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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
každý, kdo se chce hodně vysoko vyšvihnout, pochopil už dávno, že je třeba
k moci politické přibrat také tu mediální. Někteří takoví „ne“politici museli své
mediální impérium vložit (alespoň tedy
naoko) do svěřeneckého fondu… No a vidíte, já se cancálku držím! Respektive, drží
se on mne, ale kdo mi to uvěří, že? A tak
i toto číslo našeho zpravodaje sestavuji
s nelíčenou ochotou předat vesnické mediální opratě nadšenějšímu redaktorovi.
Maje však dosud toto novinové břímě
na vlastním hrbu, zamyslím se nyní nahlas nad jeho možnou budoucí podobou.
A bude mne upřímně zajímat Vaše reakce.
Říkám si totiž, zdali není cancálek pohříchu až příliš hlasitou „radniční ozvěnou“.
A zdali by přece jenom nemělo být naší
společnou (!) ambicí dostat na jeho stránky vedle dále rozšířené „spolkové kroniky“ také více dalšího kratochvilného čtiva,
které by dalo prostor regionálním autorům
a přineslo více zábavy i poučení vztaženého k našemu údolí i jeho nejbližšímu
okolí. Za úvahu stojí i změna formátu na
A4. Ať už totiž máme písmenka jakkoliv
rádi, současné tiskové možnosti a vůbec
dnešní vnímání informací nahrávají jejich
přenosu obrazem. Větší formát by nabídnul nesporně širší grafické možnosti.
Samozřejmě platí, že hlavní je obsah. Děkuji všem, kteří při jeho tvorbě
pomáhají, a zvu ke spolupráci všechny, kteří mají co říci!
Tomáš Hájek

Kdo nemá vyrovnánu platbu
za domovní komunální odpad,
srovná vše do konce listopadu,
ať se nemusíme dohadovat pomocí výzev a složenek...

Úvod
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Tomáš Hájek
jazyková spolupráce:
Hana Hájková
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
!!! 10. 12. 2017 !!!
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: Hajek@ponikla.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 Hajek@ponikla.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
MUDr. Jiří Kužel vzpomíná během Tuláčkových slavností na Prof. Zdeňka Reiniše. Pod
lípou svobody sedí i do objektivu hledící herečka Jana Plodková (současná paní na Reinišově
statku), konečně máme na titulce celebritu!!!
Foto: Video Vacek Production
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Obecní hlásný

Zprávy z obce
Jednání obecní rady za období září – říjen 2017
Vážení ponikelští sousedé,
tak jako v každém vydání si Vám dovolím
na řádcích níže shrnout to nejdůležitější z jednání rady obce za poslední dvouměsíční období.
Rada obce schválila pořízení nového bezpečnostního zařízení na obecní úřad. Důvodem
výměny alarmu byly časté poruchy, hlásící falešně násilné vniknutí do budovy úřadu.
Rada obce stále ještě neobdržela zprávu
o případném rozhodnutí o přidělení dotace
na projekt řešící bezbariérovost základní školy
a přístavby sportovní haly. Mezitím se podařilo získat pravomocné stavební povolení na
přístavbu k tělocvičné hale, bezbariérovost ZŠ
v podobě přístavby výtahu a demoliční výměr
na garáž za ZŠ. I přesto, že nemáme rozhodnutí
o poskytnutí dotace, zahájí obec práce pro případné pokračování projektu – zadá vypracování
prováděcí dokumentace na akci.

Rada obce schválila vítěze veřejné zakázky
na zateplení a dodávku oken čp. 204 a 307, kterým je uchazeč Vlastimil Horáček, Studenec,
jeho nabídka byla cenově nejvýhodnější. Zateplení objektů a dodávku oken ocenil následovně:
čp. 307 – 1 950 725,93 Kč bez DPH, čp. 204
– 1 452 273,87 Kč bez DPH.
Rada obce přidělila zakázku na dodávku
čelního nakladače včetně příslušenství, dopravy a montáže firmě Ing. Radek Sláma, Vysoké
nad Jizerou, jehož cenová nabídka pro dodávku
včetně dopravy a montáže činila 171 533,62 Kč
bez DPH.
Rada obce odsouhlasila zakoupení elektrokola (tříkolky) pro potřeby Pečovatelské služby
v Poniklé.
Rada obce vzala na vědomí výměnu míchadla na hlavní ČOV, náklady na řešení havárie
činily 93 753 Kč bez DPH.
Další zajímavé informace Vám přináší rubrika pana starosty „Obecní hlásný“.
Příjemný podzim Vám přeje
Petra Novotná, místostarostka

