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Úvod
Pod horami
číslo: 176, ročník 45

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
další, takřka jarní, číslo zpravodaje je
na světě.
Jistě si i v tomto čísle povšimnete pokračující polemiky o nazývání či nenazývání naší návsi. Tato polemika se táhne již
několik let, proto jednotlivé argumenty pro
a proti už asi nikoho nepřekvapí. Je však
velmi zajímavé sledovat, jak se argumenty
na všech stranách sporu vybrušují takřka
k dokonalosti. Myslím si, že psaní těchto
malých slohových cvičení jistě posiluje ducha nejen pisatelů samotných, ale také čtenářů, kteří se, alespoň doufám, dobře baví.
Někdy přemýšlím, jestli by už nestálo za
to vytvořit samostatnou rubriku s názvem
Toulání po ponikelském rynku.
Každopádně je dobré zdůraznit, že se
starostovi a radě obce podařilo sehnat více
než 1,3 milionu na zkrášlení tohoto placu
před školou. Takže mně osobně je úplně
jedno, jak se náves bude oficiálně nejmenovat.
Marek Kulhavý - redaktor

Svozy speciálních odpadů:
Bioodpad (zelené kontejnery) od
začátku dubna
Nebezpečný odpad (mobilní svoz)
sobota 7. května
Železný šrot (hasiči)
sobota 7. května
Velkoobjemové kontejnery
pondělí 9. – čtvrtek 12. května
Přesné časy mobilních svozů a plán
rozmístění velkoobjemových kontejnerů budou včas plakátovány.

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 4. 2016
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
U zápisu do 1. třídy jsme přivítali 9 předškoláků.
Foto: ZŠ Poniklá
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Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
leden - únor 2016
Vážení ponikelští sousedé,
po kratičké a mírné zimě se pomalu blíží jaro, a tak mi dovolte vám čekání na první
jarní paprsky zkrátit několika málo odstavci
o činnostech obecní rady.
Rada obce odsouhlasila poskytnutí daru
ve výši 20 000 Kč společnosti Centrum pro
zdravotně postižené, poskytující v Poniklé terénní sociální službu. V Poniklé zajišťují služby pro dva klienty, odpracovali zde 1 383 hodin (celkem proběhlo 544 kontaktů). Rada
obce dále požádala a uspěla s žádostí o dotaci
z ÚP na vytvoření pracovní pozice „Pečovatelky“ na 0,5 úvazku pro paní Jílkovou na dobu
12 měsíců.
Rada obce schválila uzavření nové pojistné smlouvy s pojišťovnou Kooperativa,
a. s. na pojištění podnikatelských rizik. Doposud byla pojistka uzavřena u Hasičské vzájemné pojišťovny, roční pojistná částka činila
zhruba 90 tis. Kč. Po opakovaných jednáních
a upřesňování požadavků na pojištění majetku
a zodpovědnosti (v obou případech nad rámec
stávající smlouvy) nabídla Kooperativa roční
pojistné ve výši 45 000,- Kč. Rada obce schválila vypovězení smlouvy Hasičské vzájemné
pojišťovně, pokud podá Hasičská pojišťovna
zajímavou protinabídku, lze ji zvážit pro rok
2017.
Jilemnicko – svazek obcí provedl vyúčtování provozu kompostáren a stanovil
předpisy záloh na r. 2016. Skutečné náklady
obce Poniklá na kompostování byly zhruba
poloviční proti očekávání: 28 419,43 Kč. Na
rok 2016 má tak obec na zálohách předplaceno
29 580,57 Kč.
Počátkem roku proběhlo místní šetření v kulturním domě Kantýna, rada obce
se seznámila s dosud provedenými opravami
a úpravami objektu, zejména bytu. Opravy
a úpravy provádí nájemci na základě dohody,
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do výše tří měsíčních nájmů bude materiál
(bez DPH) na tyto opravy uznán vzájemným
zápočtem proti nájemnému za měsíce říjen –
prosinec 2015, práce (vyjma instalatérských
a elektrikářských) provádí nájemce ve své režii. Rada obce s nájemci diskutovala o plánech
budoucího provozu i pravidlech spolupráce
s místními spolky, dále rada stanovila podmínky pro pokračování nájemního vztahu: nejpozději do 29. února 2016 vyrovnat všechny
finanční závazky a předložit koncepci dalšího
provozování objektu.
V rámci dotačního řízení obec v lednu
podala dva projekty do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova (vyhlašovatel
Ministerstvo pro místní rozvoj), první projekt „Dětské hřiště u MŠ a ZŠ Poniklá“ byl
podán do dotačního titulu 2, celkové náklady
projektu 544 tis. Kč, požadavek na dotaci ve
výši 381 tis. Kč, do tohoto dotačního titulu
bylo celkem zaevidováno 816 žádostí. Druhý
projekt podaný do dotačního titulu 5 „Oprava
cesty na Novotný kopec“, celkové náklady
projektu 2,05 mil. Kč, požadavek na dotaci ve
výši 1 mil. Kč, celkem bylo v tomto dotačním
titulu zaevidováno 1 007 žádostí. Předpoklad
vyhodnocení obou žádostí je březen 2016.
Obec Poniklá obdržela dotaci z MPSV na zajištění sociálních služeb ve výši 215 tis. Kč,
dále pak dotaci z Úřadu práce na zajištění VPP
(0,5 úvazek pečovatelky) ve výši 126 tis. Kč.
Obec byla telefonicky informována o úspěchu
obou žádostí v Programu podpory obcí ležících v národních parcích – celková revitalizace prostoru návsi – sadové úpravy, cestní síť,
dopadové plochy pro budoucí dětské hřiště,
úprava struhy.
Během března a dubna budou předloženy dvě žádosti do výzev Libereckého kraje:
1) opravy místních komunikací – zasažených
výměnou hlavních vodovodních řadů (za školou a vedle Hájkových nad čtyřřadovou bytovkou v hoření Poniklé), položena bude balená,
očekávané náklady cca 610 000 Kč. 2) reali-
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zace čtyř bočních větví hlavního řadu ze skla,
dokončení vodovodu Klára, trasové uzávěry,
nové čerpadlo na Keříček – očekávané náklady cca 1,7 mil. Kč.
Rada obce odsouhlasila nákup modřínových rýglů a planěk od pana Pavla Kužela
z Roztok u Jilemnice na akci „plot kolem přívlackého hřbitova“ v celkové ceně 25 840 Kč,
modřínové dřevo je možno ponechat v surovém stavu bez nutnosti nátěru.
Na počátku února byl odstraněn, nikoliv však vyřešen, havarijní stav propadlé
podlahy v tělocvičné hale. Opravu provedla obecní četa spolu s R. Kučerou. Současná
skladba podlahy je následující: podkladní beton → lepenka → dřevěné špalíky podložené
tartanovou podložkou → laťový rošt → parotěsná fólie → dřevotřískové desky → marmoleum; dutiny jsou vyplněné skelnou vatou.
Během opravy byla bohužel potvrzena domněnka o nefunkční izolaci podlahy – izolační
vata je nasáklá vodou, dřevěný rošt je místy
zcela shnilý. Bez celkové demontáže podla-

Současná skladba podlahy je následující:

Obecní hlásný
hy nelze určit, na kterých místech je izolace
vadná, vzhledem k povrchovým znakům je
však pravděpodobné, že se nejedná jen o jediné místo a že jediným trvalým řešením bude
úplná výměna celé podlahy, včetně nového
technického řešení izolace. Za tím účelem budou osloveny podlahářské firmy, aby navrhly
řešení, následně vypracován projekt, aby se
mohlo zažádat o dotaci na kompletní opravu
podlahy v hale.
Vážení ponikelští sousedé, celá obecní
rada vám přeje příjemné prožití velikonočních
svátků! Na hřejivé paprsky sluníčka se spolu
s vámi těší
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Když si tak pročítám zprávu paní místostarostky popisující pečlivě nejdůležitější rozhodnutí rady obce i obdobně sdílný zápis zasedání
zastupitelstva obce, mám pocit, že k nim není
třeba nic zásadního dodávat. Tak snad jen

foto: Tomáš Klikorka

4

Pod horami - leden - únor
nějaké drobty:
Kompostování
Při loňském suchém a na travní hmotu
chudém létě se v Poniklé kompostovalo jen
asi na 50% skutečnosti roku 2014. Letos budou kontejnery přistaveny od začátku dubna.
Zkušenost ale ukazuje, že se ve všech obcích
sbírá více větví, než kolik je schopný kompost
pojmout, a místo čistého humusu tak vzniká
něco mezi hlínou a štěpkou. A proto zejména
jarní prořezávky stromů a keřů nám na zelené
kontejnery, prosím, neházejte! Buď si je spalte,
nebo odvezte za faru, kam si pro ně hromadně
přijede štěpkovačka. Děkujeme za pochopení!
Labutí píseň skleněného potrubí
O chystané výměně skleněného potrubí jsme
tu již psali, začne již na jaře. Jelikož se podařilo
vysoutěžit zakázku za nižší než předpokládanou
cenu, dostane se patrně i na boční hlavní řady
vycházející ze skleněného potrubí. Zejména
pokud se podaří získat na tuto akci další dotaci, bylo by možné vyřešit vrchní levobřežní
ponikelské hlavní řady kompletně ještě letos.
Opakuji zde výzvu, aby majitelé nemovitostí
napojených přímo na hlavní řad v úseku „zastávka u transformátoru – Řehounkovi“ vážně
zvážili možnost výměny svých soukromých
domovních přípojek. Vzhledem k přítomnosti
techniky i otevření výkopu na začátku přípojky
by to bylo velmi záhodné!
Výměna sloupů ČEZ
Také již na jaře se rozběhne další větší
akce spojená s výkopy – a totiž výměna části
elektrického vedení v dolení části vsi, včetně
jeho částečného zakopání pod zem. Souběžně
s tím obec provede výměnu archaických lamp
veřejného osvětlení na dřevěných sloupech za
nové. Týká se zejména úseku „Pavlák – Huderovo“ a několika dalších lamp u sousedních
obecních komunikací.
Zútulnění ppč. 201, ppč. 200/1, ppč.
205/1, ppč. 1736/5, ppč. 1736/6, ppč. 1818, vše
k. ú. Poniklá
Významně kopat a sázet se bude také
v prostoru před školou a kolem kostela. Zdá se
totiž (ač to není písemně potvrzeno), že jsme
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obdrželi dvě důležité dotace na zlidštění středu
vsi. Je sice příznačné, že debata o podobě tohoto
prostranství se na zastupitelstvu omezila takřka
výlučně na polemiku nad názvem projektu,
pokud se ale podaří dotáhnout vše do konce,
mohlo by se jednat o jeden z nejdůležitějších
počinů nejen letošního roku. Obsahem je
poměrně bohatá výsadba dřevin, stavba pěšin,
příprava pro dětské hřiště a úprava struhy.
Uvědomuji si možnou výhradu nad množstvím
nově sázených lip, ale myslím, že pokud o ně
bude řádně pečováno a nepřerostou, zajistí prostranství kýženou příjemnější a intimnější atmosféru. V jiných částech vsi naopak postupně
dochází spíše k redukci obecních dřevin, tak se
to snad vyrovná...
Kreslí se...
Zásadní výzvou se stala rekonstrukce
silnice I/14 a s ní spojená možnost velkorysého
doplnění chodníků („od Mejta až k Servisu
Hlídek“ a kousek i na Preložce). Kreslí se. Kreslí se také lávka přes Jizeru k nádraží. Nakreslená
je také cesta na Novotný kopec a kreslí se cesta
za školou a cesta nad kaštanem u čtyřřadovky.
Konečně dokreslené je propojení tří obecních
čistíren odpadních vod do jedné – centrální
ČOV. Skeptik namítne, že papír toho snese
hodně. Souhlasím, nicméně vše výše zmíněné
by neměla být šuplíkovka, ale realita do roku
2018 (snad jen ta lávka má o otazník navíc).
Problémem je, že většina kreslení se odbývá tak
trochu ve vleku dotačních možností. Ale to bych
jen plakal nad rozlitým mlékem… Jak se obci
postupně daří vymanit se z krunýře historických dluhů, zvyšuje se šance, že výše zmíněné
malůvky se zhmotní.
Zelená Homole
Hm, tak letos počasí zimnímu areálu
typu Homole opravdu nepřálo. Všichni, kteří
uvažovali, že „by do toho šli“, jsou asi rádi, že
nešli! Nedořešená stále zůstává otázka rozchodu
obce a nájemce areálu, kterým zůstávají
Čerpadla Vrchlabí. Obec je za určitých podmínek připravena smlouvu ukončit a od letní sezony 2016 se vrátit k letnímu provozu. Ostatek
zůstává v probíhajícím jednání, v němž se stále
teprve obrušují hrany podmínek tak, aby byly
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akceptovatelné oběma stranami rozluky.
Kantýna
Jednou z nejdiskutovanějších otázek (nejen
v radě a zastupitelstvu, ale především „mezi
lidmi“) je hodnocení provozování Kantýny.
Po necelém půlroce od začátku pronájmu jsem
slyšel celou řadu kategorických soudů i návrhů
na rychlé řešení. Poté, co je k dnešnímu dni
(1. března) uspokojivě vyřešena finanční stránka věci (vyrovnány veškeré pohledávky), zbývá
ještě posoudit stejně tak důležité otázky provozování objektu (s přihlédnutím ke znalosti stavu
objektu i situace na „trhu pohostinství“) a také
posoudit míru naplňování poslání jediného
velikého kulturního a společenského sálu ve
vsi. Otázka dalšího fungování objektu je dnes
více než kdy jindy otevřená a záleží především
na nájemcích, jakou cestu si svým přístupem
předurčí.
Palme & Stumpe * Pojizerské bavlnářské
závody * Kapnar * SEBA * Interlana * Berterro * V+V Metal
A zakončíme dnes vyloženě optimisticky!
Po sedmi letech, kdy se v sálech bývalé ponikelské přádelny ozývala již jen ozvěna textilních
strojů pracujících dnes v dálné Říši středu, se
v letošním roce opět otevře její vrátnice. Objekt (vyjma elektrárny) zakoupila nástrojářská
firma V+V Metal pana Vancla, který sem během

