením.
Polohovací elektrické postele, invalidní vozíky, chodítka, motomedy, schodolezy, zvedáky, koupelnové programy
a veškeré další druhy kompenzačních
pomůcek lze zapůjčit v rozsáhle půjčovně v Nové Pace. Život bez bariér, z. ú.
tyto pomůcky nabízí, zároveň může zajis�t svoz i odvoz vlastní dopravou přímo do místa bydliště zájemce.
Půjčovna v Nové Pace je v provozu
již 15 let,má k dispozici více než 190
různých rehabilitačních a zdravotních
pomůcek. Výhodou je možnost profesionálního poradenství všem, kteří
mají o pomůcku zájem. To znamená,
že koordinátor půjčovny vybere spolu
se zájemcem vhodnou kompenzační
pomůcku, zaškolí, jak ji používat, zajis�
případný odvoz do místa bydliště včetně montáže či demontáže při odvozu.
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Novinkou pro rok 2021 jsou i tzv. balíčky, které obsahují základní pomůcky
při péči, kterými jsou pleny různých
velikos�, ochranné pomůcky a další hygienické vybavení. Mnohdy z hospitalizace je propuštěn pacient do domácí
péče a rodina, než si zakoupí potřebné
vlastní vybavení, ocení mít tento balíček k dispozici.
Půjčovna se nachází v Nové Pace,
Opolského 165 v areálu bývalého kláštera. Pomůcky lze zapůjčit do všech
míst v ČR. Na www.zbb.cz jsou aktualizovány informace týkající se půjčovny.
K dispozici jsou téměř všechny pomůcky i drobnos�, které zajis� mobilitu,
soběstačnost, komfort pro všechny,
kteří musí trávit na lůžku většinu dne.
Ceník zápůjček je zveřejněn na našich
webových stránkách včetně kontaktu
na koordinátora půjčovny. V současné době je velmi důležité zajis�t těm,
o které pečujeme v domácnos�, ty nejlepší podmínky. To je základ pro psychickou pohodu a zlepšení zdravotního
stavu.

Na tuto službu navazuje bezplatná
služba sociálního poradenství. Pracovníci mohou poskytnout důležité
informace v oblas�, jak a kde vybavit
příspěvky pro osoby se zdravotním pos�žením. K dispozici je i nová brožura
pod názvem „Rady pro začátečníky“.
Informace se týkají vybavení příspěvků na péči, invalidní důchod, příspěvek
na mobilitu, průkaz ZTP, získání ﬁnančních příspěvků na zajištění pomůcek,
úpravu bezbariérovos� v domácnos�
a mnohé další rady. Mnozí tento publikační materiál ocení a rychleji se
mohou orientovat. Někteří potřebují
pomoc s vybavením poukazu na získání
vlastní kompenzační pomůcky, jiní potřebují poradit, jak konkrétně zajis�t
bezbariérový přístup do domu nebo
jak upravit domácnost pro člena rodiny, který se pohybuje na invalidním
vozíku. Díky dlouholetým zkušenostem
umíme tyto drahocenné rady předat.
 Marie Vokurková, Život bez bariér
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Různé
VAROVÁNÍ PRO SENIORY
���� ��������� ���� ��������� �������� ��������� ������� ��������
Policie České republiky varuje seniory před možným okradením nebo podvodným jednáním pachatelů trestné
činnos�, kdy objektem zájmu jsou právě senioři většinou
přímo v místě svého bydliště.
Podvodníci využívají různé záminky k okradení nebo vylákání
peněz od seniorů, kdy je kontaktují osobně nebo telefonicky
většinou s nabídkou různých služeb anebo pod smyšlenou
legendou:

NABÍDKY ŘEMESLNÝCH SLUŽEB:

•
•
•
•

Broušení nožů, nůžek atp.
Výměny okapů nebo jiné práce na domě.
Výměna zámku u dveří (prodej a nabídka montáže bezpečnostního zámku, kdy se však jedná pouze o běžný
zámek).
Kontrola komínů (výměna vložkování komínu i přesto,
že to není nutné).

Pachatel požaduje za službu přemrštěné ceny nebo mnohonásobně vyšší částku, než žádal před započe�m práce. V případě odporu seniora ohledně zaplacení, pachatel vyhrožuje
mnohdy i fyzickým napadením, v některých případech vyvíjí
nátlak na seniora i více pachatelů. Ve snaze získat od seniora požadovanou částku jsou pachatelé ochotni jej odvézt
i k bankomatu, aby zde vybral ﬁnanční hotovost.

NABÍDKY LEVNÝCH ENERGETICKÝCH SLUŽEB
NEBO POJIŠTĚNÍ V MÍSTĚ BYDLIŠTĚ:

•
•

Levnější plyn nebo elektřina.
Pojištění – životní, zdravotní, pro� pohromě, spoření
apod.

