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Úvod
Pod horami
číslo: 178, ročník 45

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
tak rozvod máme konečně za sebou!
Myslím tím samozřejmě rozvázání spolupráce a majetkové vypořádání s Čerpadly
Vrchlabí, kteří několik let provozovali koupaliště a vlek na Homoli.
Celé „řízení“ trvalo déle než rok a musím říci, že bylo leckdy velmi poučné. Od
návrhu na megaareál na Homoli (dnes už
jistě každý vnímá, že to nemohlo býti míněno vážně), přes handrkování „o skleničky při majetkovém vypořádání“, až po udivující přístup některých majitelů pozemků
v areálu. No, je to za námi. Teď nastává
letní sezóna na koupališti v režimu - obec
se postará o koupání a pan Čížek o zábavu
a občerstvení na Bahýnku.
Rád bych Vás poprosil o trochu shovívavosti při novém startu, protože času na
přípravu bylo opravdu pomálu - s Čerpadly
jsme se rozešli až na konci května.
Více o Homoli, o její současnosti i výhledech do budoucna si můžete přečíst
v zápisech z jednání Zastupitelstva obce.
Přeji vám příjemné léto a třeba se potkáme
na koupáku!
Marek Kulhavý - redaktor

Rautis hledá
zaměstnance / zaměstnankyni
Náplň práce: průvodcování exkurzí, lektorování v kreativní dílně a prodej ve ﬁremním
obchodě; administrace webových stránek
a facebookového proﬁlu. Nástup 1. 9. 2016.
Požadujeme:: SŠ s maturitou, výborná znaPožadujeme
lost práce na PC, ŘP B, angličtina nebo
němčina výhodou
Vaše životopisy zasílejte do 31. 7. 2016 na
email: info@rautis.cz.

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. 8. 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:
21. 5. 2016 jsme v obřadní síni přivítali Lindu
Paulů, Stanislava Joukala, Tadeáše Pasku,
Adama Pavlatu, Marka Sitenského, a Jáchyma
Skalského.
Foto: Lenka Hájková
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
květen - duben 2016
Vážení ponikelští sousedé,
ještě než se rozutečete po dovolených, přečtěte si, o čem se jednalo v uplynulých dvou
měsících.
Rada obce si prohlédla staveniště obnovy skleněného vodovodu a prošla komunikaci
kolem čp. 164, která je plánována na komplexní rekonstrukci povrchu. Vzhledem k proběhlým zemním pracím a možnému sedání terénu
bylo dohodnuto, že s opravou bude posečkáno

Rada obce si prohlédla staveniště obnovy
skleněného vodovodu
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foto: Tomáš Klikorka

do příštího roku. Upřesněn byl rozsah budoucí
opravy komunikace asfaltovou balenou směsí,
která proběhne v úseku od čp. 164 (Drahota)
po křižovatku u čp. 166 (Zuzánkovi) a dále
krátká spojnice mezi tímto úsekem a zámkovou dlažbou před čp. 170 (Winter). Zároveň
budou vyměněny vrchní díly a poklopy kanalizačních šachet (ty stávající nejsou určeny do
komunikací a vlivem zátěže jsou poničené).
V květnu byly provedeny sondy v podlaze tělocvičné haly. Provedení sond potvrdilo,
že vlhkost se nachází či nacházela i v dalších
částech pod podlahou tělocvičny, ve většině
sond však nalezena nebyla. Součástí odborného posudku firmy DEKPROJEKT s. r. o. jsou
i varianty řešení – zbudování nové obvodové
drenáže podél tělocvičny, odvětrání skladby
podlahy, nebo výměna skladby podlahy tak,
aby byla voděodolná (případně kombinace
řešení). S ohledem k nákladnosti jednotlivých
řešení bude zatím probíhat sledování výskytu
vlhkosti v sondách a následně bude rozhodnuto o způsobu řešení.
Rada obce odsouhlasila vypsání výběrového řízení na zajištění zimní údržby v následujícím čtyřletém období. V souvislosti
s tímto úkonem byl aktualizován „Plán zimní údržby“, rada obce se shodla na vyřazení
úseku Muzeum – areál Homole z pravidelné
zimní údržby a změně kategorie komunikace k přívlackému hřbitovu z I. do II. Bude-li
se opakovat situace z loňského roku, kdy se
nepřihlásil žádný uchazeč, bude obec muset
s největší pravděpodobností nakoupit vlastní
techniku a zajišťovat zimní údržbu za pomoci
svých zaměstnanců.
Rada obce jednala s možným zájemcem o letní pronájem obslužného objektu
Bahýnko. Radou bylo přislíbeno zakoupení
základního vybavení objektu – lednice, mrazák, varná konvice, fritovací hrnec, mikrovlnka, nádobí. Na posledním zastupitelstvu bylo
diskutováno o budoucnosti areálu, pro letní
sezónu byla nalezena shoda, že nájemce Ba-
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hýnka vybírá vstupné (10 % ze vstupného si
ponechá), zatímco obec se bude starat o čistotu
vody a úpravu prostor kolem koupaliště. Nájemné 5 000 Kč/měsíc + náklady na energie.
Rada obce odsouhlasila vypsání 2 veřejných zakázek malého rozsahu. První zakázka pod názvem „Obnova vodovodu 2016,
obec Poniklá“ v celkové předpokládané hodnotě 2 500 000 Kč bez DPH zahrnuje obnovu
vodovodních řadů, propojení 24 ks stávajících
vodovodních přípojek, obnovu 4 uzlových
bodů v armaturních šachtách, výměnu stávajícího ponorného čerpadla a dokončení II. etapy
výstavby nové vodovodní větve k penzionu
Klára. Akce byla podpořena grantem z Fondu ochrany vod Libereckého kraje ve výši
1 750 000 Kč. Druhá zakázka pod názvem
„Zútulnění návsi v Poniklé“ v celkové předpokládané hodnotě 1 360 000 Kč bez DPH
zahrnuje realizaci aktivit projektů „Zútulnění
Tuláčkovy návsi v Poniklé“ a „Zadní stezičkou naší vesničkou“ (oba projekty podpořeny
dotací ze SFŽP). Zakázka obsahuje sadové
úpravy návsi – úpravy zeleně, dosadby stro-

Utěsňování dna koupaliště.

Obecní hlásný
mů, terénní úpravy, regenerace trávníků, opravu odvodňovací rýhy vyskládáním koryta
kamenem, dále pak budování odpočinkových
míst a vytvoření cestní sítě kolem kostela.
Vážení sousedé, přeji Vám příjemně a pohodově strávené letní dny.

Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Dva zápisy ze zasedání zastupitelstva
a článek paní místostarostky o činnosti Rady
obce jsou na letní měsíce snad až dostatečnou
porcí informací o ponikelských komunálních
starostech i radostech. A tak mi dovolte, abych
jen letmo zmínil několik spíše okrajových
skutečností.
Kompostování ve víru paragrafů
Zajímavým příkladem legislativní stability našeho státu budiž příklad komunitního
kompostování (zelené kontejnery na trávu,
listí a větve). Svazek obcí Jilemnicko se do
této činnosti vydal svým pilotním projektem,
jehož úspěch je celkem zřejmý. Funguje za ro-

foto: Tomáš Klikorka
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zumné peníze ke spokojenosti mnohých. Jenže
ouha! Netrvalo ani dva roky a obsah zelených
kontejnerů se v očích práva ocitá v kategorii
regulérních „odpadů“, což s sebou nese úplně
jiné nároky na stávající (sotva dobudované)
kompostárny. A tak se vymýšlí, jak dohnat
legislativu a co to bude všechno stát. Protože
přece neexistuje, aby Velký bratr neměl přesný
přehled, kolik kilogramů trávy takto komunitně
zkompostujeme. Hlavně nezapomenout včas
poslat výkazy!
Dlabolovo (stále ještě) koleno
A proč se na silnici u Nové Vsi stále nestaví
slíbené narovnání trasy? Protože chyběl štempl!
V cestě stojí náletové roští, a tudíž muselo
Ředitelství silnic a dálnic podstoupit nezbytné
správní řízení se správou národního parku.
Dvouměsíční zdržení, termín dokončení před
zimou s otazníkem…
Dělat či nedělat v neděli?
Vyhlášku na to nemáme! Nemyslím taky,
že se vše musí nařizovat - a pak stejně jenom
obtížně vymáhat. Ale je pravda, že celkem často
slyším stesky na nedělní hlučné pracovní nasazení těch pilnějších z nás. Za sebe: dovedu
pochopit, že někdy to prostě jindy udělat nelze,
a pak se na to musí jít i v neděli. Ale pokud
byste mohli, zkuste se vždy zamyslet, jestli
by nebylo lepší, dát si v neděli „voraz“. Třeba
zrovna vedle Vás bydlí soused, který by takovou ohleduplnost ocenil - a jen je mu trapné se
svého klidu domáhat. Takže motto na neděli:
Práce není zajíc, neuteče!!!
Ponikelští rowdies zabojovali
Četbu denního tisku obvykle ukončuji
dříve, než bych dolistoval na sportovní aktuality. Čestnou výjimku jsem však učinil po legendárním zápase našich fotbalových borců
z 21. května tohoto roku proti „TJ Sokol
Stružinec“. To jsem totiž naopak (a všem to
vřele doporučuji) prohledal k nemírnému
pobavení všechny dostupné tiskové zprávy,
oficiální zápis i komentář na stránkách
stružineckého klubu - a ještě si o všem nechal
vyprávět od očitých svědků. Všechny zprávy
barvitě popisují nebývalou taškařici, která sice
asi kopané čest neudělala, ale zato nechala blýs-

Obecní hlásný
knout se nejvroucnějším vlasteneckým patriotským citům. Rozhodčí rozdal Ponikelákům na
hřišti tři červené a nepočítaně žlutých. Jenže
záhy poznal, že také není nedotknutelný – ještě
na hřišti stržil lehké proplesknutí od našeho
kapitána a po zápase byl fanoušky polit pivem
a byly mu dokonce staženy trenýrky! Hohohó!
Čert vem nějakou tu pokutu a pár „stopek“ pro
naše hráče – podstatná je ta nedotknutelnost naší
Pramáti Poniklé a ochota bít se za ni v dobrém
i zlém. Bez jakékoliv ironie děkuji za tento až
dojemně ryzí výron lásky k rodné občině.
Tomáš Hájek, starosta

Pozvání
Zveme všechny ponikelské i přespolní
občany – malé i velké, mladé i starší na letní
radovánky v areálu Homole na koupališti
v Dolích. Je pro Vás připravena čistá a příjemně
relaxační voda, skluzavky, pro odvážnější
pryžová lávka pro přecházení koupaliště,
dětské houpačky, trampolína, pískoviště,
hřiště na beachvolejbal a samozřejmě kvalitní občerstvení v bufetu „Bahýnko“, nabízející
bezpočet kulinářských specialit, dobrého piva,
studených nealko nápojů i mražených výrobků.
Kolektiv občerstvení pro Vás též připravuje
letní víkendové akce s hudební produkcí, ať
už reprodukovanou nebo živou, s grilovaným
masíčkem a míchanými nápoji. Přijďte všichni,
kdo máte nejen rádi koupání a dovádění u vody,
ale i jen tak posedět a poklábosit o tom, „co se
šustlo taky jinde“!
J. Čížek