roku přesune svoji výrobu a sklady z jiných
objektů v okolí. Zaměstnanost určitě nedosáhne
někdejších potřeb (dnes zcela zhuntovaného)
textilního odvětví a většina pracovního týmu
se do Poniklé přesune z předchozího působiště.
Ale i kdyby se časem našlo třeba jen několik
nových pracovních míst a doposud zachovalá
tovární budova byla majitelem řádně udržována,
nebylo by to tak málo. Podívejte se jen po okolí,
z kolika někdejších textilních továrních sálů je
za jasné noci vidět celé hvězdné nebe…
Tomáš Hájek, starosta

Žádosti o prodej obecních pozemků
ppč. 2275/4 a ppč. 2276/2 v k. ú. Poniklá
žadatel Pavel Auersvald, Poniklá 111
trvalý travní porost; 1312 m2 + 1300 m2
stpč. 604/1 v k. ú. Poniklá
zastavěná plocha; 3 m2
žadatel HD Krakonošův Ranč, Poniklá 224
část 2771/2 v k. ú. Poniklá
ostatní plocha – ostatní komunikace;
příp. výměra dle budoucího GP (odhadem
cca 50 - 100 m2)
žadatel Pavel Holubec, Poniklá čp. 142

OÚ Poniklá

Večer při svíčce

Zahynu-li pod tou Bělou aneb V roce šestašedesátém
sobota 2. dubna od 19.00 v zasedací síni na OÚ Poniklá

pásmo jarmarečních písní, vzpomínek a dopisů o nešťastné válce
prusko-rakouské 1866
Účinkuje volné umělecké ochotnické sdružení MONTALBAN ve složení Magda Jarošová, Alžběta Militká, Hana Šimůnková,
Gabriela Špuláková, Pavel Halama, Martin Lukáš, Jaroslav Paldus a Tomáš Hájek.
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Zastupitelstvo obce

Nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá
Milí čtenáři, zde Vám předkládám nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá. Je
to výtah podstatného z deváté schůze. Pro podrobnější zápis včetně příloh doporučuji otevřít úřední
desku na www.ponikla.cz. Pro přehlednost jsou jednotlivé body číslovány. Toto číslování nemusí
souhlasit s číslováním bodů v oficiálním zápise. 9. zasedání se konalo 25. 2. 2016 za přítomnosti
14 zastupitelů (omluvena M. Gembická).

1) Činnost Rady obce od
4. 12. 2015 do 25. 2. 2016
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Diskuse:
J. Čížek: Kantýna – mají vyvěšeny provozní
hodiny „restaurace“ během obědového času,
tím nájemci splní podmínku koncepce?
T. Hájek: Rada obce nedala konkrétní
požadavky na otevírací dobu, ale požaduje
do 29. 2. předložení koncepce dalšího provozování objektu, na základě které se rozhodne,
jak dál. Případně se z této koncepce vyjde
k definici podmínek další spolupráce.
J. Čížek: Návštěvnost objektu je stále špatná.
M. Kulhavý: Byli jsme zvyklí, že spolky
v objektu pořádají zajímavé akce, dvě akce
proběhly, ale za jakých podmínek. Setkání
zástupců obcí, spolků a nájemců by určitě mělo
proběhnout. Jakákoliv koncepce nájemců, si
myslím, bude k ničemu. Obecní rada by měla
kliku, kdyby se jí povedlo sehnat skvělého
nájemce napoprvé. První půlrok nestál za nic,
nedá se předpokládat, že ten další půlrok bude
lepší. Zajímalo by mě, zda spolky do svých
plesů půjdou znovu.
J. Kubín: V dnešní době sehnat člověka se
zápalem pro takovýto objekt je problém, jsou
vesnice, které mají podobný objekt, a pronajímají ho za nulový nájem jen proto, aby nebyl
prázdný.
J. Čížek: V té koncepci by měli uvést i návrh
šetření – například radiátory stále nemají termostatické hlavice.
J. Čížek: Na jaké náklady je odhadnuta ge-

7

nerální oprava podlahy v tělocvičné hale?
T. Hájek: Odhad je zhruba 2 mil. Kč, a to
především proto, že se stále neví, jak vyřešit
izolaci.
J. Jón: Tyhle věci nikdo nehlídal?
T. Hájek: Obávám se, že po osmi letech od
stavby bude možné konkrétní odpovědnost
velmi těžko prokazovat – je to projektantka,
TDI, firma nebo podlaháři? V první fázi by
šlo nechat zpracovat znalecký posudek, jestli
je šance uspět v případném soudním sporu
- ovšem například dodavatelská firma již neexistuje.
M. Kulhavý: Na takovou situaci obec není
pojištěna? Pojišťovna proplatí, a pak hledá
viníka.
T. Hájek: Tuto variantu prověříme.
Návrh usnesení č. 82:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 3. prosince 2015 do
25. února 2016.

2) Obecní grant 2016
V rámci vyhlášené výzvy bylo na OÚ doručeno
16 žádostí o příspěvek v celkových nákladech
616 480 Kč, z toho požadavek na dotaci ve
výši 491 160 Kč. Pro rok 2016 bylo v rozpočtu
obce vyčleněno rozdělit mezi žadatele 400 000
Kč. Rada obce navrhla pokrátit požadovanou
dotaci u 4 projektů:
*1 Kabinet krkonošské slovesnosti:
Navrženo krácení dotace na 90 840 Kč (jedná
se o největší projekt, lze připustit etapizaci,
výsledná částka je dopočtem po uspokojení
ostatních projektů do 400 000 Kč).
*2 SDH Přívlaka:
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Grantový program obce Poniklá na rok 2016
Název
žadatele

Název projektu

Nákup vybavení pro
Česká
speleology +
speleologická průzkumné práce
společnost
Ponikelského
propadání
Česká
Renovace osvětlení
speleologická
Ponikelské jeskyně
společnost

stručný popis

Celkové
Požadovaná
náklady
dotace
projektu
Kč
Kč
%

navržená
dotace
Kč

%

obleky, speleovaky,
pracovní nářadí, benzin do
centrály,…

18 750

15 000 80,0

15 000

80,0

osvětlení ponikelské
jeskyně - II. etapa

18 300

14 640 80,0

14 640

80,0

145 000 116 000 80,0

90 840

62,6 *1

Kabinet
kerkonošské
slovesnosti

Generální oprava
pojízdného podia pro
obecní i přespolní
trachtace

oprava, nátěr, plachta a
podlaha

Mažoretky

Ošacení mažoretek

šaty Berušky 11ks, šaty
Čekanky 2ks, mikiny 10ks,
obaly na šaty 3ks

19 250

15 380 79,9

15 380

79,9

MS Kákov

Péče a zimní
přikrmování zvěře

krmivo a léky pro zvěř

20 000

16 000 80,0

16 000

80,0

SDH Poniklá

Doprava

doprava na závody

35 000

28 000 80,0

28 000

80,0

SDH Poniklá

Vitrína na poháry

350x200x40cm vitrína

22 000

17 600 80,0

17 600

80,0

SDH Poniklá

Celoroční činnost
SDH

startovné, ubytování, ceny
pro mládež na Dětský den,
dětský tábor a
Silvestrovský běh

25 000

20 000 80,0

20 000

80,0

SDH Přívlaka

Oprava sportovního
areálu SDH Přívlaka

rekonstrukce hřiště pod
hasičskou zbrojnicí na
Jilmu - II. etapa

115 000

90 000 78,3

40 000

34,8 *2

Soňa AnnaMarie
Fišerová

knihobudka (nonstop
Literární osvěžovna a
půjčovna knih) na Krámku
knižní první pomoc
u školy

13 000

10 400 80,0

10 400

80,0

Tělocvičná
jednota
Sokol

Celoroční činnost
oddílu volejbalu a
aerobiku

doprava, startovné,
kostýmy pro Minipusinky

50 000

40 000 80,0

40 000

80,0

Tělocvičná
jednota
Sokol

Sportovní a kulturní
akce v roce 2016

Cvičení s O. Šípkovou
(5000,-), turnaj ve
volejbale (2000,-),
Ponikelské posvícení
(4000,-), úprava zeleně
(2000,-), Svatomartinská
(5000,-)

18 000

14 400 80,0

6 400

35,6 *3

Tělocvičná
jednota
Sokol

Restaurování
sokolského praporu

restaurování historického
praporu včetně stuhy a
žerdě, sběr historických
dokumentů

64 500

51 600 80,0

43 600

67,6 *4

TJ Poniklá

Celoroční činnost

24 000

19 200 80,0

19 200

80,0

TJ Poniklá

Párty stan

12 080

9 660 80,0

9 660

80,0

TJ Poniklá

Dokončení
ohraničení spodní
strany hřiště sítí

16 600

13 280 80,0

13 280

80,0

cestovní náklady, placení
rozhodčích, praní dresů
nůžkový stan 3x6m
vzpěry, sítě, lanko,…
CELKEM