Oprava cesty na Novotný kopec; foto se vztahuje k informacím na další straně, ale zde pod článkem paní
místostarostky Novotné alespoň uveďme, že shoda jmen je čistě náhodná, bez střetu zájmu. foto: Tomáš Klikorka
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Obecní hlásný
Cesty na kopce
Jiné cesty než „na kopce“ tady v Krkonoších
nemáme. Opraveny nicméně byly dvě komunikace do lokalit, kde pomístní název kopec
výslovně zmiňuje. Cesta na Novotný kopec
včetně napojení zemědělského družstva a cesta
na Přívlacký kopec.
Stavba asfaltové cesty na Novotný kopec
včetně nového podloží je splátkou letitého
dluhu k této místní části. Splátkou tedy poměrně
nákladnou, neb včetně napojení zemědělského
družstva stálo vše více než 2 miliony Kč. Krajská dotace 300 tisíc Kč nás tedy sice nevytrhne, no ale je to lepší, než nic. Stavbu provedla firma pana Stránského, asfaltový koberec
položil Strabag. Nepotřebuji být za každou
cenu vtipný, ale jednu „historku“ k lepšímu
přisadím. Za pokácení tří shnilých jabloní (které
zasahovaly do profilu cesty a z nichž se během

Obecní hlásný
stavebních prací odlamovaly práchnivé větve)
obdržela obec od národního parku pokutu 10 tisíc Kč. Při určitém úhlu pohledu snad chápu
argumentaci KRNAPu, jsem rád, že pokuta
byla na spodní hraně možné sazby, utěšuje mne,
že polovinu pokuty obdrží obec zpět, neboť „delikt si spáchala na svém katastru“. Co ale fakt
nechápu, je motivace udání tohoto nezbytného
a nesporného(!) kácení na Policii někým, komu
stromy nepatří a kdo z celé akce sám profituje.
Tak si teď říkám, jestli ta historka byla vlastně
vtipná? Asi bude záležet na našem smyslu pro
absurdní humor, kterého je vposledku, jak se mi
zdá, čím dál tím více třeba.
V souvislosti s opravou cesty a kanalisace
ve směru k zemědělskému družstvu nám přišel
také děkovný dopis od paní Boženy Soukupové
(Rychtářové). Omlouvám se jí tímto, že jej ani
přes její výslovnou prosbu nezveřejním, přičemž
se odkáži na první odstavec “Slova redakce” na
str. 2. Abych však touto censurou neupřel tu
opravdu zaslouženou část poděkování, připojuji

Shnilé dříví (vpravo) způsobilo trochu mrzutostí - ale raději snad dostat po hlavě správním deliktem než
práchnivou větví... 						
foto: Tomáš Klikorka
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se k uznání panu Klikorkovi, který se práce
šéfa obecní čety chopil se skutečně příkladnou
vervou a zodpovědností.
Na Přívlacký kopec opravovala cestu firma
pana Tangelmayera. Stálo to necelou desetinu výše zmíněné částky, čemuž bude ovšem
úměrná i životnost této opravy. To není výtka
vůči zhotoviteli, ale jen konstatování technického faktu. Jenže asfalt se hned všude položit
nedá a jezdit se přitom musí teď, ne až za deset
let. I u této akce se kácelo bez povolení. Né, nikam nevolejte!!! Kácela vichřice. Ta vyvrátila
pod cestou strom, který vzal s kořenovým balem
i část opravené cesty. Již je znovu opravená
a průjezdná.
Herwart
Silný vítr, který se 29. října přehnal Evropou, dostal od meteorologů do kolébky jméno
Herwart. Svému hrůzostrašnému pojmenování
nezůstal nic dlužen a i na našich katastrech
si nebral servítky. Jizera se v korytě udržela,
ale mnohé stromy šly k zemi. Nejhorší byla
klasicky situace na hlavní silnici I/14, což ni-

Obecní hlásný
koho nepřekvapí, protože tam padají stromy
na frekventovanou silnici tak často, že už to
nikomu ani nepřijde. Jenže co s nimi, když
jsou tak moc vzácné a pokácet je rovná se
téměř hříchu – zeptejte se těch, kteří se o to už
pokusili… Já jen doufám, že budou i nadále
padat „jen“ mezi lidi a ne na ně. To už by taková legrace nebyla. Děkuji našim hasičům,
kteří o této větrné neděli od rána do večera
prořezávali nesjízdné úseky.
Napojení OÚ
O té příslovečné tmě pod svícnem už se toho
napsalo mnoho a i naše místní samospráva má
s touto praxí ovšemže bohatou zkušenost. Tak
alespoň jedna taková „tma“ se nyní prosvětlila,
neb budova Obecního úřadu v Poniklé byla po
více než dvaceti letech od vybudování čistírny
odpadních vod napojena na kanalisaci. Pokud
alespoň někdo další nacházející se v blízkosti
kanalizačních řadů zruší svůj septik a napojí se
na síť, nebylo toto naše přiznání marné.