Poděkování
V noci z 25. na 26. června zasahovalo
celkem 8 hasičských jednotek v Poniklé
u požáru neobydleného domu čp. 87. Požár byl
ohlašovatelem nahlášen ve 22:49 hod. Místo
zásahu bylo rozděleno na dva bojové úseky, na
likvidaci požáru byly použity 4 vodní proudy.
Hasiči zasahovali v dýchací technice a postupně
se střídali, voda byla dopravována kyvadlově
ze dvou čerpacích míst, přičemž jedno bylo
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z požární nádrže u naší školy a druhé z hydrantu
u bytovek. Požár se podařilo zlikvidovat krátce
po jedné hodině ranní, před druhou hodinou
ranní na místě zůstali už jen členové naší jednotky hasičů, kteří se střídali po dvou hodinách
v hlídání objektu.
Velké poděkování patří všem, kteří se
noční akce zúčastnili! Naše hasičská jednotka se likvidace požáru zúčastnila v následujícím složení: velitel – Tomáš Klikorka,
členové – Ladislav Čurda, Stanislav Čurda, Jiří
Jindřišek ml., Ondřej Skalský, Ondřej Doležal,
Pavel Kraus. Občerstvovací stanicí se stal
Krámek u školy, ve kterém se pro zúčastněné

Obecní hlásný
připravovalo občerstvení, děkuji tímto paní
Fišerové, která neváhala o půlnoci přiložit ruku
k dílu!
Petra Novotná, místostarostka

Žádosti o prodej obecních pozemků
RO Poniklá bere na vědomí žádost rodiny Kulhavých čp. 153 o odkoupení pozemků
v k. ú. Poniklá: 1814/3, 1814/1, 1814/4, 1814/5,
1812, 1813, 2841, 1810, 1811, 1809/2, 1809/3,
1809/1, 1808.
OÚ Poniklá

V noci z 25. na 26. června zasahovalo celkem 8 hasičských jednotek v Poniklé u požáru neobydleného domu
čp. 87
foto: Petra Novotná
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Pohádkový les se opět povedl
I v letošním roce se do ponikelského lesa
plného pohádkových postaviček přišlo bavit a
třeba i trochu bát více než 300 dětí. Ony i spolu s jejich násobně početným doprovodem
musely letos projít poněkud upravenou trasu,
která je všechny zavedla na místa z minulých
ročníků neznámá. Cesta byla letos trochu
kratší a trochu méně náročná, což mnozí kvůli
rasantnímu nástupu léta ocenili.
Zdá se, že každým rokem jsou pohádkové

Línému Honzovi se ani v tom hicu z pece nechtělo.

Obecní hlásný
postavičky o kousek zaneprázdněnější, a je
tudíž každým rokem těžší všechny je do lesa
v jeden den dostat. Děkujeme tedy těm, kterým
se to letos hodilo, a ještě více těm, kterým se to
bude hodit i napřesrok. Vděčnost patří i desítkám dalších organisátorů a dárců, bez nich by
se tato dětská monstrakce uskutečnit nemohla.
Největší dík pak posílám hlavnímu tahounovi
- paní Aleně Soukupové.
Fotografie z pohádkového lesa naleznete
ve fotogalerii na ponikla.cz.
Tomáš Hájek

foto: Katka Jiroušová
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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 11. a 12. schůze. Pro podrobnější zápis včetně příloh doporučuji
otevřít úřední desku na www.ponikla.cz. Pro přehlednost jsou jednotlivé body číslovány s odkazem na schůzi, kdy bylo téma projednáno. Ještě trochu statistiky: 11. zasedání se konalo
26. 5. 2016 (přítomno 9 zastupitelů, omluveni: J. Bekr, M. Gembická, J. Jón, A. Šedá, S. Václavíková, J. Urík). 12. zasedání bylo 23. 6. 2016 (přítomno 13 zastupitelů, omluveni: M. Gembická, J. Jón).

1) Homole - nájemní smlouvy
(11. schůze)
Navazuje na jednání na minulém ZO, po
kterém byli paní O. Zelinková a pan R. Pičman
znovu osloveni s žádostí o přehodnocení svého
postoje k pokračování nájemních smluv (tak,
aby např. místo 50% nájmu souhlasili pouze
s údržbou komunikace). Nabídka ze strany
těchto vlastníků pozemků pod sjezdovkami
a příjezdovou komunikací nicméně zůstává
stejná – buď dodatek na 50 % slevu pro sezóny
bez spuštění vleku, nebo zachování stávajícího
smluvního vztahu do roku 2031.
Rada obce tedy zastupitelům znovu předkládá
ta usnesení, o nichž se na 10. ZO nehlasovalo
(bylo odloženo). I přes názor z řad zastupitelů,
že o nájemních vztazích by měla rozhodovat
rada, jsou usnesení navržena, neboť o těchto
dlouhodobých a strategických nájmech rozhodlo (v minulém období) zastupitelstvo na
své schůzi 24. října 2013. O jejich rušení či
změně by tak také mělo rozhodovat ZO.
Diskuse:
M. Kulhavý: Doporučuji hlasovat o každém
usnesení zvlášť, v případě usnesení o úpravě
nájemních smluv s Pičmanovými a Zelinkovými se zdržím hlasování, stojím si za svým
názorem, že by obec neměla po ukončení zimního provozu platit majitelům nic.
T. Hájek: Tento názor plně respektuji, ovšem
pokud neschválíme usnesení v tomto znění,
tak budou platit nájemní smlouvy v plném
rozsahu. Přijetím tohoto usnesení se jedná
o slevu cca 10 tis. Kč za oba majitele.

Návrh usnesení č. 104:
ZO Poniklá schvaluje předčasné ukončení
nájemní smlouvy na Sportovní areál Homole
mezi obcí Poniklá a firmou Čerpadla Vrchlabí
k 31. 5. 2016.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 105:
ZO Poniklá schvaluje předčasné ukončení
nájemní smlouvy na pozemky ve Sportovním
areálu Homole (pozemky pod sjezdovými
tratěmi) mezi obcí Poniklá a Milošem Holub
cem, Antonínem Holubcem a Zdeňkem
Holubcem k 31. 5. 2016.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 106:
ZO Poniklá schvaluje úpravu nájemních smluv
na pozemky ve sportovním areálu Homole
(pozemky pod sjezdovými tratěmi a pozemky pod přístupovou komunikací) mezi obcí
Poniklá a Olgou Zelinkovou a Rostislavem
Pičmanem spočívající v ujednání o 50% slevě
na nájemném za sezóny, kdy nebude lyžařský
vlek v provozu.
Hlasování:
Pro
8

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý
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2) Homole – zimní provoz
(11. schůze)
Předpoklad k diskusi o zimě:
- V souladu s diskusí na pracovním zastupitelstvu (Kantýna a Homole) nepředpokládá obec
vlastní zimní provozování areálu.
- Jako krajně nepravděpodobná (byť v tuto
chvíli neozkoušená) se jeví možnost sehnat
jiného nájemce areálu pro zimní (příp.
celoroční) provoz.
Diskuse:
J. Čížek: Nelíbí se mi usnesení o ukončení provozování lyžařského vleku a prodeji zařízení,
pokud to prodáme, tak se už vlek nikdy nerozjede. Nechal bych prověřit možnost výměny
za kratší vlek, např. POMU. Kde je jistota, že
špatné zimy budou pokračovat?
M. Kulhavý: Kratší vlek je ekonomický nerozum, našemu vleku v návštěvnosti nepomohla
ani rozsáhlá propagace a investice Čerpadel,
pokud bychom vlek vyměnili za POMU, tak
se stejně dostaneme do hluboké ztráty. Základní věcí je si říct, zda investovat do lyžařského
vleku, když v obci není žádný lyžařský vlek
a lidé nemají k lyžování ani vztah.
J. Jirouš: Vezměme si situaci, ke které by
došlo, když bychom chtěli vlek spustit. Zprovoznit na sezónu rolbu znamenalo každý rok
investici kolem 100 tis. Kč, do toho náklady na
zasněžování, mzdy zaměstnanců, zprovoznění
vlečného lana 250 tis. Kč a už budeme na
částce 500 tis. Kč. Kdo z Ponikeláků na vleku
lyžuje?
M. Kulhavý: Raději bych zařízení pro zimní
provoz prodal a investoval utržené finance do
letního provozu, protože koupaliště Ponikeláci
využívají.
J. Čížek: Když prodáme rolbu, jak se budou
udržovat trasy pro běžkaře?
J. Jirouš: Pokud bude dostatek sněhové
pokrývky, lze domluvit projetí tratí např. s Vítkovicemi.
T. Klikorka: Pan Auersvald z Čerpadel ctí
názor rolbu neprodávat, je jednoduchá na
opravu.
T. Hájek: V této fázi schválíme pouze přípravu

Zastupitelstvo obce
prodeje technického zařízení obecně, zjistíme
možnou prodejní cenu a až budeme mít podklady, předložíme zastupitelstvu znovu ke
schválení.
J. Jirouš: Je třeba si také uvědomit, že obslužný
objekt v polovině přízemí obsahuje technické
vybavení pro provoz vleku, s prázdnými prostory by šlo kalkulovat pro letní provoz.
Návrh usnesení č. 107:
ZO Poniklá schvaluje ukončení provozování
lyžařského vleku Homole a pověřuje radu
obce přípravou prodeje technického zařízení
lyžařského vleku.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Homole - letní provoz (11.
schůze)
Předpoklad k diskusi o létě:
- Technický provoz koupaliště (kvalita
vody, pokos, vzorky) by prováděla obec
prostřednictvím obecní čety
- Bufet by byl na letní sezónu pronajat
(nájemce bufetu by vybíral vstupné, obci by
platil předem sjednanou fixní částku nájmu).
Diskuse:
M. Kulhavý: Pokud bude záležet nájemci na
tom, kdo v areálu je, bude vybírat vstupné.
J. Čížek: Rada by měla zvážit výši nájemného,
podívejte se v jakém je bufet stavu, zůstal zde
pouze nábytek, veškeré vnitřní vybavení je
pryč. Nájemce to bude stát velkou počáteční
investici.
T. Hájek: Proto chceme nájem nechat otevřený
a hovořit se zájemci na radě, kde by se dohodly konkrétní podmínky.
T. Klikorka: Ani koupaliště výdělečné nebude.
T. Hájek: Ale nebude to ani taková provozní
ztráta jako u vleku, koupaliště je rozhodně
větší službou pro naše místní než vlek, který
byl využíván velmi málo.
Návrh usnesení č. 108:
ZO Poniklá pověřuje Radu obce Poniklá
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Zastupitelstvo obce

k zajištění provozovatele kiosku Bahýnko pro
letní sezónu 2016.

obr.