616 480 491 160

400 000
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Dotace pokrácena (s ohledem k mimořádným
dotačním částkám poskytnutým v minulých
letech a možnosti etapizace projektu).
*3 TJ Sokol:
U projektu „Sportovní a kulturní akce v roce
2016“ navrženo neposkytnout dotaci na dva
z pěti bodů - cvičení s O. Šípkovou a Svatomartinskou zábavu (převažuje komerční charakter
akce), na další tři body (turnaj ve volejbale,
Ponikelské posvícení, úprava zeleně) dotaci
poskytnout.
*4 TJ Sokol:
U projektu „Restaurování sokolského praporu“ navrženo pokrátit dotaci o částku určenou
na příkazní smlouvy za sběr a digitalizaci dobových fotografií (pro členy spolku).
Přehled navržené dotace uvádí tabulka na
předchozí straně.
Na výše přiložených grafech je znázorněno
dosavadní čerpání obecních grantů (2012 –
2015), a rovněž teoretické čerpání po schválení předloženého návrhu (2012 – 2016).
Diskuse:
Následující
zastupitelé
prohlásili,
že
jsou v možném střetu zájmů: T. Hájek,
J. Kubín, J. Jirouš, M. Kulhavý, J. Urík,
S. A.‑M. Fišerová, P. Plichta, S. Václavíková,
A. Šedá, P. Novotná, J. Bekr.
Návrh usnesení č. 84:
ZO Poniklá schvaluje přidělení do tací obce
Poniklá na rok 2016 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Bezpečnost u silnice I/14
(chodníky a přechody)
Na samém konci listopadu 2015 se obec
dozvěděla o zamýšlené generální opravě silnice I/14 v úseku Poniklá Nová Ves – Jablonec
nad Jizerou. Na základě opakovaných konzultací s projektanty, zástupci ŘSD a zástupci
Policie ČR přehodnocovala postupně rada
obce dříve zamýšlený plán na dílčí doplnění

chodníků podél I/14. Projekt předkládaný zastupitelstvu ke schválení počítá s doplněním
chodníků v těchto úsecích:
1) Mejto – křižovatka u čp. 60 (strana dále od
Jizery)
2) krátkým úsekem mezi přádelnou a odbočkou
ke garážím (strana blíže Jizeře)
3) bývalá trafostanice u Kantýny – za čp. 313
autoservis Hlídek (strana dále od Jizery)
4) ChaCha – lávka přes Jizeru na Preložce
(strana dál od Jizery) a dílčí doplnění mezi
lávkou a Singing Rockem na opačné straně
celkem cca 2 000 m
Důvodem pro podání projektu tohoto rozsahu je výše zmíněná akce vyvolaná ŘSD
a možnost čerpání ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) – dotace až 85%
uznatelných nákladů. Navíc při vhodné koordinaci se stavbou ŘSD by bylo možné šetřit
další náklady tak, že by se konečný podíl obce
za stavbu mohl dále významně snížit! Navíc je
zde možnost využít plánovaného zúžení jízdních pruhů přes zastavěnou část obce a zajistit
z velké části potřebnou plochu pro chodníky
přímo na pozemcích ŘSD.
Dílčím důvodem ke stavbě chodníků
na Preložce je pak zamítnutí původního
požadavku obce na přesunutí zastávky od
ChaCha k lávce přes Jizeru (projektantem
nakresleno, investorem ŘSD akceptováno,
Policií vetováno).
ŘSD v rámci akce rekonstrukce I/14 a po
dohodě s obcí počítá s úplnou rekonstrukcí
zálivů a nově i nástupních hran zastávek Mejto, Pošta a Preložka (oficiálně Poniklá, závod).
Zde je třeba podotknout, že toto by hradilo
ŘSD díky tomu, že je to podmínka Policie!
ŘSD by rovněž hradilo vyznačení přechodů pro
chodce u bývalého trafa u Kantýny (přesunutí
od vrátnice přádelny kvůli přecházení dětí MŠ
a kvůli napojení garáží a Přívlaky) a u pošty
(posunutí stávajícího přechodu o několik
metrů blíže poště kvůli lepšímu rozhledu);
obec by hradila vznik místa pro přecházení
mezi dvěma stranami zastávky Poniklá - pošta
a místa pro přecházení u lávky k nádraží (ŘSD
i obec vždy včetně osvětlení).
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V dnešní době je problém s projektanty –
obecně jich je na kresbu liniových staveb
málo a mají dost práce. Ze tří oslovených na
možnou spolupráci kývla (po prvotním odmítnutí s ohledem na působnost stavebního úřadu
Jilemnice a dostatku jiné lepší práce) firma
Nýdrle – projektová kancelář. Cena za projektování by byla 52 tis. Kč za projekt k územnímu řízení a 102 tis. Kč za projekt k stavebnímu řízení (stavební povolení musí nabýt
právní moc do konce roku 2016). Inženýring
(jednání se stavebním úřadem a jinými úřady)
obec obstará sama.
Diskuse:
P. Plichta: Práce tedy začnou letos?
T. Hájek: ŘSD to předpokládá, zatím se projektuje.
M. Kulhavý: Jak je naplánován nový chodník
od pošty k Mejtu, na které bude straně?
T. Hájek: Na straně dál od Jizery.
J. Kubín: Jak to bude u skály pod Hanušovými?
T. Hájek: Předpokládáme, že se chodníky vejdou do stávajícího koridoru silnice, protože se
budou zužovat jízdní pruhy.
T. Klikorka: Proč Policie ČR vetovala
přemístění autobusové zastávky u Preložky od
ChaCha k lávce?
T. Hájek: Kvůli špatným rozhledovým
poměrům.
J. Bekr: Nedojde ke kolizi přepojení ČOV
a budováním chodníku?
T. Hájek: V jednom úseku bychom toho mohli
naopak s úspěchem využít.
Návrh usnesení č. 85:
ZO Poniklá pověřuje radu obce přípravou
dokumentů pro akci „Chodníky podél
I/14 v obci Poniklá“ dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Zpráva o uplatňování Územního
plánu obce Poniklá
V závěru minulého roku provedl Odbor územ-
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ního plánování a stavebního řádu Městského
úřadu Jilemnice posouzení platné územně
plánovací dokumentace obce Poniklá.
Rada obce Poniklá příslušný návrh Zprávy
o uplatňování ÚP projednala a neměla potřebu
jej rozporovat. V dokumentu se uvádějí objektivní fakta upozorňující na některé formální
chyby územního plánu, jakož i na některé
pasáže neodpovídající již dnes dravě se novelizujícím zákonům této země. Výsledné
doporučení zprávy je budoucí pořízení změny
územního plánu č. 2 – bez lhůty k jejímu provedení. S takovým závěrem se lze ztotožnit
a pro budoucí změnu územního plánu (která
dříve či později stejně bude aktuální) tuto
zprávu s úspěchem využít.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 87:
ZO Poniklá schvaluje návrh Zprávy
o uplatňování Územního plánu v předloženém
znění.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Příspěvek pro MAS „Přiďte
pobejt!“
Místní akční skupina má v současném programovacím období 2016 – 2023 možnost
rozdělit do regionu cca 58,5 mil. Kč, možnosti
pro neziskové organizace a obce jsou značně
omezené, podpora bude směřovat především
mezi podnikatele. Pro zajištění tohoto balíku
financí je nutné podat projekt, v němž je
zapotřebí proinvestovat vlastní podíl MAS,
zajištění vlastního podílu by pro každou
obec znamenalo příspěvek 10 Kč/obyvatel/
rok – po dobu následujících osmi let – tedy
pro Poniklou celkem cca 92 tis Kč.
Rada obce Poniklá toto rozhodnutí (které
zaváže zastupitelstva dalších dvou volebních období) postupuje zastupitelstvu
obce a doporučuje příspěvek schválit za
předpokladu, že se do spolufinancování za-
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pojí alespoň 80 % obcí v působnosti naší
MAS. Jako protislužbu rada obce požaduje,
aby pracovnice kanceláře MAS uspořádaly
v Poniklé školení pro místní podnikatele, na
co budou moci čerpat během programového
období dotace. Dle vyjádření okolních obcí
a zaměstnanců MAS budou obě podmínky
splněny.
Rada obce se sice neztotožňuje s destruktivními zásahy Ministerstva pro místní rozvoj do
chodu MAS v dalším období, ale příspěvek
doporučuje jako jistý druh podpory místních podnikatelů, zejména zemědělců. Jestli
se podaří napasovat (doslova) nějaký obecní
záměr na absurdní podmínky dotací (nadto
se neustále měnící a nejasně vykládané), je
krajně nejisté.
Usnesení RO: 257/16 RO Poniklá bere
na vědomí žádost MAS „Přiďte pobejt!“
o zajištění spolufinancování pro aktuální programové období 2016 – 2023 a doporučuje zastupitelstvu obce její schválení.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 88:
ZO Poniklá schvaluje úhradu mimořádného
členského příspěvku Jilemnicku - svazku obcí
určeného na podporu Místní akční skupiny
“Přiďte pobejt!” z. s. v souvislosti s realizací
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v letech 2016 - 2023 a to ve výši 10 Kč/
obyvatele/rok v období 2016 - 2023.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Obecní stodola
Obec v letošním roce získá prostory zadního dvora v bývalé přádelně a budovu staré
hasičské zbrojnice. S tím vyvstává otázka, jaký
jiný prostor bude možné opustit. Rada obce se
kloní k názoru, že nejzbytnějším se stane objekt obecní stodoly poblíž čp. 228 (Vaníčkovi).
Tento objekt by (při splnění výše uvedených