Naštěstí se ani tentokrát žádný ze stromů v Mladkově “nestrefil”. 		
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foto: Jiří Tomáš
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Volby dvou set
Voleb do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se ve dnech 20. a 21. října v Poniklé
zúčastnilo 61,2% oprávněných voličů (v celé
ČR 60,8%). Výsledky ukazuje níže přiložená
tabulka, pro porovnání jsou u jednotlivých stran
vedle výsledků z Poniklé zapsány i ty celorepublikové. Nicotné strany, které ani nekandidovaly

Obecní hlásný
v Libereckém kraji, nejsou zohledněny, což
na věci zhola nic nemění. Obecní zpravodaj
není žádné partajní periodikum, na komentování výsledků voleb máme sdostatek jiných
médií. Ve své přísné politické neutralitě tedy
naše redakce pouze doufá, že se úsudek 143
ponikelských hlasů nezklame a že nám skutečně
s panem Andrejem Babišem “bude líp”.

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017
název strany
EKϮϬϭϭ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
Komunistická str.Čech a Moravy
Občanská demokratická strana
Česká str.sociálně demokrat.
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
dKWϬϵ
Strana svobodných občanů
Řád národa - Vlastenecká unie
ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU
REALISTÉ
Strana Práv Občanů
Dobrá volba 2016
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
^WKZdKs/
Dělnic.str.sociální spravedl.
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
ůŽŬƉƌŽƚŝŝƐůĂŵ͘ͲKďƌĂŶ͘ĚŽŵŽǀĂ
Česká strana národně sociální
Strana zelených
Občanská demokratická aliance
Referendum o Evropské unii

hlasů
й
% v ČR
v Poniklé v Poniklé
ϭϰϯ
Ϯϰ͕Ϯ
Ϯϵ͕ϲ
ϴϯ
ϭϰ͕ϭ
ϱ͕Ϯ
ϳϲ
ϭϮ͕ϵ
ϭϬ͕ϴ
ϳϭ
ϭϮ͕Ϭ
ϭϬ͕ϲ
ϲϱ
ϭϭ͕Ϭ
ϳ͕ϴ
ϯϯ
ϱ͕ϲ
ϭϭ͕ϯ
Ϯϳ
ϰ͕ϲ
ϳ͕ϯ
Ϯϳ
ϰ͕ϲ
ϱ͕ϴ
Ϯϯ
ϯ͕ϵ
ϱ͕ϯ
ϭϭ
ϭ͕ϵ
ϭ͕ϲ
ϳ
ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϯ
ϱ
Ϭ͕ϴ
Ϭ͕ϳ
ϰ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϳ
ϰ
Ϭ͕ϳ
Ϭ͕ϰ
Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕ϭ
Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
Ϯ
Ϭ͕ϯ
Ϭ͕Ϯ
ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕ϭ
ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
ϭ͕ϱ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕Ϯ
Ϭ
Ϭ͕Ϭ
Ϭ͕ϭ
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Narovnání Dlabolova kolena
Všichni, kteří průběžně sledují růst betonových opěrných zdí narovnání zatáčky
v Nové Vsi, tuší, že se akci v letošním roce
dokončit nepodaří. Během zimní odstávky by
alespoň měly zmizet semafory a úsek by měl
být průjezdný v obou směrech, byť po staré trajektorii.
Nová zastávka a vývěska
Na Huderově máme novou autobusovou
čekárnu. Je ve stejném stylu jako další dvě
dřívější čekárny v hoření Poniklé. Zbudovali ji
místní řemeslníci, kteří podali nejlevnější nabídku na její zhotovení. Totiž truhlařinu páni
Kázmerové a plechařinu páni Saskové. Spolu
s čekárnou na místě přibyla i nová vývěska,
která byla ihned (sotva zaschla) využita k politické agitaci před volbami poslanců.
Tělo tuž!
Slavní zastupitelé jednohlasně podpořili budování dvou tělocvičných atrakcí. Snad ze strachu, aby těla našich spoluobčanů nedopadla tak

Poniklá střed, Huderovo.
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bídně jako fysická schrána jejich předsedajícího,
odsouhlasili zastupitelé novou posilovnu v ZŠ
a také tartanovou běžeckou dráhu na hřišti.
Posilovnu pořídí obec ze svých zdrojů, cvičební
náčiní bude dílem nové a větším dílem repasované. Zpevnit by mělo být možno takřka libovolný sval těla, což si budete moci v první
polovině příštího roku sami ozkoušet.
Větší akcí je pak stavba tartanové běžecké
dráhy s dalším příslušenstvím na fotbalovém
hřišti. Tato akce byla v těžké konkurenci (uspokojen jen zlomek žádostí) podpořena Ministerstvem pro místní rozvoj částkou 1,3 mil Kč,
obec doplatí 0,6 mil Kč. Školáci i sportovní
spolky se proběhnou někdy v létě příštího
roku. A já jen doufám, že to nebude mít vliv na
výkonnost našich republikových a světových
hasičských šampionů. Zatím jsem jim vždy
říkal, že je jim „na bojišti“ tak lehko také proto,
že je jim „na cvičišti“ tak těžko.