Hlasování:

Návrh usnesení č. 109:
Zastupitelstvo obce Poniklá schvaluje koupi
pozemků ppč. 1742/2, ppč. 1745, ppč. 1748/1,
ppč. 1751, ppč. 1752, ppč. 1753, ppč. 1754/1
a ppč. 2855/2 vše v k.ú. Poniklá za celkovou
cenu 165 230 Kč. Náklady spojené se vkladem
na Katastr nemovitostí a daní z nabytí nemovitosti nese kupující.

Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Homole - pozemky (5. schůze)
Obec Poniklá se obrátila na Antonína Holubce
s předběžnou nabídkou na koupi pozemků
sousedících s areálem Homole. Z dalších jednání vyplynulo, že záměrem rodiny je prodat
veškeré pozemky z LV 874 (louky, lesy, sad).
Pozemky jsou pro obec zvláště vhodné, neboť
se nacházejí kolem areálu Homole, bylo jednáno také s HD Krakonošův ranč, který by část
pozemků z LV také koupil. Obec za pozemky
nabídla 10 Kč/m2, celkem tedy 165 230 Kč.
Starosta během jednání upřesnil, že upřesněná
nabídka ze strany vlastníka vůči obci se týká
pouze pozemků v okolí areálu Homole – viz

Diskuse: Bez připomínek

Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Diskuze (11. schůze)
J. Čížek: Jak je s Čerpadláři vyřešena elektřina?
T. Hájek: Prozatím je napsána na ně, nájem
ukončujeme až k 31. 5. 2016.
J. Čížek: Jak je řešena elektřina s nájemci
Kantýny?

10
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T. Hájek: Společnost má elektřinu na sebe,
obec má žádost o zřízení nového odběrného
místa pro kotelnu.
J. Jirouš: Nájemci Kantýny dluží obci nějaké
nájmy a zálohy?
T. Hájek: Od doby podání výpovědi jakékoliv
placení ustalo.
J. Čížek: A údržba kolem Kantýny jde za kým?
T. Hájek: Za nájemci.
J. Jirouš: Nechal bych tento stav prověřit
právníkem, jaké máme možnosti jako obec,
okamžité ukončení nájmu apod.
J. Kubín: Na Přívlace „nad bučí“ jsou v komunikaci dva nepříjemné výtluky.
T. Hájek: Jde o krajskou komunikaci, budu informovat správce komunikace.

6) Rezignace zastupitelky
(12. schůze)
Starosta obce informoval o doručené e-mailové
zprávě o rezignaci paní Miloslavy Gembické na
post zastupitele. Starosta informoval, že prvním
náhradníkem je Květa Kavánová (přítomna na
zastupitelstvu) – informovala, že nemá zájem
stát se zastupitelem. Následují náhradníci –
druhý v pořadí Jiří Paulů, třetí v pořadí Ondřej
Scholz.

7) Hospodaření obce,
ZŠ a MŠ v roce 2015, zpráva auditora (12. schůze)

Auditorka právem obci vytýká pozdní
vyvěšení dvou smluv na profilu zadavatele
(překročena 15 denní lhůta). Jako nápravné
opatření, které musíme i v tomto případě
přijmout, navrhuje starosta zdvojení kontroly zákonného vyvěšování smluv na portálu
zadavatele i ze strany paní místostarostky.
Co se týká oblasti hospodaření, neseznala
nezávislá auditorka žádného pochybení.
Hospodaření obce skončilo kladným výsledkem 1 457 356,‑ Kč. Z výsledku hospodaření
zdůrazněme zejména pátým rokem pokračující
trend snižování obecního zadlužení, za rok
2015 o částku 1 457 356,- Kč (celkem za
5 posledních let cca o 7,6 mil., tedy již o 86%
dluhu). V kladných číslech končí i hospodaření

Zastupitelstvo obce
ZŠ (124 493,26 Kč) a MŠ (77 556,02 Kč).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 113:
ZO Poniklá schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2015
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2015
s výhradou. ZO Poniklá pověřuje místostarostku Petru Novotnou kontrolou lhůt zákonného
zveřejňování smluv na profilu zadavatele.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 114:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Základní škola ve výši 124 493,26 Kč a schvaluje převedení této částky ze syntetického účtu
(SÚ) 431 (výsledek ve schvalovacím řízení)
následovně:
• 64 493,26 Kč na SÚ 432 (výsledek
hospodaření minulých účetních období),
• 30 000,00 Kč na SÚ 411 (fond odměn),
• 30 000,00 Kč na SÚ 413 (reservní fond).
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 115:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola ve výši – 77 556,02 Kč
a navrhuje převedení této částky z SÚ 431
(výsledek ve schvalovacím řízení) následovně:
• 15 000,00 Kč na SÚ 411 (fond odměn),
• 62 556,02 Kč na SÚ 413 (reservní fond).
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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8) Informace o investičních akcích (12. schůze)
Starosta obce poskytl zastupitelům a veřejnosti
aktuální informace k probíhajícím akcím:
Obnova vodovodu I. etapa: Je takřka hotov
přímý řad mezi rozdělovací šachtou u zastávky u transformátoru až po přerušovací
šachtu u Řehounkových, zbývají poslední
drobné úpravy a krátký boční řad směrem
k pomníku padlým. Předpokládá se, že by do
konce července mohly být práce ukončené,
prozatím byl vyplacen necelý milión Kč za
odvedené práce.
Obnova vodovodu II. etapa (boční řady):
Do 7. 7. 2016 je vyhlášeno výběrové řízení
na zhotovitele stavby, poté budeme vědět
bližší informace o celkových nákladech. Práce
začnou po 1. 8. 2016.
Komunikace:
Obdrželi
jsme
dotaci
300 000 Kč na opravy po výměně vodovodních řadů, realizace (minimálně té části
mezi čtyřřadovkou a Zuzánkovými) bude až
v příštím roce z důvodu možného sedání terénu.
Zútulnění návsi v Poniklé: Do 7. 7. 2016 je
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, práce dle předpokladu začnou 1. 8. 2016.
Opět se jedná o akci podpořenou dotačními
penězi.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 117:
ZO Poniklá bere na vědomí informace o stavu
hlavních investičních akcí na rok 2016.

9) Dětské hřiště a socha na návsi
(12. schůze)
Za účelem zlidštění placu před školou zažádala
obec Poniklá o zdroje ze tří dotačních titulů.
Ve dvou případech („Zútulnění Tuláčkovy návsi“ a „Zadní stezičkou naší vesničkou“) byla
úspěšná, ve zbylém jednom případě – herní
prvky na dětské hřiště - však patrně nikoliv.
(Z cca tisíce žádostí bylo podpořeno asi 200 a
několik označeno jako náhradníci – včetně obce
a zatím tedy nevíme, zda na nás dojde). Dopadové plochy pod výše zmíněné herní prvky
však dotačně podpořeny jsou v rámci projektu

Zastupitelstvo obce
„Zútulnění Tuláčkovy návsi“. Považujeme za
vhodné herní prvky pořídit bez ohledu na to, zda
budou dotačně podpořeny. V případě, že se ministerstvo později rozhodne náhradníky uspokojit,
bude obcí vynaložená částka patřičně ponížena
(o cca 70%). Na dodávku herních prvků bude
vypsána zakázka malého rozsahu.
Předpokládané typy herních prvků:
- řetězový chodník
- pružinové houpadlo
- dvojitá pružinová houpačka
- prolézačka (domeček se skluzavkou,
2x houpačka)
- trampolína – zapuštěná v zemi
- kolotoč hnízdo
- informační tabule
- gymnastický prvek šplhací áčko
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 118:
ZO Poniklá schvaluje pořízení herních prvků
na ppč. 200/1 a 205/1 v k. ú. Poniklá do výše
400 000,- Kč bez DPH.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Kubín

10) Socha na návsi (12. schůze)
Obecní spolky Matice Tuláčkova, Kabinet
kerkonošské slovesnosti a Bažantova loutkářská
družina Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára
při Tělocvičné jednotě Sokol Poniklá žádají zastupitelstvo obce o souhlas s umístěním sochy
Jiřího Václava Tuláčka na místo poblíž lípy
svobody na ponikelské návsi. Výše zmíněné
spolky iniciovaly za tímto účelem veřejnou
sbírku, veškeré náklady spojené s pořízením
a umístěním sošky uhradí ze svých zdrojů.
Kovová soška (případně sousošíčko) velikosti
cca 40 cm bude umístěno na pískovcovém bloku
ve výši očí a bude znázorňovat události roku
1866. Svým skromným rozměrem socha nikterak nezastíní ostatní dominanty prostoru. Pocta
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všem nebojácným vlastencům by byla vztyčena
ještě letos - v roce výročí 150 let od prusko-rakouské války.
Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Všichni jsme četli e-mailovou
korespondenci, která k tomuto bodu proběhla.
Umístění jakékoliv sošky, ať je to jakákoliv postava tohoto místa, je přínosné.
J. Urík: Pokud jakákoliv socha má být umístěna
na veřejném prostranství, je to v rozhodnutí
zastupitelstva, pokud ta socha nebudí veřejné
pohoršení, nevidím důvod tomu bránit.
A. Šedá: V tomto bodě nejsme všichni ve shodě,
ne všichni jsou s názvem návsi ztotožnění, byla
bych ráda, aby přílohou zápisu byly e-maily
zaslané mezi zastupiteli.
M. Kulhavý: K věci zveřejnění by se měla
vyjádřit hlavně paní Gembická, zda to opravdu
chce zveřejnit.
T. Hájek: Nemám problém s tím, aby vše bylo
zveřejněno.
J. Kubín: I já souhlasím s tím, aby se má reakce
zveřejnila, mně bylo kolikrát řečeno, zda
nemáme co na práci, že se zabýváme takovými
malichernostmi, chtěl jsem pouze utnout diskusi.
Umístění sochy je mi jedno, ale proč bychom to
měli stále dokola řešit – na radě, na zastupitelstvu. V rámci diskuse přijde deset mailů, a když
v tom balíku přijde jeden důležitý, tak bude
přehlédnut právě kvůli něčemu podobnému.
Měli bychom se soustředit na smysluplnější věci.
J. Bekr: Budu hlasovat proti a to z jednoho prostého důvodu, ta socha rozděluje obec. Pro mě je
ta socha zdrojem sporů v obci a neměla by být
v místě, kde se mají lidé scházet.
M. Kulhavý: Bylo by dobré vykašlat se na
Tuláčka, je tu skupina občanů, která vyvíjí
nějakou iniciativu, proč by obec takovému kroku
měla bránit?
S. Václavíková: Byla jsem také na vážkách, bála
jsem se, že bude na návsi nějaký titán, ale je to
malá decentní soška někde na straně.
S. A.-M. Fišerová: Nebylo by špatné, aby tvorba
takových soch pokračovala.
P. Plichta: Tuláčkem jsme udělali takové
zastřešení slavného pantheonu ponikelských
rodáků. Těžko by někdo rozhodoval, jestli je