předpokladů) bylo možné pronajmout či prodat. Rada obce doporučuje obálkovou metodou zjistit zájem o prodej či pronájem tohoto
prostoru (tedy možnost potenciálních zájemců
navrhnout výši kupní ceny či měsíčního
nájmu). Zastupitelstvo by následně rozhodlo,
která varianta by byla pro obec vhodnější,
případně by rozhodlo, že nabídky nejsou zajímavé a že objekt bude nadále využíván obcí.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 89:
ZO Poniklá schvaluje záměr pronájmu či
prodeje obecní stodoly na stpč. 171/2 v k. ú.
Poniklá včetně pozemku ppč. 649/2 v k. ú.
Poniklá a pověřuje starostu obce vyhlásit pro
obě varianty výběrové řízení obálkovou metodou. Zastupitelstvo obce Poniklá si vyhrazuje
právo neuzavřít smlouvu s žádným z žadatelů.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Pověření rady obce ke zřizování
služebností
Uzavírání smluv o zřízení služebností
(věcného břemene) je zákonem vyhrazená
pravomoc zastupitelstvu obce. Z praktického
hlediska se jedná povětšinou o rutinní úkoly,
které svým rozsahem a také požadavky na rychlost vyřízení spíše odpovídají agendě Rady
obce (je-li zřízena, případně starosty). Velmi
často proto zastupitelstvo přenechá svým usnesením tuto pravomoc Radě obce – nejinak
tomu bylo i v minulém volebním období (usnesení nebylo zrušeno a je platné, týká se však
pouze případu, kdy je obec ze zákona Povinná – tj. služebnost je sjednána pro cizí síť na
pozemku obce). Modelově se jedná zejména
o služebnosti pro uložení inženýrských sítí
do obecních komunikací. Z hlediska jistoty
právního výkladu (mezitím se např. novelizací Občanského zákoníku nově zavedl pojem služebnost) bych nyní doporučil přijetí
níže uvedeného usnesení (kterým se delegace
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rozšíří i pro případ, že je obec oprávněná – to
znamená, že se řeší vedení obecní sítě či práva
cesty a stezky po cizím pozemku).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 90:
ZO Poniklá deleguje pravomoc uzavírání
smluv na zřizování a rušení služebností na
Radu obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Zadní dvůr přádelny – kupní
smlouva
Převod částí areálu bývalé přádelny na obec
naráží na některé podmínky a lhůty úřadů státní správy. Proto rada obce navrhuje rozdělení
převodů do dvou etap (viz obrázek), přičemž
v první etapě by se řešily modře vyznačené
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pozemky, části pozemků a podílů na pozemcích (včetně služebností) a ve druhé etapě
oranžově vyznačená část pozemku (včetně
služebnosti).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 91:
ZO Poniklá schvaluje koupi:
• pozemku st. p. č. 396 druh pozemku:
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí
je stavba bez čísla popisného nebo čísla
evidenčního, druh pozemku: průmyslový objekt
• pozemku p. č. 397/1, druh pozemku: ostatní
plocha
• části pozemku p. č. 404/3, vymezeného
Geometrickým plánem č. 641-105/2015 jako
pozemek p. č. 404/13
• pozemku p. č. 3070/2, druh pozemku: ostatní
plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, obec a k. ú. Poniklá, na LV č. 927.
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a podílu ve výši 5569/5776 na nemovitostech:
• pozemku p. č. 3068/1 druh pozemku: ostatní
plocha
• pozemku p. č. 3070/1 druh pozemku: ostatní
plocha
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště
Semily, obec a k. ú. Poniklá, na LV č. 935.
od firmy V+V Metal, s. r. o., (IČ 25991060,
V Jilmu 229, 514 01 Jilemnice) za cenu 1 Kč
včetně souvisejících daňových a procesních
nákladů.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Oprava komunikací – žádost
POV
Čerpání z Programu obnovy venkova Libereckého kraje v minulých letech:
- oprava místních komunikací – bytovka ke
kaštanu a k MŠ (2013)
- židle a stoly do Kantýny (2014)
- oprava místní komunikace u bytovek
čp. 271 ‑ 274 (2015)
S ohledem ke skutečným potřebám obce,
možnému bodovému hodnocení a výši možné
dotace navrhuje Rada obce žádat o dotaci na
opravu komunikací – v letošním roce komunikací zasažených výměnou hlavních vodovodních řadů – za školou a vedle Hájkových
nad čtyřřadovkou. Výše dotace u obce do 2 tis.
obyvatel max. 50 % celkových uznatelných
nákladů, max. však 300 tis. Kč u investičních
i neinvestičních projektů. V obou případech se
i s ohledem ke svažitosti terénu předpokládá
kompletní úprava podloží a položení asfaltového povrchu (balená).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 93:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci z
Programu č. 2.1 – Program obnovy venkova na
projekt „Opravy místních komunikací v Poniklé“ v celkové výši 610 000 Kč, při vlastním

podílu z rozpočtu obce 310 000 Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Diskuse
J. Kubín: Pan František Zemánek prosí o opravu cesty ke garážím, po opravách náhonu tam
zůstalo bahno a výtluky.
T. Hájek: Bereme na vědomí, obecní četa
bahno odstraní.
J. Čížek: Jakým způsobem se bude řešit
nájemní vztah areálu Homole s Čerpadly
Vrchlabí?
T. Hájek: Poslední osobní jednání pana Auersvalda s radou obce proběhlo na počátku
prosince 2015. Domluvili jsme se, že budeme
hledat způsob ukončení nájemního vztahu,
jehož základem bude domluva nad majetkovým vypořádáním. Čerpadla Vrchlabí měla
předložit seznam majetku navržený k odkupu
obcí do cca 14 dní, seznam jsme obdrželi
až tento týden. Rada obce se tímto návrhem
zabývala dnes a podá Čerpadlům protinávrh.
T. Klikorka: Pozemek na vleku je ve vlastnictví Čerpadel, nebude tento pozemek v budoucnu kolizní pro případné spuštění vleku?
T. Hájek: Pozemek nemá pro obec hodnotu
400 tis. Kč a dá se předpokládat, že ani pro
nikoho jiného.
M. Kulhavý: Pokud by se našel jakýkoliv investor, který by chtěl provoz obnovit, tak těch
400 tis. za výkup bude pro toho člověka nic ve
srovnání oproti tomu, co by do areálu musel
vložit.
J. Kubín: Bylo by možné vyčistit propustě podél přívlacké silnice?
T. Klikorka: Ano, pracuje se na tom.

Podle oficiálního zápisu zpracoval
Marek Kulhavý
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Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí leden - únor 2016
20. 2. 2016

Zdeněk Pičman

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea leden - únor 2016
91 let
Šimůnková Věra
85 let
Kubínová Milada
75 let
Vinklářová Věra
70 let
Polej Antonín

Narození leden - únor 2016
18. 12. 2015
17. 01. 2016
24. 01. 2016
Blahopřejeme!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Čížkovi za
soucitný smuteční projev a za projevenou soustrast všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s naším manželem, tátou, dědou a pradědou
a v neposlední řadě také bratrem, Zdendou
Pičmanem.

V pátek 26. 2. jsme se naposled rozloučili se Zdeňkem Pičmanem.
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Tadeáš Paska
Linda Paulů
Adam Pavlata

Rodina Pičmanova a hasiči z Přívlaky

foto: Josef Zemánek

Společenská kronika

Pod horami - leden - únor

Statistika pohybu obyvatel v obci Poniklá za rok 2015
stav k 1. 1. 2015
úmrtí
narození
odstěhování
přistěhování
přestěhování v rámci obce
sňatky
rozvody
stav k 1. 1. 2016

Tříkrálová sbírka 2016
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. V Poniklé
proběhla již podeváté, a to v sobotu 9. ledna. Zúčastnilo se jí rekordních devět skupin
koledníků (desátá skupinka koledovala

1149 obyvatel
- 12
+ 12
- 21
+ 24
7
7
3
1152 obyvatel

v Jestřabí, které patří také k naší farnosti).
Dohromady vybraly 33 968,- Kč, což je nejvíce ve srovnání s minulými roky. Dalším
rekordem je počet dětí – rovných 30 z naší
školy + 5 z Jestřabí.
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným

Nás pětatřicet králů jde k vám, štěstí zdraví vinšujem vám...
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především v regionech, kde se sbírka
koná (např. materiální vybavení hospiců,
mateřských center, pečovatelských služeb,
občanských poraden, dále jdou peníze na
nákup zdravotního materiálu, pomůcek pro
handicapované, příspěvky na chod různých
sociálních zařízení apod.) Část výnosu jde
každoročně také na humanitární pomoc do
zahraničí.
Celkově se na území České republiky při letošní Tříkrálové sbírce vybralo
96 021 731 Kč, což je vůbec nejvyšší výnos
v její dosavadní historii. Jen pro porovnání,
loni se vybralo 89 295 518 Kč a v roce 2001,
kdy se konala první celorepubliková sbírka,
činil výsledek 31 925 317 Kč. Podrobnější informace o výsledcích i konkrétním směřování
pomoci si můžete přečíst na http://www.
trikralovasbirka.cz.
Poděkování si zaslouží všichni koledníci
– žáci (nejen) z naší školy, kteří věnovali svůj

Letošní sbírky se zúčastnili:
1. ročník

TONÍK BRAUN
DAVID PATOČKA

2. ročník

ROLAND HAASE
KLÁRKA PAJEROVÁ

3. ročník

BÁRT BRAUN
TONÍK HLAVÁČ
NIKOLKA JINDŘIŠKOVÁ
TEREZKA MORÁVKOVÁ
ADAM VRBATA

4. ročník

ANEŽKA HAVAJÍKOVÁ
KAČENKA JANDUROVÁ
SÁRA Z. KUNERTOVÁ
JAN NÁCHODSKÝ
ŠTĚPÁNKA PELCOVÁ

17

volný čas a pohodlí pomoci druhým, stejně
tak i jejich doprovod a všichni štědří lidé dobré vůle, kterých, jak je z výsledků patrno,
je v naší obci opravdu hodně. Velmi si toho
vážíme a děkujeme!
Eva Holubcová

Jarní sbírka se nekoná
Vážení spoluobčané,
kteří pravidelně darujete oblečení a další
potřebné věci v rámci charitativní sbírky Diakonie Broumov, každoroční jarní sbírka, která
probíhala většinou v květnu, se nebude konat
z důvodu nevhodného termínu daného Diakonií.
Prosíme, zachovejte nám stálou přízeň
a uchovejte potřebné věci až do raného podzimu.
O termínu podzimní sbírky budete včas
informováni tak, jako v minulých letech.

5. ročník

LADISLAV HANUŠ
MONIKA JINDŘIŠKOVÁ
MATYÁŠ BRAUN

6. ročník

PATRIK NOVOTNÝ
JAN TOMÍČEK
JIRKA TRUNDA

7. ročník

KRISTÝNA B. KUNERTOVÁ
TOMÁŠ ŘEPKA

8. ročník

DOMINIK HAASE
ŠTĚPÁN HOLUBEC
ROSTISLAV KOPECKÝ
FILIP LEDVINA
ANETKA ŠEDÁ
SANDRA ŠPERLOVÁ

9. ročník

ALŽBĚTA LEDVINOVÁ
LUKÁŠ TOMÍČEK

Jestřabí

MAYA ŠMÍDOVÁ
TOMÁŠ ŠMÍD
MAJDALENKA JAROŠOVÁ
DANEK ČECH
TERKA SAMUELOVÁ

Vedoucí skupinek
J. BRAUNOVÁ
R. FÁBORSKÁ
L. HAVAJÍKOVÁ
M. JAROŠOVÁ
L. KADAVÁ
R. KOPECKÝ
S. KUČEROVÁ
L. PODZIMKOVÁ
J. ŠMÍDOVÁ
M. VIŠŇOVSKÁ

Pod horami - leden - únor
Děkujeme za pochopení.
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Svatoštěpánské koledování
v kostele svatého Jakuba
Letos připomínalo počasí na svátek
sv. Štěpána spíš dušičky, než zasněžený
pohádkový čas Vánoc. Ale jen co jsme vstoupili do kostela, dýchla na nás ta pravá
vánoční atmosféra . V Betlémě se svítilo a na
seně v jesličkách leželo Jezulátko... Kostelní lavice se začaly plnit lidmi všech generací, kteří se rozhodli strávit chvíle druhého
svátku vánočního zpěvem koled a radostí ze
společného setkání. A určitě svého rozhod-

nutí nelitovali. Zazpívali jsme si z koledníčků
nejznámější české koledy, zhlédli koledovou
hru Jesličkáři, která se hrávala při koledování
na Benecku i v okolí. A nakonec jsme vybranou koledu věnovali naší “adoptivní dceři”
Lizanyi Mary z Indie - abychom jí tak přispěli
na studia a pomohli splnit její sen - stát se
zdravotní sestřičkou.
Děkujeme všem za krásné vánoční chvíle
plné zpěvu koled a sdílené radosti!

Děkujeme všem za krásné vánoční chvíle plné zpěvu koled a sdílené radosti!