Pachatel, při vpuštění do domu, nechává úmyslně otevřené
vchodové pro spolupachatele, poté obvykle vyzve seniora,
aby mu ukázal plynové připojení, pojistky, hlavní uzávěr vody
apod., ve chvíli, kdy se senior vzdálí z domácnos�, tak druhý pachatel vnikne do jeho bytu a odcizí nalezené cennos�.
V některých případech pachatel vyšle seniora do jiné místnos�, třeba koupelny, aby pouštěl vodu nebo k televizi, kterou má senior zapínat a vypínat, dle jeho pokynů. Pachatel
mezi�m prohledá ostatní místnos� a odcizí peníze nebo vše
cenné.

LEGENDY:

•
•
•

Vnuk v nouzi (nejčastější legenda)
Přeplatek za plyn, elektriku nebo vodu – (falešný plynař,
elektrikář nebo vodař)
Údajné těžké životní nebo mimořádné situace - (vylákání peněz na operaci dítěte, na různé služby, pokuty
a poplatky, neboť pachatel u sebe zrovna nemá hotovost).

Nejčastější legendou je „Vnuk v nouzi“ - pachatel telefonuje
na pevnou linku (výjimečně na mobilní telefon), kdy se vydává za vnuka a žádá ﬁnanční pomoc, neboť se dostal do velkých problémů nebo, že má možnost výhodné koupě vozidla,
bytu apod. a nemá dostatečnou ﬁnanční hotovost. Pokud
senior sdělí, že nemá takovou ﬁnanční hotovost je často nucen poskytnout šperky nebo jiné cennos�. Pachatel sdělí,
že peníze nebo cennos� vyzvedne u seniora řidič taxislužby,
kterému má poškozený vše předat, v některých případech si
pro požadované věci má přijet známý falešného vnuka.
V případech, kdy se za seniorem dostaví falešný plynař, elek-
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trikář nebo pracovník vodáren (většinou dva pachatelé) s legendou vrácení přeplatku, nejčastěji ve výši okolo 1 000 Kč,
kdy však má u sebe pouze větší bankovku, kterou potřebuje rozměnit. Poškozený tedy jde na místo, kde má uloženou
ﬁnanční hotovost, což vidí pachatel, který následně odvede
pozornost seniora sepisováním formulářů a druhý nepozorovaně z tohoto místa odcizí zbylou hotovost. K vrácení přeplatku nakonec nedojde, neboť pachatel vyzve poškozeného, aby
mu předložil další dokumenty, kdy on mezi�m nepozorovaně
opus� domácnost. V dr�vé většině nabízí přeplatek žena.

AKTUÁLNĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU

Podvodníci bohužel využívají krizové situace a obohacují se
na osaměle žijících seniorech pod záminkou nabídky zdravotní péče, přípravků na posílení imunity i s nabídkou pomoci při
každodenních činnostech jako je nákup.

LEGENDA:

•

Nabídka zdravotní preven�vní péče – měření teploty
(nejprve nabídnuto telefonicky, poté osobní návštěva
pachatele u seniora doma).

Žádné kontrolní měření teploty u seniorů v České republice
v jejich domácím prostředí neprobíhá! Pachatel se pouze pokouší dostat do domácnos� seniora s úmyslem jej okrást.

POKUD VYUŽIJE SENIOR NABÍDKY POMOCI
V PODOBĚ NÁKUPU, DOPORUČUJEME:

•

•
•
•

Ověřit si, zda se jedná o organizace zřízené obcí nebo
neziskovou organizací, požadujte předložení průkazu
o tom, že se skutečně jedná o zaměstnance takové
organizace. Vyžádejte si telefonní kontakt, na kterém si
můžete danou osobu ověřit.
Mějte předem připravený seznam věcí, které potřebujete nakoupit, zařídit, obstarat.
Nepůjčujte svou platební kartu a pokud možno mějte
připravenu přesnou ﬁnanční hotovost za požadovaný
nákup či službu.
Při převze� nákupu nepouštějte cizí osoby do bytu,
k tomu využijte společné prostory domů, u rodinných
domů využijte možnos� předání nákupu přes plot.

Zároveň upozorňujeme, že v současné době neprobíhá žádná
veřejná sbírka, která by se zaměřovala na výběr peněz v souvislos� s opatřeními pro� COVID-19. Neposkytujte k těmto
účelům žádné ﬁnanční dary.
Policie ČR apeluje na seniory, aby byli obezřetní a nedůvěřovali neznámým lidem, kteří je osloví v místě jejich bydliště. Pokud se již senior rozhodne cizí osobu vpus�t do svého
bytu, tak by neměl být doma sám (zavolejte příbuzným,
přátelům nebo sousedům a poproste je, zda by nemohli přijít, do té doby nikoho dovnitř nevpouštějte, popřípadě se
dohodněte s cizí osobou na jiném termínu návštěvy).
Seniorům doporučujeme, aby si pořídili na dveře do bytu
bezpečnostní ře�zek, který udrží dveře jen pootevřené
a tak budou moci vyřídit některé věci bezpečněji.
V případě podezření, že jste se setkali s podvodníkem,
neprodleně kontaktujte Policii České republiky na �sňové
lince 158.
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