Zastupitelstvo obce
větší osobností Reiniš, Jerie, Palme, či někdo
jiný. Tuláček i jeho čin jsou historicky doložená
fakta a některé nejasnosti kolem jeho osoby pak
zase umožní udělat z něj legendu. Proto byl vybrán právě on.
T. Klikorka: Pohybuju se mezi lidmi, baví se malichernými spory ohledně Tuláčka, spoustě lidí to
je úplně jedno, co bude za sochu na návsi.
J. Čížek: Já sochu Tuláčka podporuju, spíš mi je
smutno z toho, že tento spor vygradoval tím, že
paní Gembická rezignovala na post zastupitele.
T. Hájek: Upřímně mě trápí, že se ten spor
takto vyhrotil, samozřejmě to nebyl záměr. Domnívám se, že Tuláček je ale spíše jen zástupný
problém, ten skutečný mezi mnou a paní Gembickou vznikl dříve. Jak jsem již uvedl, Tuláčka
nepovažuji za zásadní téma pro zastupitele - ti
nechť případně rozhodnou o možnosti umístit
sochu. Ostatní řeší občanská společnost. Ještě
k těm e-mailům: Vyjádření v nich nebyla úplně
příjemná. Předpokládám ale, že ten, kdo rány rozdává, je umí i ustát.
(Možný střet zájmu z důvodu členství ve spolcích,
které podaly projednávanou žádost, ohlásili:
T. Hájek, J. Jirouš, P. Plichta, M. Kulhavý,
J. Urík, S. Václavíková, P. Novotná.)
Návrh usnesení č. 60:
ZO Poniklá schvaluje umístění sochy
J. V. Tuláčka na ppč. 201 v k.ú . Poniklá. Pořízení
a instalace sochy budou hrazeny ze soukromých
zdrojů.
Hlasování:
Pro
9

Proti
P. Novotná
A. Šedá
J. Bekr

Zdržel se
J. Kubín

Schváleno

11) Koupě části pozemku u vodojemu Horní Dola (12. schůze)
Jedná se o koupi části pozemku u vodojemu
Horní Dola (vodojem stojí na obecním, ale
mezi přístupovou cestou a parcelou vodojemu
leží dosud soukromý pozemek). Výměra nově
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Zastupitelstvo obce

odměřené části 1394/4 je 106 m , navrhovaná
předjednaná cena 50,- Kč/m2 (celkem tedy
5 300,- Kč). Současně by došlo k opravě
a zpřesnění zákresu katastrálních hranic.
2

Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení č. 120:
ZO Poniklá schvaluje koupi části ppč. 1394/3
v k. ú. Poniklá odměřenou geometrickým plánem č. 649-30/2016 a označenou jako ppč.
1394/4 v celkové výměře 106m2 za cenu 50Kč/
m2. Náklady spojené se vkladem na Katastr
nemovitostí a daní z nabytí nemovitosti nese kupující.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Záměr parcelace a prodeje ppč. 353/1 v k. ú. Přívlaka
(12. schůze)
Na základě žádosti pana Josefa Nesvadby
o prodej části ppč. 353/1 v k. ú. Přívlaka navrhuje rada obce zabývat se prodejem celé ppč. 353/1
v k. ú. Přívlaka: Trvalý travní porost, Výměra
5 494 m2. Dle ÚP určeno k zástavbě rodinnými
domy. Pozemek se nachází na Přívlace mezi
novým RD pana Nesvadby a starou školou
(a částečně i nad ní). Pozemek se přimyká ke
krajské komunikaci, není napojen na obecní
vodovod ani obecní kanalizaci. Rada obce
navrhuje v prvé řadě vyhlásit záměr prodeje
a zjistit potenciální zájemce o koupi částí tohoto pozemku. Na základě projeveného zájmu
(2 měsíce) se pokusit o dohodu mezi potenciálními kupci na rozdělení pozemku (tzn. neparcelovat „naslepo“, ale ideálně k všeobecné spokojenosti dle představ budoucích majitelů). Součástí
řešení bude i vyměření obslužné komunikace.
Předpokládaná cena nezasíťovaných pozemků
by byla 150 Kč/m2 (přičemž bychom prozatím
nechali otevřenou otázku případného zohlednění
nákladu na novou komunikaci – odvíjelo by se
opět i od dohody mezi potenciálními zájemci.)

Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Vedl se spor o sousední pozemek obecní pěšiny č. 1780. Nová komunikace
v rámci parcelace pozemku 353/1 by tento spor
vyřešila.
J. Urík: Nevím, zda by v usnesení nemělo být
jmenovitě i řešení obslužné komunikace. Aby
se majitelé pozemků nahoře dostali ke svým
pozemkům.
T. Hájek: Souhlasím.
T. Klikorka: Tady by chtělo spočítat, kolik obec
za pozemek inkasuje a kolik dá do obecní komunikace.
T. Hájek: Tou podstatou je ale poskytnutí
pozemků pro výstavbu rodinných domů.
M. Zemánek: Je tam možné počítat i s tím, že
pokud tam vyměříte novou obecní komunikaci,
bude možné odkoupit obecní komunikaci, o kterou jsem žádal před nějakým časem?
M. Kulhavý: Pakliže obec provede parcelaci
obecní komunikace, podejte opětovnou žádost
o odkoupení.
Návrh usnesení č. 121:
ZO Poniklá schvaluje záměr parcelace (včetně
obslužné komunikace) a prodeje ppč. 353/1
v k. ú. Poniklá a pověřuje radu obce k jednání
s potenciálními zájemci a k přípravě podkladů
k projednání budoucího prodeje.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
A. Šedá

13) Diskuze (12. schůze)
J. Čížek: Jen pro pořádek a bezpečnost kolem
koupaliště - chtělo by posekat podél cesty ke
koupališti.
T. Klikorka: Je to v soukromém vlastnictví, ale
nejspíš to posečeme.
J. Čížek: Dále bych měl prosbu o umístění odpadkových košů a opravu poškozené dlažby
u venkovní sprchy.
S. A.-M. Fišerová: Blíží se pouť, opět k nám
přijedou stánkaři, ale pokud víte o nějakých
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KONCERT SATORI

14. 7. 2016 od 19:30 v Poniklé
v kostele sv. Jakuba Většího
šikovných lidech, kteří by se svojí tvorbou
chtěli přijet, dejte mi vědět.
S. Václavíková: Školská rada podala
návrh řediteli ZŠ, aby provedl přednášku
o kyberkriminalitě, akce proběhla, byla to
velmi zajímavá a přínosná akce.
D. Šír: Obecní rozhlas už funguje správně?
T. Hájek: Nikoliv. Současné rozestupy jsou pro
náš terén nevhodné, budeme nejspíš osazovat
ještě další amplióny. (Pozn. zapisovatele: zastupitelé navrhli za fanfáru hlášení zařadit
ještě píseň, aby se občané stihli postavit na
předem vytipovaná místa, ze kterých mají dobrý doslech.)
J. Urík: Jak to vypadá momentálně s Kantýnou?
T. Hájek: Nejsou žádné informace, které by
měly nějakou relevanci. Nyní dostali nájemci
další doporučenou výzvu, ve které jim byly
vyčísleny náklady a uveden návrh, že bychom
dříve ukončili nájemní vztah na sál, ubytovnu,
kuchyň a ponechali je do konce výpovědní
lhůty v bytě.
M. Kulhavý: Pokud nám zákon umožňuje,
že za nezaplacení 3 nájmů,jim můžeme dát
okamžitou výpověď, pak tak postupujme.
T. Hájek: 3 kauce, které zaplatili, teď vlastně
propadly, proto dostali i výzvu, kde jim to bylo
tak vysvětleno a byli upozorněni, že pokud
nebude okamžitě zaplaceno, bude věc postoupena soudu.
J. Urík: Bude se dělat něco s koši na zastávkách autobusové dopravy?
T. Hájek: Ano a v příštím roce se v rámci kompletní rekonstrukce budou dělat nové zastávky.

14) Příloha zápisu z jednání ZO
(12. schůze)
Sled korespondence ve věci bodu „socha na
návsi“:

Zastupitelstvo obce
(Pozn. red. - Před každým jednáním ZO zasílá starosta v dostatečném předstihu program
jenání e-mailem zastupitelům. Ti pak k některým
bodům vznášejí připomínky a dotazy, aby na jednání ZO mělo vedení obce k dispozici potřebné
materiály na zodpovězení těchto připomínek.
Nejedná se tedy o oficiální jednání ZO, spíše
o pracovní přípravu na jednání).
Odpověď M. Gembické starostovi (kopie
všem zastupitelům) na zaslané podklady,
e-mail ze dne 21. 6. 2016, 20:06 hod
Dobrý podvečer,
řekla bych, že Vaše vytrvalost s okázalou drzostí opravdu nezná mezí. Ale možná jsem si to
špatně vyložila. Takže k bodu 6 (ve zpravodaji
bod č. 10 - pozn. red.):
- myslím, že umístění sochy na veřejném
prostranství, jedno jak velká a čí bude, nemá
odhlasovat zastupitelstvo obce, ale měli by se
k tomuto vyjádřit občané, od kterých máme
odezvy různé. Pokud žádají zmiňované spolky
projednání na zastupitelstvu obce, a nechtějí
obíhat s podpisovými archy po obci, nechť se
dostaví a přednesou svou žádost na zastupitelstvu s odůvodněním, atd. Nemyslím Vás,
pane starosto, Vaši ódu jsme již na zastupitelstvu slyšeli. Snad jsou tam i jiní členové, kteří
se mohou vyjádřit také sami za sebe, nikoliv z připraveného papíru svého zakladatele
a vůdce. Matici Tuláčkovu vedete coby osvícený
velmistr, Kabinet má sídlo Poniklá 65 (OU), no
a Bažantova loutkářská družina to jste také Vy?
Mohl by se zúčastnit nadcházejícího zastupitelstva alespoň jeden člen z každého spolku (místovelmistr, místopředseda a člen výkonného
výboru TJ Sokol Poniklá), kteří jsou ponikelskými občany, aby nám (mně) vysvětlili, co je
k tomuto vede?
Ráda bych ještě slyšela podrobnosti o “sbírce”,
snad to nebude tajné, i když se dary věnovaly
anonymně:
- kolik lidí přispělo
- kolik z nich je ponikelskými občany
Pokud zástupci spolků nepřijdou, protože
reaguji pozdě, požaduji vyřazení tohoto bodu
z jednání a odložení projednání tohoto bodu do
dalšího zastupitelstva.
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Zastupitelstvo obce