M. Jarošová

foto: M. Jarošová
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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 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 naší obcí 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 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 33.968,- Kč, která se díky mnohým dokázala nashromáždit
a ze které můžeme pomáhat tam, kde se nedostává.
S osobní vděčností známým i neznámým, se srdečným pozdravem,
lidským přáním
a Božím požehnáním všem lidem dobré vůle i dobrých činů.
p. Ivo Kvapil

19

Pod horami - leden - únor

Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Z třídní knihy předškoláka
S příchodem nového roku se příroda
postupně začala zakrývat sněhovou peřinou
a tiše odpočívala. A i nás v MŠ ovlivnila svým
klidem, tichem a pohodou. Užívali jsme si
hry s novými hračkami a pomůckami, kterých
jsme na konci starého roku našli pod vánočním
stromečkem nepočítaně. Přibyly nám nové
stolní hry, náčiní na cvičení, knihovny, knihy,
učební pomůcky i dřevěné ponky do dílniček.
Snad to byla Ježíškova nezměrná štědrost
či příroda sama, kdo nás v této době přivedl
k zamyšlení, jak se asi cítí ostatní živí tvorové
právě v tomto pro nás tak štědrém období. A tak
zatímco skupinka našich starších kamarádů

v týdnu od 18. 1. do 21. 1. pokořovala kopec
Aldrov na lyžích, my ostatní jsme pozorovali
stopy zvířátek a ptáčků ve sněhu a sledovali rtuť
teploměru klesající stále k nižším teplotám.
25. 1. za námi do MŠ přijela návštěva ze
ZOO v Liberci. Návštěva se však během chvíle proměnila v ptáčky a povídala nám o tom, co
rádi jedí, co pokrývá jejich tělo, koho se bojí
a také, co pro ně můžeme v zimě udělat. Po této
návštěvě jsme si slíbili, že se o ptáčky i zvířátka
postaráme.
26. 1. - hned na druhý den jsme se vypravili na Přívlaku ke krmelci. V batůžkách
jsme nesli zvířátkům z lesa nějaké dobroty.
Vše probíhalo pod odborným dohledem pana
hajného Václavíka a jeho vnučky Verunky.
Zvířátko jsme sice ten den žádné nezahlédli, ale

Vánoční besídka PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA, 16. 12. 2015.

foto: MŠ Poniklá
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věříme, že je naše pamlsky potěšily a pomohou
jim snáze překonat nesnadné zimní období.
Letošní zima nám neumožnila věnovat se
běžným zimním sportům, a tak jsme si dlouhé
zimní období zpestřovali alespoň kulturními
zážitky.
5. 2. nás někteří z vás možná zahlédli, jak
jsme kráčeli s netradičními obličeji masopustním průvodem dolní částí obce, za doprovodu vlastnoručně vyrobených rytmických
nástrojů a hudby z obecního rozhlasu. Tento
den jsme totiž završili naše celotýdenní přípravy
na masopust s výrobou různých zvířecích masek
a škrabošek. Odměnou za naše vynaložené úsilí
nám byly vaše pobavené úsměvy a také drobné
sladkosti, které jsme od některých z vás dostali.
Ještě jednou moc děkujeme.
9. 2. - přestože byly v tuto dobu právě
jarní prázdniny a nás bylo v MŠ o něco
méně, zavítala za námi opět po nějakém čase

Škola a školka
paní Čemusová. Přijela nám zahrát a zazpívat
O ptačím sněmu a nám tím připomněla, že již
brzo nám takové ptačí sněmy zazpívají po ránu
i při cestě do MŠ.
Dny se nám postupně prodlužují a na vycházkách nacházíme první poslíčky jara.
Těšíme se na další nové objevy a zážitky, které
na nás dozajista čekají. Ale o tom zase až příště.
za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

Trochu jiná výuka angličtiny
S koncem roku jsme oficiálně uzavřeli dva
významné projekty financované z evropských
fondů, které výrazně zasáhly do života naší školy
v tomto školním roce. O prvním z nich, jehož
nejvýraznější částí byl jazykově vzdělávací pobyt dětí v Londýně, jste už určitě od přímých

Sjezdový lyžařský výcvik v lyžařské školičce na Aldrově 18. - 21. 1. 2016.
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Tento den jsme završili naše celotýdenní přípravy na masopust.

Škola a školka

foto: MŠ Poniklá
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účastníků mnoho slyšeli nebo alespoň četli
v našem Poškoláku či místním zpravodaji. Nutno podotknout, že další možností tohoto projektu bylo rozvíjení čtenářské gramotnosti formou
tzv. „Čtenářských dílen“. Určitou nadhodnotou, kterou jsme dokázali využít, je zakoupení
dvanácti elektronických čteček – tabletů, které
používáme i pro zpestření výuky.
V součastné době nachází uplatnění
především při výuce angličtiny pomocí programu DynEd, jehož financování a zapojení
do výuky bylo součástí druhého „evropského“
projektu. Cílem programu DynEd je podporovat
žáky v rozvoji jejich komunikačních dovedností,
které uplatní v praktickém životě. Výuka probíhá
formou tzv. blended learningu, kombinovaného
jazykového vzdělávání, které ztělesňuje nejlepší
rysy tradiční výuky a současné multimediální
technologie. Studenti těží nejen z hodin vedených učitelem, ale i z následného samostudia
s využitím počítače, přičemž vše je navrženo
tak, aby proces výuky probíhal optimálně. Systém sledování studia na bázi umělé inteligence
umístí studenta na odpovídající studijní úroveň
a po každém provedeném učebním kroku mu
individuálně přizpůsobuje stupeň obtížnosti
probírané látky. Systém také sleduje behavi-

Škola a školka
orální vzorce učení studenta, vyhodnocuje jeho
pokrok prostřednictvím automatické písemné
zpětné vazby a poskytuje konkrétní doporučení,
jak studijní návyky zlepšit. Měří také efektivitu
individuální výuky i výuky ve třídě (studijní
skóre).
Žáci tedy mohou individuálně pracovat na
zlepšení svých komunikačních dovedností i bez
přítomnosti vyučujícího. A to i na zapůjčených
školních tabletech při domácím samostudiu,
které je dohledatelné a kontrolované online.
Postupně se nám podařilo odstranit technické
problémy a zvýšit motivaci žáků. I přes neustálé zdůrazňování významu anglického jazyka
v dnešním globálním světě a osobní zkušenosti
z výletu do Londýna, ne všichni žáci ze začátku
tuto možnost využívali. Ale především zásluhou paní učitelky Stránské se dnes děti doma
nemohou určitě od tohoto programu odtrhnout.
A tak jsme doufám všichni rádi, že s programem
můžeme plně pracovat až do konce školního
roku. Mnohé děti určitě své rodiče o prázdninách na dovolené příjemně překvapí svou
přirozenou komunikací v angličtině!

S koncem prvního pololetí došlo k prvnímu vyhodnocení nejlepších a nejpilnějších žáků.
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Z. Vinklář, ředitel ZŠ

foto: ZŠ Poniklá
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Den otevřených dveří v MŠ
Poniklá
se koná v úterý 19. dubna 2016 od 15,30 hodin.
V tento den je lepší přijít bez dětí.
Dětem nabízíme prohlídku v den zápisu 17. 5. 16.

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

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PONIKLÁ

Ředitelka mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis do mateřské
školy, který proběhne

v úterý 17. května 2016
od 14.30 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 2016 - červen 2017), 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.
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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Co se děje v SDH Poniklá
Činnost SDH Poniklá v roce
2015
Nová cisterna
Hlavní událostí roku byl nákup cisterny
LIAZ. Dne 9. ledna jsme vyjeli do Prahy
Průhonic. Po schvalovacích procedurách
a podepsání kupní smlouvy se vyjelo k domovu. Původní představa, že zastříkneme drobné
škrábance a do větších oprav se dáme později,
padla a již druhý den se na autě začalo pracovat. Členové jednotky auto odstrojili a klempíř
Honza Řehořek se mohl pustit do práce.
Po třech týdnech klempířských prací
přišel na řadu lakýrník Míra Hanuš, oběma
odborníkům a mistrům svého oboru byl neustále někdo při ruce. Koncem února bylo vozidlo
v laku. Nastoupili členové i kamarádi z obce,

Starosta sboru gratuluje rekordmance Šárce Jiroušové.
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kteří ho postupně strojili, naložili potřebným
materiálem a naplnili vodou. Naše “jako nová
cisterna” byla dne 14. března ve 20:00 hodin
připravena k výjezdům a přihlášena do IZS
Libereckého kraje.
Na vozidle bylo odpracováno více než
800 hodin. Na práci se podíleli tito členové:
Miroslav Hanuš, Jan Řehořek, Tomáš Klikorka,
Ondřej Skalský, Ladislav Čurda, Jiří Jindřišek
st., Jan Butula, Pavel Kraus, Vladimír Janata,
Eva Čurdová, Jakub Jirouš, Petr Holubec, Miloš
Holubec st., Jiří Pičman, Marek Skalský.
Dne 3.5. se konalo svěcení nové cisterny.
Za velké účasti hasičů v uniformách nejprve
proběhla mše svatá v kostele. Před hasičárnou
pak pan farář Ivo Kvapil naše vozidlo posvětil.
V garážích bylo připraveno malé občerstvení.

foto: SDH Poniklá
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Výjezdová jednotka
V roce 2015 vyjela jednotka celkem osmkrát. Třikrát ke stromu přes silnici, třikrát
k požáru, proběhlo jedno prověřovací a jedno
taktické cvičení. Vyjíždělo se v průměru za
6,5 minuty.
Práce s mládeží
Práce s mládeží se daří dlouhá léta, ale
v roce 2015 byly úspěchy mimořádné.
1. místo v Chlumeckém poháru. Vítězství
v okresním i krajském kole hry Plamen nám
umožnilo startovat na Mistrovství České republiky v Praze. Po 13 letech jsme do Poniklé
přivezli titul Mistrů České republiky! Nadto se
nám na soutěži ve Víchové podařilo vytvořit
nový ponikelský rekord v požárním útoku - čas
14,95 s.
Třešničkou byla účast na olympiádě v polském městě Opole. Zúčastnilo se 45 kolektivů
dětí z 22 zemí světa a Poniklá obsadila vynikající 9. místo. V kategorii dívek zvítězila děvčata
z Pískové Lhoty, za kterou závodily Terezka
Buriánková a Sandra Šperlová z Poniklé.
V první polovině srpna se uskutečnil
hasičský dětský tábor v rekreačním středisku
Pařez v blízkosti Prachovských skal. Zúčastnilo
se 32 dětí. Doufáme, že si tábor všichni naplno
užili a domů si odvezli jen ty nejlepší vzpomínky. Jsme prostě dobrá hasičská parta.
Ponikelské ženy v roce 2015
Po vítězství v okrskovém, okresním
i krajském kole postoupily ženy na Mistrovství republiky, které se konalo koncem června
v Trutnově. Po dvou disciplínách to vypadalo
na velmi pěkné umístění, ale tradičně pokažený
požární útok znamenal dobré 10. místo.
Děvčata se zúčastnila poháru v běhu na
100 metrů s překážkami. První závod v Praze,
následovala Olomouc, Bludov, Kamenec
u Poličky, poslední závod v Pískové Lhotě.
Nejlepší výsledek se zrodil v Bludově, kde
Šárka Jiroušová zaběhla národní rekord časem
16,30 s. Ostatní děvčata se pohybovala v první
třetině závodnic. Nesmíme zapomenout na
první závody v jablonecké hale, kde časem