Děkuji za Váš čas,
MG

V úctě,
Tomáš Hájek

Odpověď T. Hájka, e-mail ze dne 22. 6. 2016,
10:17 hod
Vážená paní Gembická,
nezlobte se, ale na tyto Vaše čistě účelové návrhy nemohu přistoupit.
1, Referendum, či jakési petiční archy? Kolikrát
jste Vy sama ve funkci prosazovala prvky tzv.
přímé demokracie? A možná by bývalo bylo
i o čem… Ale o soukromé sošce??? Nechcete
mi namluvit, že stojíme před největší otázkou
ponikelských dějin za poslední století, že ne?
Nevím přesně, co Vás ponouká takto zarputile
dělat z tohoto komárka velblouda. Já ale, s dovolením, zůstávám na zemi a „cause Tuláček“
na hierarchii problémů dávám pořadové číslo
42 568 (slovy: čtyřicetdvatisícpětsetšedesát
osm). Prosím, nedělejte nám z této podružnosti
na jednání zastupitelstva KOMEDII. Tři spolky
nám nabízejí, že na svůj náklad pořídí decentní
sošku ponikelského občana, který se v roce 1866
zachoval srdnatě. Nic víc, nic míň. Tak proč ten
povyk? Ostatně, referendum obvykle chtějí
dva druhy politiků – alibisté bojící se o něčem
rozhodnout, nebo nositelé menšinového názoru
nemohoucí svého dosáhnout klasickou cestou.
2, Požadavek na osobní účast místopředsedů
spolků na jednání ZO je úsměvný. Najdete
nějakou analogii v historii jednání ZO? (Podstata navíc přece netkví v tom KDO, ale CO
předkládá.)
3, Sbírka je anonymní, zatím v počátku.
Předpokládají se drobné dary desítek
Ponikeláků – výsledná částka cca 20 – 30 tis
Kč. (Heslo: Krejcárek ke krejcárku). Jména
dárců mi připadají irelevantní. Jak říkáme my,
Sokolové: Ni zisk, ni slávu!
4, O vyřazení bodů z programu jednání
rozhodují zastupitelé – můžete to tedy navrhnout během jednání o programu schůze a vylít
s vaničkou i dítě. (resp. děti)
Shrnuto: Hru na ZLOM DĚJIN s Vámi hrát
nebudu, bod bude projednán klasickou cestou
bez obskurních pentliček. Žádám Vás, abyste
k projednání předložené žádosti přistoupila
věcně a bez zbytečného KABARETU.

Reakce J. Kubína, e-mail ze dne 22. 6. 2016,
10:31 hod
...Tuláček mi je celkem jedno, jen nevím, proč
mi to má zasírat poštovní schránku a mám
týhle nesmyslný přetahovaný věnovat svůj čas
na RO, ZO i kdekoli jinde. Myslím, že tak to
chápe i zbylá většina adresátů tohoto “spamu”.
Udělejte si třeba ruskou ruletu, rád poskytnu kapslíkovou zbraň, hlavně ať už to má konec.
NAZDAR!!!
JK
Reakce M. Gembické, e-mail ze dne
23. 6. 2016, 17:13 hod
Zasílám doplňující bod do dnešního zastupitelstva, žádám o jeho projednání, dopis bude
následně doručen doporučeným dopisem.
Pokud toto jako omluva z dnešního zastupitelstva nestačí, omlouvám se z důvodů již
zmíněných v přiloženém souboru.
MG
Přiložený soubor:
V Poniklé dne 23. června 2016
Rezignace na mandát člena Zastupitelstva obce
Poniklá
Pane starosto, zastupitelé,
tímto Vám v souladu s § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí, oznamuji, že s účinností ode dne doručení
tohoto dopisu do Vašich rukou, rezignuji na svůj
mandát člena Zastupitelstva obce Poniklá, který
vznikl na základě mého zvolení do tohoto zastupitelstva za volební stranu TJ Sokol Poniklá
po volbách do zastupitelstev obcí konaných ve
dnech 10. a 11. října 2014.
Důvodem pro tento krok jsou především:
- nesouhlas s většinou zastupitelů ve věci prosazování soukromých záležitostí pana starosty
a zneužívání jeho funkce v této věci taktéž
- znevažování této věci jakožto KOMEDIE
- označování vyjádření se k této věci jako
o SPAMU
- ohrožení mého zdravotního stavu po psychické stránce
Vzhledem k těmto skutečnostem nemohu
plnohodnotně a bez zbytečné hysterie (nebo
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kabaretu) vykonávat úlohu ponikelského zastupitele.
Miloslava Gembická
Poniklá 187
Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý

Rezignace člena zastupitelstva
Považovala jsem za nutnost upozornit
pana starostu, že jeho prosazování soukromých věcí není v souladu se zájmy občanů,
natož v souladu s jeho funkcí v pozici starosty.
Nástroje, které k dispozici každý starosta má,
odmítal k negativním odezvám, byť menšiny
zastupitelstva, použít. Nabádal občany, aby
této možnosti využili oni sami. Doufám, že
využiji/ eme veškerých prostředků, které
nám demokratický stát poskytuje, abychom
alespoň upozornili zastupitelstvo na to, že
není vše tak, jak je presentováno panem
starostou. Referendum totiž není jen o tom,
co píše pan starosta ve své odpovědi na
požadavek zastupitele zařadit bod do programu, referendum je také forma, jak zabránit
šílenému politikovi v šílených věcech.
Větší váhu a více pozornosti by mělo
zastupitelstvo obce věnovat budoucnosti
vleku, koupaliště a kantýny, nežli neustále dráždit tématem ohledně názvu návsi
a umístění jakési soukromé sochy na naší
návsi. Jak je možné, že normálně uvažující
lidé v roli zastupitelů odsouhlasí používání
nového názvu ponikelské návsi, aby se jmenovala po fiktivní postavě, kterou prosazuje
soukromá osoba napomáhajíc si prostředky,
které jí přináší její pozice??? Bez vyjádření
všech, kterých se tak důležitá věc dotýká?
A stejně tak umístění sochy???
PS: dle mého názoru byl fiktivní Tuláček
zbabělec,
nikdy
nevystřelil………….
a buďme rádi, že nevystřelil. Mohl to být
ubohý zakomplexovaný starý mládenec,
který věděl, kde má jeho tatík pušku a tak
se při posilnění několika lotnými doušky
jal „chránit“ naši obec, nebo to byl blázen,
který viděl možnost, jak použít flintu, kterou

Zastupitelstvo obce
našel někde v komoře. Já osobně se nikdy
nesmířím s tím, že bych měla považovat tohoto člověka za hrdinu. Za hrdiny považuji
ty, kteří mu v jeho skutku zabránili.
PS 2: Nepřeji si, aby se pan starosta jakkoliv vyjadřoval k mé rezignaci či k tématům
v tomto dopise v tomto čísle časopisu, beru to
jako jeho další výhodu, kterou má a o kterou
by se měl přinejmenším domluvit s autorem
článku.
Omlouvám se všem, kteří mi dali hlasy
a věřili v moji funkci v roli zastupitele – ač
jsem se opravdu snažila, moje místo zde
nemůže přinést to, o co mne žádáte. Proto
se budu snažit svůj čas věnovat jako občan
tomu, co má pro nás smysl.
S pokorou Míla Gembická

Dovětek k vyjádření MG
Vážená paní Gembická,
po přečtení Vašeho článku plně chápu
důvody, proč nechcete, abych Vaše “argumenty” podrobil konfrontaci se skutečností a
uvedl je na pravou míru. A jelikož Tuláčkovo
i mé ego tu Vaši naruby obrácenou realitu
unesou, mějte si poslední slovo a pojďme už
konečně od toho...
Proti Vašemu výpadu vůči zastupitelům
je ale třeba se ohradit. Vámi zmíněná
údajně nedostatečně řešená témata chápe
valná většina zastupitelstva jako mnohem
důležitější, než podružnosti se soškou. Jen
kolem nich nikdo nemá potřebu vířit tolik
emocí.
Děkuji Vám za Vaši dosavadní práci
v zastupitelstvu a věřím, že se snad kvůli
Ponikelskému Achillovi nebudeme hádat
věčně.
Tomáš Hájek
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí květen - červen 2016
16. 05. 2016

Ivan Holubec

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea květen - červen 2016
92 let
Drahomíra Harcubová
85 let
Milouš Skrbek
80 let
Jarmila Česáková

Ludmila Huderová
75 let
Miloslava Koucká
Libuše Jancáková
70 let
Věra Bekrová

Poděkování
Děkujeme Jaroslavu Čížkovi za upřímná
slova při loučení s naším bratrem Ivanem. Velice pak děkujeme místnímu Hasičskému spolku
Poniklá za důstojný doprovod a rozloučení se
s dlouholetým členem jejich spolku.
bratři s rodinami
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Úspěchy našich žáků
V letošním školním roce naši žáci výrazně
přispěli ke zviditelnění naší školy v širém
okolí.
Díky Lence Holubcové, žákyni IX.
třídy, se dokonce o nás ví až pod slovutným
Ještědem. Lence se podařilo postoupit z třetího
místa v okresním kole biologické olympiády
do krajského finále. A zde mezi největšími
znalci a milovníky přírody skončila na krásném osmém místě.
Mezi matematiky se zase neztratila
Maruška Havajíková, která jako jediná
úspěšná řešitelka školního kola Pythagoriády
postoupila mezi nejlepší v okrese Semily.
Zde obsadila pěkné 16. místo z 26 účastníků
příslušné kategorie.
Naši školu navštěvují ovšem žáci
zdatní nejen intelektuálně, ale i fyzicky.
V letošní sezóně jsme se výrazně zapsali
i do výsledků atletických soutěží. V soutěži
družstev na Poháru rozhlasu obsadila družstva
mladších žáků a starších žákyň v konkurenci
i několikanásobně větších škol krásná čtvrtá
místa a těsně jim unikly medailové příčky.
Na Dětských olympijských hrách v Turnově
si však naši nejlepší závodníci a závodnice už
medaile vzít nenechali. V běhu na 60 m vyhrály Š. Holubcová a T. Buriánková, 2. místo ve
štafetě 4 x 60 m vybojovali chlapci M. Hlůže,
R. Kopecký, P. Novák a L. Tomíček. A bronzové medaile získali T. Bukáček (skok daleký)

a M. Hlůže (běh na 60 m a hod kriketovým
míčkem). Na malém pódiu (do 6. místa)
skončili ještě S. Šperlová, T. Řepka, V. Holubec, P. Novák, Š. Holubcová, T. Buriánková
a štafeta dívek Š. Holubcová, S. Šperlová,
N. Hájková, K. Gembická.
Všem dětem patří samozřejmě velké
poděkování a velká pochvala. Příští rok se
budeme snažit vyvrátit tvrzení, že obhájit medaile je těžší, než získat. Tak nám držte palce!

Z. Vinklář - ředitel ZŠ

Dámy a pánové
Dámy a pánové,
teď vám řeknu něco o ZŠ Poniklá, co se
událo za devět let.
V první třídě jsem se naučila číst, psát
a počítat do 20. Tehdy mě učila moje mamka,
která pořád má 1. a 2. ročník. Náš nejoblíbenější
předmět byla matematika. Také si pamatuji
na spaní ve škole, které bylo vždycky super.
Užili jsme si i hodně legrace. Nejvíce jsme se
všichni těšili na bobříka odvahy. Také jsme
byli v Harrachově ve sklárně a na Mumlavském vodopádu.
Ve třetí třídě jsem se začala učit anglicky
a poprvé jsem měla pana učitele. Na matematiku, angličtinu a češtinu, ale i jako třídního
učitele. Ze začátku jsem se ho trochu bála.
Taky jsme zažili náš první velký výlet na Malou Skálu.
Poté začal druhý stupeň a tím začalo i to,
že jsme měli jednoho třídního učitele čtyři
roky. V šesté třídě přišly i nové předměty,
jako jsou např. fyzika. V šesté třídě jsme zažili
mnoho výletů, např. na Sněžné jámy, do školy
přišel dobrodruh Rudolf Krautschneider, konal
se lyžařský výcvik, také bylo nejvtipnější divadlo, co jsem kdy viděla. O hodině výtvarky
k nám několikrát přišel malíř Václav Horáček
a učil nás malbu a kresbu tužkou i uhlem.
Začátkem června jsme se vydali do Bernartic
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na výměnný pobyt. Nás nechali přespat v jejich škole a my je zase v té naší. Cesta vedla
Teplickými skalami. Bylo to super. Dále jsme
jeli v červnu do Berlína. Koho pustili rodiče,
ten mohl jet. Navštívili jsme několik velmi
zajímavých muzeí. Nikdy na to nezapomenu.
V sedmé třídě jsme byli bobovat a podívat
se na inverzi. Na konci roku vyrazila celá škola
do Drhlen, kde jsme podnikli několik výletů
po okolí a hlavně jsme jezdili na lodičkách…
V „osmičce“ na podzim se stalo něco
úžasného. Pan učitel vzal pět žáků letecky do
Londýna. Já, Eliška, Janča, Kája a Rosťa jsme
viděli Big Ben, Tower Bridge, double decker,
přírodovědné muzeum, britské historické
muzeum a mnoho dalších věcí, ale také jsme
navštívili muzeum voskových figurín a vyfotili se One Direction! Byl to úžasný výlet!
V „devítce“ navštívil celý druhý stupeň

Devítka

Škola a školka
Londýn, ale to už jste slyšeli… Devátý ročník
je trochu jiný než předchozí ročníky. Hlavně
proto, že se dělají přijímačky a ve škole se trénují SCIO testy. Letošní rok byl také jiný tím,
že celý druhý stupeň měl zaplacený program
na studium angličtiny – DynEd. A také tím, že
přišla do školy paní učitelka Stránská, kterou
máme na angličtinu a němčinu. Na konci roku
jsme zase jeli k Máchovu jezeru. Díky teplému
počasí jsme se mohli koupat. Ale navštívili
jsme i hrad Jestřebí. No, ona je to spíše skála,
s hezkým rozhledem. Pak jsme pod hradem
hledali zkameněliny. Byla to zábava.
Celá docházka na základní škole byla zajímavá, poučná a občas i dobrodružná. Myslím,
že jsme měli i štěstí na třídního učitele, pana
učitele Hedvičáka, kterého máme moc rádi.
Děkujeme.
Lenka Holubcová, IX. třída

foto: ZŠ Poniklá
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9. třída – střední školy
Klára Gembická

Střední odborná škola mezinárodního obchodu a
Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou
obor: Cestovní ruch

Daniel Hartych

Integrovaná střední škola, Nová Paka
obor: Mechanik – elektronik

Vanesa Hilmarová

Střední zdravotnická škola, Turnov
obor: Zdravotnické lyceum

Lenka Holubcová

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
obor: Design skla

Alžběta Ledvinová

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Železný Brod
obor: Produktový design

Petr Novák

Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou
obor: Autotronik

Eliška Ronová

Gymnázium a SOŠ, Jilemnice
obor: Veřejnosprávní činnost

Lukáš Tomíček

Střední škola řemeslná, Jaroměř
obor: Truhlář

Jana Trundová

Gymnázium a SOŠ, Jilemnice
obor: Veřejnosprávní činnost

Kateřina Zálišová

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, Liberec
obor: Fashion design
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Poděkování
Od května nám děti ze ZŠ Poniklá v rámci výtvarné výchovy pomáhaly vytvářet
pohádkové dekorace do naší výlohy prodejně perličkových vánočních ozdob Třpytivá krása. Jejich kulisy k patnácti pohádkám jsou úžasné! Děkujeme paní učitelce
Stránské, Machové a E. Holubcové za to, že jsme společný projekt mohli uskutečnit.
Hlavně ale děkujeme dětem za skvělou práci!
Pohádková výloha bude vystavená po celé prázdniny, přijďte si ji prohlédnout!
za všechny z Rautisu, Marek Kulhavý
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Z třídní knihy předškoláka
V úvodu svého posledního vyprávění
z mateřské školy bych ráda napravila svoji
chybu z minulého vydání časopisu a veřejně se
touto cestou omluvila panu učiteli Mgr. Filipovi
Hedvičákovi za uvedení nesprávného příjmení
u jeho jména. Chyba, kterou ať už zavinila síla
zvyku, kantorská roztržitost, či prohlubující
se stařecká zapomnětlivost, mrzela nejen mě,
ale zejména pak také pana učitele Hedvičáka
a nenechala v klidu také i některé z vás, čtenářů.
Doufám, že mě tato nepříjemná situace povede
k větší obezřetnosti při psaní řádků následujících a pro příště se nebude opakovat.

Výlet do světa - Keňa se sdružením Adra.

Škola a školka
Školní rok se pomalu začal chýlit k svému
závěru a my jsme před sebou měli už jen několik
společných týdnů.
5. 5. za námi přijela na pozvání tříčlenná
dámská návštěva ze sdružení ADRA. Při
společném povídání a hraní různých her jsme se
dozvěděli o životě lidí v daleké Africe v zemi
Keňa, prohlédli jsme si na obrázcích, kde a jak
zdejší obyvatelé bydlí, jak se stravují, jaká
zvířátka tam můžeme vidět, a také jsme se
naučili i několik domorodých slov, z nichž nám
nejvíce utkvěl v paměti africký pozdrav jambo.
11. 5. – Tento den byl pro nás plný
vzrušení. Před svačinou se rozlehlo po
budově MŠ volání HOŘÍ!!! Nezbývalo nám,
než se co nejrychleji dostat z budovy na Keřík.
Lekli jste se, co se stalo? Naštěstí jsme si jen

foto: MŠ Poniklá
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cvičně vyzkoušeli požární poplach. Po svačině
pak na nás čekal na zahrádce u MŠ sochař Libor, který mistrně vládl motorovou pilou. Své
umění nám dokázal během jedné hodinky,
kdy část kmene rozeklaného stromu proměnil
před našima očima ve dvě vesele se smějící
houbičky. Podívaná to byla natolik zajímavá, že
ho někteří z nás vydrželi sledovat po celou dobu
jeho tvoření. Po tomto zážitku nám již také
začalo být jasné, jak se na naší zahrádce vzali
stromový mužík, modřínová víla a také dřevěný
pes, hlídající vchod do naší MŠ.
12 . 5. – Hned následující den se objevilo
na Keříku velké hasičské auto. Dva hasiči,
pan Klikorka a pan Čurda, si na nás udělali čas
a přijeli za námi, abychom si prohlédli, co hasiči
ke své práci potřebují, abychom si vyzkoušeli
hasičské přilby a také abychom viděli, jak se
hasí případný požár. My starší jsme si také
potřebovali vyzkoušet, jak se v takovém autě

Setkání s místními hasiči.

Škola a školka
sedí, a měli jsme spoustu dalších všetečných
otázek. Oběma hasičům za jejich čas a ochotu
moc děkujeme.
13. 5. se budoucí prvňáčci vydali na
návštěvu Základní školy v Poniklé. Navštívili
zde kamarády, kteří od nás před rokem odešli,
a ti jim předvedli, co se za rok pilné práce
naučili.
17. 5. – Tento den bylo ve školce jako
v nebi. Že nevěříte? Tak věřte. Ten, kdo
navštívil naši školku okolo 8. hodiny ranní,
se nestačil divit. Přes celou hernu I. třídy se
rozprostírala nafouknutá černo-stříbrná kopule
sférického kina, která nás ve chvilce všechny
pohltila a zavřela se za námi. A my jsme se ocitli pod širým nebem. Položili jsme se na zem
a nechali se unášet nebeským příběhem Jak šel
Měsíc na návštěvu ke Slunci. Se zaujetím jsme
poznávali různá nebeská znamení a souhvězdí
a sledovali jsme, jak při svém putování měsíc

foto: MŠ Poniklá
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postupně ubýval i přibýval. Bylo nám líto, když
příběh skončil a my jsme museli sférické kino
opustit. A tak nezbývá než doufat, že si něco podobného brzy zopakujeme.
Odpoledne pak mezi nás do MŠ přicházeli
rodiče s našimi novými budoucími kamarády,
aby je zapsali k docházce do MŠ na příští školní
rok.
19. 5. – Přestože se již těšíme na práz-dniny, už teď víme, že se nám bude po některých
kamarádech stýskat. Ještěže za námi přijela v
tento den paní fotografka, která se postarala o
společnou fotku nás všech. No a my jsme ji za to
předvedli v tento den přehlídku všech možných
úsměvů.
1. 6. si každý z nás vyzkoušel, jaké to je
být někým jiným, a tudíž se místo některých
z nás ocitli ve školce princezny, víly, kovbojové, sportovci, zvířátka a spousta dalších
pohádkových postav. Byl to náš den, den dětí,
a nás kromě karnevalového skotačení čekalo
ještě několik milých překvapení. A tak jsme
si v průběhu dopoledního slavení zatancovali při písničkách, zasoutěžili si, zamlsali nanuka a v závěru dopoledne jsme si nakupovali
odměny v pohádkovém obchodě. Na zahrádce
nás navštívil také pan Zdeněk Svatý a přinesl
nám jménem fotbalistů k našemu svátku
sušenky. Moc děkujeme.
9. 6. se na naší zahrádce roztančily
ohnivé plamínky. Bylo to proto, že nás čekalo
již tradiční opékání buřtíků. Mňam, to byla ale
sváča.
10. 6. – Tento den byl zasvěcen kostelům.
A tak jsme se i my vypravili do místního kostela. My starší jsme to zvládli pěkně po svých
a menší kamarády, jako již poněkolikáté, vyvezl do horní Poniklé pan Tomáš Klikorka
hasičským autem. V kostele jsme byli již
očekáváni panem farářem, který nás kostelem
provedl, vysvětlil nám, při jakých příležitostech
je kostel využíván, a dozvěděli jsme se také,
že nese stejné jméno jako tři z nás – kostel
sv. Jakuba. Poté se nás ujala paní Magdaléna
Jarošová, která nám ukázala, jak pracují varhany, a zahrála nám na ně i několik skladbiček,
z nichž některé byly pro nás známé z večerníčků