SDH Poniklá
16,71 s. vytvořila Šárka halový národní rekord
a ve štafetě 4 x 100 m obsadilo družstvo ve
složení Dana, Lenka, Bára, Šárka 3. místo.
Šárka Jiroušová se v rámci reprezentačního
družstva ČR zúčastnila Mistrovství světa
juniorek v Bělorusku, kde v běhu na
100 m s překážkami vytvořila světový rekord
časem 16,00 s. Druhou medaili získalo družstvo
za celkové 3. místo. Na Mistrovství světa žen
v Petrohradě cinkla zlatá medaile v závodě
4 x 100 m a stříbrná za celkové druhé místo.
Nejenom Šárce, ale všem děvčatům patří
velký dík za předvedené výkony a trenéru
Tomáši Klikorkovi za vedení tohoto týmu.
Ostatní akce
Činnost v obci je také bohatá. Ženy připravily
dětský den, uskutečnili jsme Velikonoční zábavu v Kantýně a poutní taneční zábavu v garáži
naší hasičárny. Poslední den v roce se konal
Silvestrovský běh s rekordní účastí 124 startujících. Děkujeme všem fanouškům a divákům,
kteří podporují naše akce.
Hasičárna
S nájemcem naší restaurace Romanem
Dobiášem se snažíme vycházet co nejlépe.
Společně jsme nechali vymalovat schodiště
a chodbu. V nejbližších týdnech proběhne
výměna hlavních dveří. Nějaké plány na
vylepšení se rýsují, a tak nezbývá, než si
přát, aby se naše restaurace jenom zlepšovala
a chodilo do ní co nejvíce spokojených hostů.
Tuto zprávu ukončím poděkováním starostovi obce, radním i celému zastupitelstvu
za přízeň, kterou dostáváme. My se na oplátku
budeme snažit navázat na výsledky a pomáhat
při zvelebování obce.
Závěrem mi dovolte popřát Vám i Vašim
rodinám klidný, spokojený a ve zdraví
prožitý rok 2016.
Jiří Jindřišek st.
starosta sboru
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Informace pro táborníky
I letos pro Vás SDH Poniklá pořádá tábor.
Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti proběhne od 6. 8. do 13. 8. 2016.
Ubytováni budeme v Rekreačním středisku Vysoká Srbská (http://www.vysoka-srbska.
cz/) v chatkách. Na tábor pojedeme společně vlakem, doprava z tábora bude individuální.
V ceně tábora 2.400,- Kč je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, cesta na tábor,
ubytování na sedm dní a nocí, plná penze včetně svačiny a přesnídávky, pitný režim,
celodenní výlet, veškeré vstupné, pohledy a známky a odměny pro děti.
Prosím všechny zájemce, kteří tak ještě neučinili, aby se co nejdříve přihlásili. Kapacita, byť omezená, není zdaleka vyčerpána. Přihlášky naleznete na ponikla.cz, nebo
si o ně napište na JJirous@seznam.cz
Míra Jirouš
SDH Poniklá

Táborníci z loňska.
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
.
Olinka
Šípková v Poniklé
V sobotu 6. 2. 2016 nastal pro milovníky aerobiku dlouho očekávaný okamžik - jako vloni,
tak i letos k nám zavítala Olinka Šípková a my
jsme měli tu čest si s ní zacvičit. Přijela v dobré
náladě, a když se nám podařilo rozchodit aparaturu, začalo nádherné představení mistryně světa
a několikanásobné mistryně Evropy v aerobiku.
I když před dvěma dny dobrala antibiotika
a 14 dní ležela v posteli s chřipkou, vůbec to na
ní nebylo znát. Je to moc milý a skromný člověk
a je vidět, že aerobik je její život. Sama říká, že
je moc ráda, že se aerobik opět pomaličku vrací
do podvědomí lidí. My jsme si pod jejím vedením zacvičily 1,5 hodiny aerobiku, kratičký
strečink a hodinku jógy. 3 hodiny utekly jako

Cvičení s mistryní.

INZERCE:

Rizikové kácení
- ořezy stromů
Bližší informace na tel.:
724 115 977
voda a už se moc těšíme na příští rok, kdy nám
přislíbila, že pokud to bude jen trochu možné,
ráda se k nám zase vrátí. Je prostě úžasná a plná
energie. ... příští rok se těšíme na shledanou... :-)
Všechny fotografie jsou k nahlédnutí na
http://volejbalponikla.rajce.idnes.cz/Olinka_
Sipkova_6.2.2016
Martina Holubcová

foto: TJ Sokol Poniklá
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Taneční talent Libereckého
kraje
6. 12. 2015 jsme se rozhodli, že místo
mlsání sladkostí, které nám přinesl Mikuláš
s čertem, pojedeme na soutěž. Naštěstí čerti
do pekla nikoho neodnesli, takže do České Lípy
vyrazily všechny Pusinky doprovázené našimi
fanoušky.
Když jsme dorazili na místo, zjistili
jsme, že celý program je posunutý o hodinku
DOPŘEDU!!! Místo předpokládané dvouhodinové přípravy jsme měli jen hodinu! Nebyla
to příjemná hodinka, původní záměr s novým
účesem jsem zamítla a všichni společně jsme se
snažili navzájem se učesat.
Naštěstí se všechno zvládlo včas a my jsme
s netrpělivostí čekali, až na nás přijde řada.
V naší skupině byly ještě další 4 skupiny. My
jsme šli jako předposlední, tak jsme po očku sle-

3. místo bylo spravedlivé a zasloužené!
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TJ Sokol Poniklá
dovali naši konkurenci.
Holky vběhly na plochu a ejhle! Hrozně se
to smekalo! Snažily se, aby se jim nesmeklo,
proto se soustředily na každý krok. Ani tak se
neubránily pádu a dokonce to odnesly i brýle!
I tak se se smekající podlahou popraly se ctí.
Na vyhlášení čekaly semknuté do kolečka
– poslední bychom skončit neměly, to by bylo
nefér… 4. místo získává… ne, Pusinky to nebyly! Máme medaili – je to super! 3. místo bylo
spravedlivé a zasloužené! Úžasný výsledek!
Dokonce se dočkaly pochval od neznámých
diváků! Atmosféra byla úžasná a Pusinky
si domů přivezly medaili. Všem fanouškům
děkujeme za podporu.
Martina Holubcová

foto: TJ Sokol Poniklá

Přihlášky: Pouze neregistrovaní
8,00 – 8,45 prezentace a v 9,00 hodin začátek turnaje
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; 777 059 389

2. dubna 2016 ve sportovní hale v Poniklé

pořádá T.J. Sokol Poniklá

Jarního turnaje ve stolním tenisu

8. ročník

Pod horami - leden - únor
TJ Sokol Poniklá
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Ponikelská kopaná

Co se děje u fotbalistů
Sportovní ples
Přes
obtížné
dojednání
podmínek
s novým nájemcem „Kantýny“ jsme dne
23. 1. 2016 uspořádali tradiční Sportovní ples.
Všem, kteří se podíleli na jeho náročné přípravě,
děkujeme.

Stará garda
Dne 6. 2. 2016 se hráči zúčastnili turnaje
starých gard v Jilemnici, který pořádají fotba
listé z Víchové.
Naši hráči obsadili pěkné druhé místo.

Předpokládaný program našich fotbalistů v jarní částí okresního přeboru
Datum Domácí
27.3.2016 Sokol Horní Branná B

Hosté

Začátek

TJ PONIKLÁ

15:00

2.4.2016 Sokol Nová Ves nad Popelkou TJ PONIKLÁ

16:30

9.4.2016 TJ PONIKLÁ

SOKOL Mříčná

16:30

17.4.2016 FK Košťálov B

TJ PONIKLÁ

17:00

23.4.2016 TJ PONIKLÁ

Sokol Bozkov B

17:00

30.4.2016 Jiskra Libštát

TJ PONIKLÁ

17:00

7.5.2016 TJ PONIKLÁ

SK Studenec

17:00

14.5.2016 Sokol Stružinec

SK Jilemnice B

17:00

21.5.2016 TJ PONIKLÁ

Sokol Stružinec

17:00

28.5.2016 SK Mírová pod Kozákovem

TJ PONIKLÁ

17:00

FK Přepeře B

17:00

12.6.2016 FC Lomnice nad Popelkou B

TJ PONIKLÁ

17:00

18.6.2016 TJ PONIKLÁ

SK Jilemnice B

17:00

4.6.2016 TJ PONIKLÁ

Za TJ Poniklá, Jaromír Jirouš
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Nové internetové stránky
Jsa podpořen drobným grantem obce Poniklá (odměna externímu IT odborníkovi) vytvořil
v posledních měsících loňského roku a nyní
konečně představuje světu ponikelský divadelní spolek novou podobu svých internetových
stránek. Stařičké, archaické a pramálo uživatelsky
(zejm. programátorsky) přívětivé stránky již
nestíhaly držet ani vzdálený kontakt s dobou.
A jediný, kdo si je byl schopen aktualisovat, byl
pisatel těchto řádků. Což na informační pestrosti
věru nepřidalo! Proto ona potřeba nového kabátku navenek a zejména uživatelského rozhraní
pro členy spolku uvnitř. Ambicí je, aby všichni
členové našeho divadla, především však režiséři,
mohli sami pohodlně vkládati informace o aktuálním dění v souboru.
Úvodní výkop na stránkách provedli:
• Jakub Jirouš – programování a realizace
vizuální podoby stránek
• Soňa Anna-Marie Fišerová – návrh podoby úvodní stránky, rámcový návrh podoby stránek
• Tomáš Hájek – naplnění texty a obrázky
Nezbývá než si přát, aby se stránky těšily jak
zájmu pisálků, tak i čtenářů.

Kšeft jednoty bratrské
Prvá a poslední premiéra našeho souboru
v loňském roce se odehrála na loutkovém meotarovém jevišti. Bažantově loutkářské družině se
dostalo té cti, že byla přizvána ke spolupráci na
mimořádně ambiciosním (no prostě bláznivém)
podniku, který se zrodil v hlavě choceňské Hanky
Voříškové. Sedmero loutkářských souborů a jeden
soubor hudební spojily své síly, aby převyprávěly
dlouhý, plodný a na dramatické události bohatý
život Jana Amose Komenského. Sedmdesát osm
let příběhů ze sedmnáctého století bylo vměstnáno
do čtyřhodinové koláže divadelních a hudebních
výstupů. Ponikelský příspěvek pojednává zhruba

VÝZVA
Divadelní spolek v Poniklé vyzývá mladé i starší zájemce, kteří
si chtějí zahrát divadlo na prknech,
co znamenají svět, a stát se členy našeho spolku, aby se přihásili
u p. Holubcové na tel. čísle 604 795
854. Jsme dobrá parta a užijeme si
spousty legrace na zkouškách i zájezdech. Přihlaste se, těšíme se na
vás.
ve dvaceti minutách pod názvem „Kšeft jednoty bratrské“ pro Komenského složité údobí let
1642 – 1650 (tedy zejména od počátku angažmá
ve švédských službách až do trpkého procitnutí
z předpokladu, že na oplátku za reformu školství
budou naplněny bratrské politické tužby v habsburském soustátí).
Vzdor předpokladu, že takto košatý projekt
ujednotí termín premiéry s termínem derniéry,
bylo krom prvého uvedení v Chocni (22. 11.) reprisováno celé pásmo ve Svitavách (13. 12.) a chystána jsou i uvedení v roce šestnáctém.
Je třeba podotknouti, že se jedná o divácky
nezapomenutelný zážitek, protože představení
trvající čtyři hodiny (s přestávkou) vás nemůže
nechat lhostejným – či v dobrém, neb zlém, musíte
případně zkusit sami.

Čapkovy Apokryfy
A věnujme pozornost i mimořádnému počinu
Magdy Jarošové, který sic nebyl pořádán naším
divadelním spolkem, na základě jisté spojitosti se
však na něm přihřejeme… V neděli 21. února se
v chrámu sv. Jakuba Většího konal pořad z cyklu
„Zastavení na cestě života“ věnovaný tentokrát
Apokryfům Karla Čapka. Moudré texty s vtipem a nadsázkou glosující novozákonní příběhy
pod režijním vedením a průvodním slovem
Magdy Jarošové přednesli Ludmila Podzimková, Kateřina Stojková, František Kaván a Petr
Pochop st. za hudebního a zpěvního doprovodu

32

Pod horami - leden - únor
farního sboru. Že si dva velcí ochotničtí bardi Petr
Pochop st. a doktor František Kaván (mmj. člen
DS J. J. Kolár, to zde rád zdůrazňuji!) vychutnají se vším všudy mnohovrstevnaté Čapkovy
monology, vlastně až tolik nepřekvapilo. (Byť
je trochu nespravedlivé, že zde jejich mistrovství vlastně „odbývám“ tím, že nepřekvapili…)
A tak mne vlastně mnohem více k vypsání tohoto poděkování vydráždily svým dialogem paní

Čapkovy Apokryfy
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Deníček ponikelského ochotníka
Podzimková a paní Stojková. Protože právě díky
jejich angažmá získalo představení ráz v tom
nejlepším slova smyslu sousedského divadla
hraného „farníky sobě“ ve svém kostele na svá
témata – nahlížená nadto nedogmatickým pohledem. Děkuji tedy Magdě Jarošové za tento krásný
večer věnovaný neotřelé dramatice a těším se na
další smysluplné Zastavení na cestě života.
Za ponikelské ochotníky, Tomáš Hájek

foto: DS J. J. Kolár
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Ostatní

Ostatní
Ponikelský masopust 2016
V sobotu 6. 2. se shodou okolností na téměř
stejném místě sešly dvě akce, které ze své podstaty nemohly být odlišnější. Do tělocvičny
mířili vyznavači zdravého životního stylu, aby si
zacvičili s Olgou Šípkovou, milovníci kaloricky
vydatných pokrmů zase stáli frontu u některého
ze stánků na Tuláčkově návsi. Dělicí čára mezi
oběma skupinami však byla propustná, našli se

Vypadalo to, že chceme nakrmit snad celou ves.

foto: B. Kulhavá

jedinci, kteří si po výdeji energie se Šípkovou
dali s chutí porci ovaru s křenem.
Sobota na návsi byla vyvrcholením
delších příprav - už ve čtvrtek tým Kabinetu
kerkonošské slovesnosti společně se řezníkem
začal připravovat jednotlivé pochoutky. Ve
dvou polních kuchyních se od brzkého rána
vařily suroviny, špejlovala se střívka, plnily se
tlačenky, jitrnice i jelita. Všude byly hromady
masa a sádla, vypadalo to, že chceme nakrmit
snad celou ves. V pátek všechno uklidit, umýt
a šup na náves stavět stánky, abychom měli

Hrály si děti a hráli si i dospělí.

foto: B. Kulhavá
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s vervou vyrobené pokrmy kde prodávat.
Poctivou přípravu odměnila fronta zájemců
o jitrnice i tlačenky, které mizely do tašek po
kilech.
Počasí nás za čtvrteční a páteční dřinu
odměnilo - byla to snad nejhezčí sobota této
zimy. Byl sníh! Přesně tak akorát na stavění
sněhuláků a na pořádnou koulovačku. Zároveň
svítilo sluníčko, stačilo by jen vytáhnout lehátko a opalovací krém a člověk by se cítil skoro
jako někde v Alpách, navíc pořádně vepřově
omaštěných a ovoněných. Na louce nad návsí
vznikaly sněhové postavy různých druhů i velikostí, hrály si děti a hráli si i dospělí.
Přesně ve 12:00 (se zohledněním
předcházejících se hodin na kostele) odkukala
kukačka začátek tradičního ponikelského orloje
a v oknech staré hasičské zbrojnice se spustilo
defilé dvanácti živých vyřezávaných apoštolů se
všemi atributy. Za zvuků harmoniky a klarinetu
mohli diváci zapřemýšlet nad pomíjivostí života
nebo se zamyslet nad svými ctnostmi i neřestmi.
Přibližně o hodinu později vyrazil po
osvědčené trase stará hasičárna - Tuláčkova
náves i masopustní průvod. Oproti loňsku se
zase o něco rozrostl o nové masky a figury

Byl sníh!
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a něco i na kobylu vybral!
Po vydařené sobotě zbývaly už jenom dvě
věci - uklidit a spočítat, jestli jsme neprovařili
kalhoty. A neprovařili! Peníze, získané výměnou
za plná břicha, použijeme na letošní finančně
nejnáročnější akci Kabinetu - opravu mobilního
pódia. Až nebude hrozit, že se někdo propadne
jeho podlahou, rádi pódium zapůjčíme i ostatním! Hojnou konzumací jste si také vysloužili
budoucí kulturní zážitky - už teď se můžete těšit
na další Tuláčkovy slavnosti, které se budou
konat v sobotu 24. září 2016. Do Pantheonu
vznešených Ponikeláků bude uveden muzikant
Karel Tuláček, můžeme tedy očekávat bohatý
hudební program!
Děkujeme všem, kteří přišli, a doufáme, že
vám chutnalo.
Za Kabinet kerkonošské slovesnosti sepsala
Bára Kulhavá

foto: B. Kulhavá
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Náves
Toto téma hýbe obcí už delší dobu, ať chceme či ne. V posledním zpravodaji „POD HORAMI“ jsem si pozorně přečetla příspěvek od
zastupitelky Gembické a zcela s ní souhlasím,
že naše náves nepotřebuje, aby se nějak jmenovala, a už vůbec ne po někom, koho nikdo ve
vsi pomalu nezná. Také mluvím s lidmi a zatím jsem neslyšela, že by se s tímto názvem
ztotožnili, ba naopak mě prosí, že když už jsem
se starostou v jednom ansáblu... atd. atd.
Pozorně jsem si také přečetla odpověď starosty na žádost paní Gembické, aby se název
„Tuláčkova náves“ neužíval na veřejných dokumentech, žádostech o dotace apod. Velmi mě
v jeho odpovědi zaujal výklad, čím se vlastně
pan Tuláček zasloužil o to, aby si po 150 letech
někdo vzpomněl, jaký to byl hrdina, upřímný
vlastenec a patriot. Nikdo mu to neodpírá,
ale na druhou stranu, když čtu v pamětních
listech, vydaných k 650. výročí vzniku naší
obce toto: (cituji PhDr. J. Kavána) „Po nové
silnici přimašírovalo prušácké vojsko na bitvu
u Hradce Králové… a na ně chtěl z Havlíčkova
kopce střílet starý Tuláček (Mladčů)… ale
díky jiným přihlížejícím, bylo střele zabráněno
a Poniklá ušetřena zásahu vojenských jednotek“ tak si říkám, nebyl trochu pomatený?
Byl to opravdu tak velký hrdina?
Takových hrdinů, vlastenců a patriotů bylo
ve vsi dost. Jen namátkou zmíním profesora
Zdeňka Reiniše, kardiologa, který kdysi dělal
v Poniklé výzkum cévních chorob; profesora
akademie, grafika a malíře Jaroslava Skrbka;
vlastence, letce a bojovníka R. A. F královské
letecké síly v Anglii Zdeňka Palmeho a v neposlední řadě 39 zdejších občanů legionářů,
kteří bojovali za Československou republiku
daleko od vlasti v Rusku, v Itálii a ve Francii.
Přesto si nemyslím, že je potřeba po nich pojmenovávat jedinou náves, kterou obec má.
Souhlasím, že lidé zde žijící mají potřebu
pojmenovávat kdejakou zatáčku, pole, louky,
vyvýšeniny a že pomalu každá chalupa nese
své jméno, svůj příšlapek. To proto, abychom
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se vyznali, který Holubec, Skalský, Václavík,
Kaván to je, když jich je v obci tolik, a která že
zatáčka, louka, na kterém poli, která vyvýšenina
a v kteréže hospodě… To byl a je důvod dávat
příšlapky kdečemu a kdekomu. Já sama jsem
u mnoha lidí stále Urbanová (příšlapek domu,
odkud pocházel můj muž) a ne Holubcová. Ale
náves máme jen jednu a každé malé dítě ji zná,
každý tam cestu najde, místní i přespolní a není
třeba ji pojmenovávat.
Starosta dále v odpovědi paní Gembické
řekl, že pokud mu zastupitelstvo nenakáže jinak, hodlá zachovat název „Tuláčkova náves“
a dokonce ji chce doplnit sochou našeho titána. Prý těch opravdu velkých rodáků zas tolik nemáme. Naopak! Podle mě máme velkých
rodáků dost. Muzikanty, písmáky, vypravěče,
básníře, ba i lháře.
V otevřeném dopise panu Václavu
Tuláčkovi starosta píše, že nikomu nenakazuje,
jak má ten náš „Pupek světa“ nazývat a že to
jsou žabomyší půtky. S tím souhlasím. Přesto si
myslím, že pokud se název „Tuláčkova náves“
používá v různých oficiálních žádostech a projektech obce a jestliže se počítá i se sochou tohoto pána na návsi, měl by on i celé zastupitelstvo vyhlásit k této záležitosti referendum.
Pavlína Holubcová (Urbanová)

Tuláčkova náves
Vážená paní Holubcová – Urbanová, moje
milá principálko, původně jsem chtěl případnou
další debatu nad životem a dílem Jiřího Václava Tuláčka ponechat svému osudu bez mých
dalších komentářů. Je to sic kromobyčejně
zajímavé a milé téma, ale mám věru na práci
leccos užitečnějšího. A nerad bych se opakoval, když mám pocit, že vše podstatné k neoficiálnímu a čistě dobrovolnému pojmenování
placu před školou jsem celkem srozumitelně
již uvedl. Nicméně nechávám se Vámi (ač
mne to nijak zvlášť netěší) opět vtáhnout do
„polemického ringu k debatě o Rynku“ kvůli
třem poznámkám ve Vašem textu. Ponechávajíce Vám právo na svobodný názor, byť bych
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s ním stokrát nesouhlasil, nebudu postupně
rozporovat ostatní Vámi zmíněné argumenty.
A ponechám na laskavém čtenáři, aby se sám
zorientoval v „Tuláčkovském dilematu“ pojednaném v poslední době v tomto zpravodaji snad
až dosti košatě! Tak tedy alespoň k těm třem
připomínkám:
Za prvé se důrazně ohrazuji vůči neúplné
(a tudíž manipulativní) citaci mého výroku,
že: „Těch opravdu velkých rodáků zas tolik
nemáme“. Řekl jsem totiž ve skutečnosti, že:
„Těch opravdu velkých rodáků nemáme zase
tolik, abychom si mohli dovolit jimi pohrdat.“
Rozdíl ve vyznění je snad zjevný! Podsouvat mi
neúctu k velikánům naší slavné historie (na pozadí ustavení Pantheonu vznešených Ponikeláků
a na pozadí bezprecedentního každoročního
úsilí připomenout a důstojně oslavit jednoho
z nich), je přinejmenším nespravedlivé!
Za druhé, k referendu o neoficiálním
pomístním názvu (!) nemohu než upozornit, že
jeho vyhlášení je přec zákonem jasně upraveno,
a tak každý občan má právo jej iniciovat. Dá
to jen trochu starostí a přesvědčování sousedů.