Škola a školka
a pohádek. Nakonec jsme vystoupali až nahoru
ke zvonům, kde nás nejvíce zajímalo, jak se
zvony rozeznívají. Na rozloučenou se pak jeden
ze zvonů rozezvonil na cestu zpět do MŠ.
16. 6. jsme se vydali na cestu za tajemstvím starého dubu. Navedl nás k tomu náš dub
v MŠ, neboť se jednoho dne nečekaně vyzdobil
barevnými fáborky. Nejprve jsme přemýšleli,
co to má asi znamenat, ale pak jsme se smluvili, že se tento den vypravíme do přírody hledat stejně ozdobené stromy. A představte si, že
jsme jich našli hodně. Putovali jsme od fáborku
k fáborku a ani jsme se nenadáli a ocitli jsme se
pod rozložitým starým dubem nedaleko Pískovny. A jak jsme tak prozkoumávali okolí, objevili jsme zde ve starém hrnci poklad. Byly v
něm nejenom zlaťáky, ale také dřevěná zvířátka
a nafukovací balónky. Co říkáte? Že nám
poklad možná nepatřil? Ale my jsme došli k
přesvědčení, že ano, jelikož jsme cestou zdárně
splnili některé úkoly napsané na dubových
listech. Od dubu dál již cesta značená nebyla, a
tak jsme se pokoušeli najít cestu zpět k MŠ podle vlastní orientace. A vyplatilo se! Cestu zpět
jsme si tak mohli zpříjemnit pozváním na zmrzlinu od manželů Šedých. Ach, to byla dobrota.
Moc za pozvání i zmrzliny děkujeme.
23. 6. – Náš dub měl pro nás v závěru
roku připravené ještě jedno překvapení.
Vyslal nás na pohádkovou půdu plnou skřítků
a prapodivných postaviček. Cesta však tentokrát
měla být dlouhá a vlastními silami bychom ji
nezvládli. Nasedli jsme tedy hned z rána do objednaného autobusu a vyrazili jsme, směr Staré
Hrady u Jičína. Počasí nám přálo, a tak jsme
se v klidu na nádvoří hradu nasvačili. Poté si
pro nás přišla čertovská průvodkyně Čertenice,
která se nás nejprve marně snažila naučit létat
na koštěti a posléze nás pak raději po svých
provedla pohádkovou půdou. Na rozloučenou
nás pak každého obdarovala kouzelným bonbónem, po jehož vycucání budeme živi až do
smrti. A přestože jsme se domů vrátili unaveni letním sluncem, byli jsme plni zážitků
z příjemně prožitého dne. Ještě několik dní jsme
vzpomínali na zvířátka z Čarodějné Bestyjoly,
průvodkyni Čertenici i kozičku, která vzala
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zavděk naším nabízeným proviantem.
28 . 6. – Přestože byl náš program posledních dvou měsíců nabitý zážitky a vzrušením,
nezapomínali jsme při tom shonu ani na naše
blízké a příznivce z vašich řad. A tak ti z vás,
kteří přijali v tento den naše pozvání do MŠ
na pohádkové odpoledne, mohli zhlédnout
dvě námi připravené pohádky. Menší z nás si
připravili pohádku O Koblížkovi a starší děti
zahrály O dvanácti měsíčkách.
29. 6. – Dnešní den byl pro většinu z nás
dnem rozporuplných pocitů. Doba sladkého
nicnedělání, výletů, koupání a prodloužených
večerek je konečně tu! Ale zároveň přišlo také
smutné loučení s některými kamarády, kteří
nám odrostli a po prázdninách nastupují do
školy vyšší – základní. A tak nám nezbývalo než zamáčknout slzu a popřát jim do let

Polodenní výlet Cesta za pokladem starého dubu

Škola a školka
následujících hodně úspěchů na další cestě za
vzděláním, spoustu dobrých kamarádů a lidiček
kolem nich. No a my jim můžeme slíbit, že se
do roka a do dne na ně přijdeme podívat a už teď
se těšíme, co nám předvedou.
Školní rok 2015–2016 je nenávratně
pryč. Přijde rok nový, který nám přinese nové
zážitky i kamarády. A my bychom, ještě než
se rozloučíme, rádi poděkovali vám všem,
kteří jste nám tento školní rok zpříjemnili ať
už nějakým tím dárkem, či časem, který jste
nám v danou chvíli věnovali. A protože vás
nebylo málo, bylo by pro nás obtížné děkovat
všem jmenovitě. A tak vám všem ještě jednou
děkujeme a přejeme vám krásné prázdniny,
hodně sluníčka a pohodových dní.
za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

foto: MŠ Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
MIA FESTIVAL PRAHA - LUCERNA
7. 5. 2016 se Minipusinky a Pusinky
společně vydaly bojovat o postup na mezinárodní soutěž Mia festival do Prahy. Semifinálové
kolo se konalo ve sportovní hale Třebeš v Hradci Králové. Poprvé byl na cestu na soutěž objednán autobus a volná místa byla nabídnuta
rodičům a známým, prostě všem fanouškům. Ti
vytvořili pro oba týmy úžasnou atmosféru, patří
jim velký dík.
Samotný závod začal už brzy ráno, ale kategorie, ve které cvičily naše děti, byly až v pozdních dopoledních hodinách, takže na přípravy
byl dostatek času. Minipusinky měly ve skupině

Dětí bylo 24 a fanoušků 25!

původně dva soupeře, ti se ale nedostavili, takže
Minipusinky bojovaly samy se sebou o postup.
I když byly samotné ve skupině, mohlo by
se stát, že rozhodčí by je do finálového kola
nenominovali. Naštěstí se tak nestalo a Minipusinky si kromě medaile a poháru za první místo
odvezly z Hradce i postup do finále do Prahy.
Pusinky to měly od začátku složitější,
protože byly ve skupině Hobby samotné. Na tréninku se samy dohodly, že se přehlásí do Profi
kategorie, protože tam byly 3 skupiny. Chtěly
alespoň zabojovat a pokusit se o téměř nemožné.
Zázrak v podobě poražení profi týmu se letos
nekonal, ale i tak Pusinky dostaly od rozhodčích
zelenou k účasti ve finále s doporučením do
kategorie HOBBY.

foto: TJ Sokol Poniklá
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V sobotu 4. 6. 2016 nastal den D! Fanoušci
doporučili jet autobusem, a tak byl ke škole
v sobotu ráno přistaven autobus. Dětí bylo
24 a fanoušků 25! V autobusu zbylo pouze jedno volné místo! Krásný pocit, když děti mají od
rodičů takovou podporu.
Do Prahy celý zájezd dorazil kolem 11. ho
diny, kdy začal průvod městem za zvuků bubnů
a ostatních bicích nástrojů skupiny tam Tam Tam
Batucada. Průvod trval cca hodinku a pak nastalo dlouhé čekání. Skupina, ve které soutěžily
Minipusinky, začínala v 17:40, skupina Pusinek
v 18:45 hodin, proto byl povolen rozchod.
Někdo se šel podívat na nábřeží a prošel Václavské náměstí, někdo si koupil na památku
něco pěkného, někdo si zašel na zmrzlinu do
vyhlášeného Světozoru a někdo jen procházel
Lucernou a sledoval soutěžní vystoupení.
Všechny děti i slečny dorazily do Lu-

TJ Sokol Poniklá
cerny v předem dohodnutý čas, a tak mohly
začít přípravy. S blížícím se časem vystupování, stoupala i nervozita. Minipusinky měly
6 soupeřů, Pusinky 5.
Minipusinky cvičily ve své kategorii jako
čtvrtá skupina, po očku sledovaly soupeře,
kteří byli opravdu dobří. Konkurence obrovská,
úspěch pro děti bude, když neskončí poslední.
Při vyhlášení pozorně naslouchaly, kdy budou vyhlášeni, a když TJ SOKOL PONIKLÁ
nezaznělo ani při vyhlašování 5. místa, bylo
jasné, že malou „bramborovou“ medaili mají
jistou (pořadatelé rozdávají maličkou medaili za 4. místo). 4. místo pro Minipusinky
je neskutečný úspěch a ocenění medailí, byť
maličkou, je moc potěšilo.
Zhruba za hodinku začala kategorie Pusinek. V této kategorii bylo 6 týmů, Pusinky
vystupovaly jako poslední, mohly proto sledo-

Pusinky dokázaly vybojovat na soutěži nádherné a neskutečné 2. místo!

foto: TJ Sokol Poniklá
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vat všechny týmy, se kterými soupeří. Skladbu
zvládly na výbornou, ale konkurence byla tak
obrovská, že se nikdo neodvážil tipovat. Při
vyhlašování se na pódium v Lucerně dostavilo
jen 5 týmů, protože jeden tým byl přeřazen do
PROFI kategorie z důvodů vysokých zvedaček.
Holky nevěřily svým uším, když při vyhlašování
5. a 4. místa nevyhlásil moderátor Poniklá.
Pusinky jsou na bedně!!! Při vyhlašování 3.
místa se semkly ještě víc do hloučku a čekaly,
že zazní jejich název. 3. místo získává: LIMA
XIS... v tuto chvíli to vypadalo, že spadne pódium!!! Pusinky dokázaly vybojovat na soutěži
nádherné a neskutečné 2. místo! Konkurence
byla opravdu veliká a nikdo nedokázal dopředu
odhadnout, jak to dopadne…
Z Prahy z Lucerny si obě skupiny odvážejí
nejen medaili, ale i spoustu nezapomenutelných
zážitků.
Vždyť komu z vás se poštěstí být na pódiu
v Lucerně!
Velký dík patří všem, kteří pomáhali s organizací a přípravami na vystoupení, a úžasní
byli všichni fanoušci, kteří neúnavně podporovali všechny cvičící… Díky všem za krásnou
sobotu!!!
Za TJ Sokol Poniklá Martina Holubcová

Pusinky a Minipusinky

TJ Sokol Poniklá

MINIPUSINKY A PUSINKY
V AKCI!
V úterý 21. 6. 2016 se konalo závěrečné vystoupení TJ Sokol Poniklá - cvičení s pompóny.
V tělocvičně ZŠ vystoupily nejprve Pusinky se
skladbou How do you do, ve které měly vysoké zvedačky, po nich následovalo vystoupení
Minipusinek s názvem Ať žijí duchové a Pusinky přidaly skladbu s nízkými zvedačkami, se
kterou se umístily na druhém místě v Praze na
mezinárodní soutěži MIA FESTIVAL. Na závěr
Minipusinky i Pusinky zacvičily společnou
kratičkou skladbičku.
Celé cvičení uběhlo rychle, děti si po odvedeném výkonu pochutnaly na výborném dortu,
který pro obě skupiny zajistila Míla Gembická
(patří jí za to velké díky) a popíjely šumivé víno
(samozřejmě dětské :-)), které donesla Lenka
Hájková - Lenko, děkujeme!!! Po cvičení probíhalo promítání fotografií i krátkých videí z jednotlivých akcí, kterých se obě skupiny během
školního roku 2015/2016 zúčastnily. Za promítání a sestříhání videí patří velký dík celé rodině
Holubcových (Petrlikových z Jestřabí), kteří
zajistili výrobu nádherných plakátů, které byly

foto: Míla Gembická
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hrdě vystaveny v Lucerně a nesly se v průvodu
po Václavském náměstí. Celé odpoledne bylo
skvělé a já ještě jednou touto cestou děkuju
rodičům, kteří vozí děti na soutěže, pomáhají
s česáním, s líčením, a pak dětem fandí, děkuji
fanouškům, kteří s námi jezdí na závody a jsou
v hledišti nepřehlédnutelní a jsou i slyšet, děkuji
všem sponzorům, kteří neváhají a přispívají
nám na činnost, poděkovat musím OÚ Poniklá
za přidělené finanční dotace na činnost, velké
díky patří TJ Sokolu Poniklá, který neúnavně
žádá o dotace na Libereckém kraji a na MŠMT
a poslední velký dík patří dětem - jsou to
šikulové, kteří dokázali, že i v Poniklé se cvičí
s chutí a nadšením. DĚKUJU..... https://www.
youtube.com/watch?v=r0gFQvYoJzI - krásné
video z Prahy 4. 6. 2016
Za TJ Sokol Poniklá, Martina Holubcová

Poděkování
Jménem všech pyšných rodičů bych chtěla
oficiálně poděkovat trenérkám našich velmi
šikovných dětí, které nám předvedly překrásné
skladbičky v ponikelské tělocvičně. Musím
říci, že v průběhu těch pár měsíců velmi pilné
práce se naučily takové kousky, že je až těžko

TJ Sokol Poniklá
uvěřit, že by to naše nemotorné dítky někdy zvládly. Děkuji za jejich obětavé věnování svého
volného času, ale mají být na co pyšné. A my
s nimi.
Za Minipusinky a Pusinky – moc děkujeme
Martině Holubcové a Lence Hájkové.
Odměnou nejen pro vedoucí je spousta
ocenění a medailí, nebojí se jít do soutěží
a soubojů, což se dětem líbí a rodiče vyhecuje. Neboj se, holky (myslím Pusiny) se v Tobě
našly a už teď chtějí pokračovat, i když budou
na intrech a Bůh ví kde – Marti, co sobota dopoledne??
Za Berušky, Amarilky, Čekanky a Večernice
– moc děkujeme Lence a Elišce Vránovým.
Spousta přehlídek a akcí se zahájením jejich
počátku – ač neohodnoceno medailí, stejně vystoupení krásná, milá, obdivuhodná a koukavá.
Viděli jsme kolem třiceti ponikelských
dětí v akci, je to něco úžasného (kolik že to
máme dětí v celé ZŠ Poniklá?), díky, díky moc
a držíme palce do dalších dní Vašeho vytrvání
a snažení – ženských mažoretek by tedy mělo
být o něco více.
Děvčata naše, moc Vám děkujeme a prosím,
obracejte se více na rodiče, rádi pomůžeme.

Za Berušky, Amarilky, Čekanky a Večernice – moc děkujeme Lence a Elišce Vránovým

Míla Gembická

foto: Míla Gembická

30

160506.indd 30

30.6.2016 23:11:45

Pod horami - květen - červen

Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Jelikož se v minulém období divadelně
něco málo dělo pouze na loutkové scéně a já už
bych se nerad opakoval, pohlédneme trochu do
minulosti a připomeneme si raději jednu velice
zajímavou osobnost kulturního života, která je
s naší obcí trvale spojena - byť takovou docela
smutnou okolností.
Po pravé straně za hlavním křížem ponikelského hřbitova se nachází hrob zástupce
jedné z vůbec nejvýznamnějších českých
dynastií kočovných loutkářů, slavného Viléma Maiznera. Zástupci tohoto starého rodu
(uváděni též jako Meissnerové, Meistnerové,
Majznerové,...) brázdili se svou komediantskou
károu severovýchodní Čechy již od roku 1790
a předávali si svůj (později i výtečným novopackým Suchardou řezaný) pimprlový ansámbl z generace na generaci. Na letošní rok pak
připadají hned dvě výročí spojená se zmíněným
Vilémem - 170 let od jeho narození (* 2. února 1846) a 110 let od jeho úmrtí († 21. října
1906) během ponikelské štace(!) a následného
spočinutí na našem hřbitově.
V jednom ze starších čísel časopisu Pod
horami přibližuje J. Paska na základě vzpomínek J. Harcuby Maiznerův vztah k Poniklé
následovně:
“Vilém Maizner, tento muž narozený
v Podkrkonoší, svým loutkařským povoláním
byl průkopníkem oboru našeho kraje. Je jich už
málo, kdo zná v paměti jeho osobnost a pamatuje jeho působení loutkoherce. Byl to muž
povahy ušlechtilé a rozvážné. Poniklá byla
jeho ‘‘štací‘‘ každoroční. Z počátku provozoval
svoje loutkařské umění u Tuláčků, jak se říká
v hospodě u Jírů. Tam bylo útočiště malých
i velkých diváků, když do vsi zavítal. Se dvěma
krejcary vstupného čekali na začátek přestavení
o princeznách a zlých čarodějnicích. Za nějaký
čas podniček zvelebil a potřeboval větší místnost. Přesídlil do hostince U Holubců, kde sál
jeho produkcím lépe vyhovoval. Své loutky vodil
mnohokrát v Poniklé, až jednou při své návštěvě
na sále v divadelní šatně svůj život dokonal.

Zůstala po něm manželka, dva synové a dvě
dcery. Kromě Maiznerova divadélka docházeli do vsi i jiní loutkoherci, ale ti nebyli svým
vstupným na představení tak dostupní. Maizner,
když skončil program, rád besedoval s občany
o příhodách i zážitcích, které prožil při svém
kočovném turné. Na poslední cestě na ponikelský hřbitov k věčnému odpočinku jej doprovodili občané vesnice. Poslední službu prokázali
– odnesli jej ke hrobu: Kostřík starší i mladší,
Tuláček F. a Harcuba Jan. Náhrobní deska je
svědkem, symbolem za působnost a průkopnické
práce loutkařské, kterým až do posledního vydechnutí zůstal věrný.”
Potomci Viléma Maiznera se věnovali loutkovému divadlu i v dalších generacích - zprvu
jako kočovní loutkáři, později i profesionální
herci kamenných loutkových divadel. Nejbližší
potomci rodu dodnes žijí v Semilech, kde také
v Pojizerské galerii vystavují i některé loutky ze
slavného Maiznerovského fundusu.
Tomáš Hájek

Vilém Maizner - reprint z knihy Jaroslava Kříže Život na provázku
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Kultura

Ponikelská kultura
Na-náves-vzetí Jiřího Václava Tuláčka
aneb Benefiční gala-odpoledne pro starého Mladčů
sobota 23. července. 2016 na Tuláčkově návsi
Svorně pořádají Matice Tuláčkova (MT); Kabinet kerkonošské slovesnosti (KKS)
a Bažantova loutkářská družina Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné
jednotě Sokol Poniklá (BLD)
14.00
začátek akce
14.15
fanfáry, příchod výboru (KKS)
14.20
slavnostní proslov (MT)
14.30
stříhání pásek u budoucího staveniště a zasazení Tuláčkovy kulky (KKS)
14.45
benefiční Tuláčkovské atrakce (střelnice, fotoateliér, placky, …) (KKS)
Jarmareční písně války prusko-rakouské (Montalban)
Ze života ponikelského Achilla – interaktivní vzdělávací poloautomat (MT)
16.00
Pod olivou míru a palmou ctnosti před celým světem nádherně se skvoucího heroa zříš! loutková meotarová pocta chlapíkovi, který se nebál (BLD)
16.30
Vyhlášení výsledků sbírky (KKS, MT)

•
•
•

Občerstvení (KKS)
Suvenýry (KKS)
průběžné počítadlo sbírky (KKS)
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Kultura

PONIKELSKÁ KNIHOBUDKA
s kavárnou, divadlem a cestopisem
12.7.2016 Poniklá, Tuláčkova náves
od

14:00

venkovní kavárna s obrázkovou kávou
otevřena na Tuláčkově návsi

14:00 - 19:00

Bleší trh

aneb doneste co uznáte za vhodné prodávat a jistě odnesete domů to co vám chybí...
místa si rezervujte v Krámku u školy nebo na emailu sofi.anna.marie@seznam.cz,
přihlášku seženete na obecním webu Poniklé , případně doneste deku,
či stoleček na kterém své nádobíčko rozbalíte, místo už se najde...

15:00

knihobudka aneb literární osvěžovna
a písmenková první pomoc otevírá svá dvířka...

až tedy bude vaše oko toužit po písmenkách a nebude kde a co uchopit, nechť vaše kroky zavítají
ke krámku u školy a tam v místní knihobudce naleznete záchranu pro svůj knižní hlad...
nebo nevíte-li co s knihou, která vám již z vaší přeplněné knihovny vypadává,
pošlete ji do světa k rukám kinhomilců.
Vše bude kořeněno povídáním o ponikelských hledačkách a jejich tvorbě...

19:00

Pomluvy Dr. Watsona

Dosud nepublikovaný případ, na jehož řešení se podílí i borci z Baker Street 221B.
Detektivka je vyprávěna jedním hercem za pomoci „fotokinematu“, tedy klasického meotaru.
Padouch by měl být znám nejpozději cca 30 minut po zahájení hry
(což je také zhruba délka představení).
Na motivy A. C. Doyla připravil a S. Holmese, Dr. J. Watsona, G. Lestrada
a další předvádí Tomáš Hájek.

ZŠ Poniklá, vstupné dobrovolné

20:00

cestopis Thajsko, moje srdeční záležitost...
ZŠ Poniklá, vstupné dobrovolné

během odpoledne bude otevřen i Krámek u školy
změna programu vyhrazena
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Kultura

LETNÍ KOUPALIŠTĚ V PONIKLÉ
AREÁL HOMOLE
Zveme všechny místní i přespolní k návštěvě koupaliště v Dolích v areálu
Homole, kde právě začíná letní sezóna!
Letní koupaliště Vám nabízí spoustu zábavy počínaje skokanským můstkem, skluzavkou a dalšími
atrakcemi okolo koupaliště. Voda v koupališti je
filtrována

a

upravována

pro

Vaši

spokojenost. Koupaliště je průběžně čištěno. V
blízkosti koupaliště je k dispozici beach volejbalové
hřiště. Pro nejmenší je vyhrazená část brouzdaliště
s malou skluzavkou. Blízko koupaliště jsou
rozmístěny houpačky, prolézačky, pískoviště.
Cena vstupného: dospělí 30 Kč, děti do 15 let 20 Kč, děti do 100 cm výšky zdarma
V období letní sezóny je pro Vás v areálu otevřen bufet Bahýnko, který nabízí širokou škálu
studených alko i nealko nápojů, kulinářské speciality rychlé kuchyně.
Provozní doba bufetu:
pondělí – čtvrtek: 9 – 19 hod
pátek – sobota: 9 – 24 hod
neděle: 9 – 20 hod
Provozovatel bufetu:
Jaroslav Čížek, tel.: +420 721 154 738
Kde nás najdete:
GPS: 50°39'42.599"N, 15°28'24.668"E

„Přijďte pobejt!“
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POUTNÍ HASIČSKÁ ZÁBAVA
živá hudba VzHáčka; sejkory i uzené párky
vstupné 50 Kč; pořádá SDH Poniklá
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