Ostatní
Chcete-li však zvrátit rozhodnutí zastupitelstva
z 8. veřejného zasedání, budete asi muset trochu
té námahy podstoupit. Jiří Václav Tuláček stál
sám proti vojsku, vy to tak hrozné mít nebudete… A navíc, pokud to myslíte vážně a jste
ochotna zajít za horisont plácnutí do vody,
poskytnu Vám ochotně a korektně veškerý
právní servis s vyvoláváním i vypsáním referenda. Ruku na to! Bude mi sice líto, že financování tohoto občany ze zákona vymahatelného instrumentu bude obecní pokladnu stát
první i poslední s Jiřím Václavem Tuláčkem
kdy spojené obecní finance, ale to už je zkrátka
daň za prvky přímé demokracie v našem zastupitelském právním řádu. Přeji Vám upřímně
šťastnou formulaci zjišťovací otázky (odpověď
ANO/NE) do takového referenda o neoﬁciálním a dobrovolném příšlapku (to nebude
úplně jednoduché, zejména ve vztahu k dalším
neoficiálním pomístním názvům odvěků běžně
a bezproblémově užívaných v ponikelských
oficiálních dokumentech…). Chcete-li však,
se vší vážností s Vámi tento ze své podstaty
nevážný „zápas o Tuláčka“ svedu.

Tak to chodí na tom světě každou chvíli jinák, dneska ctí tě za svatého, zítra budeš sviňák. text: Karel
Havlíček Borovský (1855)
foto: Pavel Halama (2011)
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Proč se naše argumentace částečně míjí?
Protože čekáme jeden na druhého na dvou
různých kolbištích. Jedna strana sporu by ponechala v pojmenovávání prostranství před
Krámkem u školy volnost s tím, že si i tak
rozumíme a že se časem uvidí, co se chytne…
Druhá strana by ráda zamezila jednomu konkrétnímu oficiálnímu pojmenovávání tohoto prostoru jako „Tuláčkova náves“, o což ale strana
prvá přece vůbec neusiluje!!! (Pro jistotu: neoficiální název v oficiálním dokumentu není
rozpor ani žádná tragedie.)
A konečně za třetí, k té Tuláčkově soše.
Rozhodnou-li se ponikelští vlastenci za své
soukromé (nikoliv obecní!) prostředky uctít
některou historickou postavu obecních dějin
vkusnou a ke svému okolí citlivou sochou,
nevidím příliš důvodu jim v tom zbraňovat.
Pokud se najde více ponikelských osobností,
kterým současníci budou ochotni vyjádřit úctu
i jinak než verbálně, budu se tuze rád jednou
procházet takovým zhmotněným Pantheonem vznešených Ponikeláků a rád se v tomto
lese soch a pomníků pokloním všem Vámi
zmíněným ctihodným mužům, jakož i dalším
desítkám duší, které si zaslouží připomínku
a obdiv (nebo alespoň zájem). Pochopitelně
by o povolení umístění soch rozhodovalo vždy
zastupitelstvo obce, které by po své změně mohlo případně uplatňovat (nejen u nás) oblíbenou
hru s vyklízením piedestalů.
Jelikož si Vás hluboce vážím pro Vaše
neoddiskutovatelné zásluhy o ponikelské
ochotničení, dám Vám jeden tip, který by mohl
debatu o peripetiích s pojetím veřejných prostranství posunout výrazně dál! Kdybyste se totiž
rozhodla nastudovat divadelní adaptaci skvělého
románu Zvonokosy od Gabriela Chevalliera, učiním výjimku a vzdor naprosté časové
zaneprázdněnosti bych kývnul na případně nabídnutou činoherní roli (dnes bychom asi řekli
poněkud kontroversního) starosty Bartoloměje
Pěšinky. Věřte, že Chevallierův břitký vtip by
nešetřil nikoho z nás!!!
Sepsal a raději hnedle i censuroval,
Tomáš Hájek

39

Ostatní

Půjčovna pomůcek Života bez
bariér, z. ú.
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se
o sebe nemůže starat sám? Zmáhá Vás pomáhat
mu se vstáváním z postele či oblékáním
a umýváním? Anebo je pro Vás samotné
z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné
například vyjít do schodů, či jste přestali dělat
některé věci, jako jsou procházky či jízda na kole,
protože už se při nich necítíte bezpečně? Právě
Vám mohou život ulehčit takové pomůcky, jako
chodítka, nástavce na toaletu, polohovací lůžka,
sprchovací židle, elektrické zvedáky, či tříkolky
pro dospělé. Vypůjčit si je můžete na libovolně
dlouhou dobu od organizace Život bez bariér,
která v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu
kompenzačních pomůcek. V současné době jich
nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době, a po telefonické domluvě také
mimo ni, zastavit v našem středisku Centrum
bez bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky
vystaveny. Vezměte si sebou občanku či jiný
doklad totožnosti. Na základě Vaší situace Vám
budou předvedeny vhodné pomůcky, které si
můžete také vyzkoušet. V případě zájmu s Vámi
sepíšeme jednoduchou smlouvu o pronájmu.
Pokud budete potřebovat, pomůcku Vám
dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme,
jak ji správně používat. Také Vám poradíme,
na co máte nárok a co můžete od pojišťoven
a lékařů požadovat, abyste případně získali
pomůcku vlastní. Obrátit se na nás můžete
také s jakýmkoliv dotazem, který se týká
domácí péče či sociálních služeb. Činnost naší
půjčovny dotují obce i různé nadace, proto
jsou ceny pronájmu pomůcek velice příznivé.
Ceník spolu se všemi informacemi najdete
na našich webových stránkách www.zbb.cz případně vám rádi vše sdělíme na telefonním
čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za
zakoupení vlastní pomůcky, přijďte se nejdříve
poradit.
Marie Vokurková, Život bez bariér, z. ú.
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Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006.
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí, včetně násilí domácího. Pomoc na lince
je určena i obětem nedbalostních trestných
činů, např. dopravních nehod. Linka poskytuje
okamžitou pomoc, rady a informace ženám,
mužům i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé z forem
domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního
jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po
obětech úmyslných i nedbalostních trestných
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo
nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných činů, kteří
byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech
a ochraně.
Provozovatel linky, Bílý kruh bezpečí,
věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí
trestného činu a svou situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na webových
stránkách www.linka-pomoci.cz
Bílý kruh bezpečí

Perličkové ozdoby - kulturní
dědictví ČR
V předposlední den roku 2015 jsme se
dozvěděli vynikající zprávu. Ministr kultury,
pan Daniel Herman, totiž schválil zápis prvku
“Lidová tradice výroby vánočních ozdob ze
skleněných perliček” na Seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury ČR. Seznam byl
vytvořen v roce 2009 po vzoru Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního
dědictví lidstva (UNESCO) a jeho účelem je
ochrana, zachování a podpora nehmotného
kulturního dědictví na území České republiky.
V současnosti je na seznamu celkem 14 položek:
- Slovácký verbuňk
- Vesnické masopustní obchůzky a masky
na Hlinecku
- Jízdy králů na Slovácku
- Sokolnictví – umění chovu dravců, jejich
ochrany, výcviku a lovu s nimi
- Myslivost – plánovitě trvale udržitelné
obhospodařování zvěře a jejího prostředí jako
přirozená součást života na venkově
- Valašský odzemek
- Vodění jidáše
- Východočeské loutkářství
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- Běh o Barchan
- Technologie výroby modrotisku
- Tradiční léčebné procedury a odkaz
V. Priessnitze
- České loutkářství – lidové interpretační
umění
- Betlémská cesta v Třešti
- Lidová tradice výroby vánočních ozdob ze
skleněných perliček
Zápis do národního seznamu musí
předcházet zápisu do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva
(UNESCO), kam byly zatím zapsány tyto české
prvky: Slovácký verbuňk (2005), Masopustní
obchůzky a masky na Hlinecku (2010), Sokolnictví (2010 – přidružení ČR k nadnárodní
nominaci koordinované Spojenými arabskými
emiráty), Jízdy králů na jihovýchodě České republiky (2011).
V roce 2015 předložily Česká republika
a Slovenská republika společnou nadnárodní
nominaci Slovenské a české loutkářství. O ní
bude v orgánech UNESCO rozhodnuto na podzim 2016.

Výroba perličkových ozdob - stříbření perlí

Ostatní
V tuto chvíli ještě není zcela zřejmé, jakou
nominaci bude podávat Česká republika v roce
2017, vypadá to ale, že ozdůbky mají velkou
šanci!
Výroba perličkových ozdob je naprosto
ojedinělá i v mezinárodním srování, nikde jinde
na světě se podobná technologie nevyskytuje.
Jedním z naších cílů do budoucna, je
připravit a vydat reprezentativní publikaci,
která by popisovala nejen historii a proměny tohoto řemesla, ale zachytila by i stará vyprávění
nebo příběhy rodin, které se perlařině věnovaly
a věnují. Třeba zrovna Vám babička vyprávěla,
jak se perle dřív zpracovávaly a nosily k faktorovi. Budeme moc rádi, když se s námi
o jakékoli vzpomínky, zážitky či fotky podělíte.
Kontaktovat nás můžete kdykoli osobně, te
lefonicky nebo e-mailem. Děkujeme!
Bára Kulhavá, Rautis, a.s.
e-mail: bara@rautis.cz
tel.: 731 182 556, 483 300 036

foto: Bára Kulhavá
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Inzerce

NABÍZÍME KOMPLETNÍ SERVIS
PRO REALIZACI DOTACE
DO VÝŠE 150.000 Kč

Prověřené kotle
od českého výrobce
Naše výhody pro Vás
Prodloužená záruka 5 let
Revize nového kotle zdarma
Záruční a pozáruční servis
Uhlí v hodnotě 6.000,- Kč

Hajna
sdružení podnikatelů

Čsl. Legií 299
514 01 Jilemnice
Tel. 776 111 155
776 727 169
www.prodejuhli.cz

servisní centrum
UHLÍ

DŘEVNÍ PELETY

účinnost
kotle 95%

www.dotacekotlikova.eu
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OBECNÍ STODOLA

NABÍDKA PRODEJE, ČI PRONÁJMU

Obec Poniklá vyzývá zájemce o koupi / pronájem obecní stodoly na stpč. 171/2 v kú
Poniklá a pozemku ppč. 649/2 v kú Poniklá, aby podali nabídku výše kupní ceny,
případně výše měsíčního nájmu „obálkovou metodou“.
Lze současně nabídnout variantu koupě i variantu nájmu.
Jedná se o stodolu u obecní místní komunikace k fotbalovému hřišti (u Vaníčkových –
přes cestu).
Velikost stodoly: 10m x 9m
Velikost okolního pozemku: 239m2 (trvalý travní porost)
Nabídku v obálce označené heslem „STODOLA – NEOTEVÍRAT“ doručte na OÚ Poniklá
(Poniklá 65, 512 42) nejpozději do 2. května 2016 do 12.00.
Prohlídka stodoly možná po domluvě na tel.: 603 569 389 (Hájek)

Obec Poniklá si vyhrazuje právo na základě
obdržených nabídek rozhodnout o prodeji, či
pronájmu,
případně
o nevyhovění žádné nabídce.