					

Tomáš Hájek, starosta

foto: Tomáš Klikorka
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Zastupitelstvo obce

Zasedání Zastupitelstva obce Poniklá
19. zasedání ZO bylo svoláno na 14. září 2017
od 18:00 hod. do zasedací síně OÚ Poniklá.
Proběhlo celkem poklidně v úzkém kruhu 12
zastupitelů (omluveni: J. Paulů, S. Václavíková, J. Jón) bez přítomnosti veřejnosti (jeden
občan přišel v samém závěru schůze). Jelikož
byli všichni vždy PRO a příliš se nediskutovalo, zkraťme (vyjma bodu diskuse) přepis oficiálního zápisu, který je ostatně pro zájemce
v úplnosti vyvěšen na úřední desce.
Vyjma čistě procesních byla schválena tato
usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2017: navýšení příjmů rozpočtu
o 47 445,62 Kč, navýšení výdajů rozpočtu
o 47 445,62 Kč.
ZO Poniklá schvaluje Střednědobý rozpočtový
výhled obce Poniklá 2018–2021 v předloženém znění.
ZO Poniklá schvaluje nákup posilovacích prvků dle předložené nabídky za cenu do 250 000
Kč vč. DPH a schvaluje úpravu prostor pro
zřízení posilovny v zázemí tělocvičny u ZŠ.
ZO Poniklá schvaluje dodatek č. 1 Vnitřní
směrnice obce Poniklá pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu ukončující její platnost k 15. 9. 2017.
ZO Poniklá volí členkou finančního výboru
(do konce volebního období v roce 2018) Ivu
Plichtovou.
ZO Poniklá bere na vědomí informace o probíhajících projektech.
Diskuse:
J. Čížek: Byl jsem na pohřbu v Kyjově a moc
se mi líbil automat na kahánky. Občas se stává, že někdo přijde na hřbitov a nemá kahánky,
byla by to zase služba návštěvníkům. Dále by
bylo dobré koupit na hřbitov nové konve. T.
Hájek: Zjistím cenu takového automatu.

J. Urík: Nešlo by v koleně u Ruzyně udělat
chodníček? Je to nebezpečný úsek.
Pozn. zapisovatelky P. Novotné: v následné
diskusi se Zastupitelé vyjadřovali spíše proti
tomuto záměru, situaci doporučují řešit označením „přejdi na druhou stranu“ – bude oslovena Krajská správa silnic.
J. Bekr: U bývalých Hradeckých (před zastávkou) se tvoří výmol. T. Hájek: Opakovaně je
Libereckému kraji, jako vlastníkovi komunikace, hlášeno.
T. Klikorka: Malý traktor Bělorus dožívá, je
na čase začít uvažovat o další technice. Velký
traktor není možné používat v zimě, protože
je připraven na protahování. Je otázkou, zda
pořídit nějaký menší náklaďáček se sklopkou,
který převeze lidi, materiál apod. Dále by bylo
vhodné pořídit čelní nakladač na velký traktor.
M. Kulhavý: Bylo by vhodné, aby rada spolu
s T. Klikorkou specifikovala potřeby a zkusila
vyčíslit náklady.
Pozn. zapisovatelky P. Novotné: probíhala
diskuse, zda pořídit čelní nakladač pro obecní
traktor, z níž vyplynula shoda nad budoucí náhradou traktoru Bělorus nákladním automobilem se sklápěčkou a větší kabinou pro přesuny
obecních zaměstnanců.
T. Hájek po této diskuzi navrhl usnesení: „ZO
Poniklá schvaluje nákup čelního nakladače
na obecní traktor ZETOR.“
Kteréžto usnesení bylo taktéž přijato, čímž
bylo zasedání v 19:11 úspěšně zakončeno.
Pokud si to průběh dalších zasedání ZO vyžádá, rozepíšeme se o nich podrobněji. Ovšem je
třeba podotknout, že opravdu není nad osobní
zkušenost, schůze jsou veřejné, vstup zdarma.
pro zpravodaj upravil Tomáš Hájek
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Společenská kronika

Společenská kronika
Jubilea září – říjen
91 let
František Hejral
80 let
Marie Borseková
75 let
Mária Bangová
Jaroslav Kaván
Antonín Branda
Naděžda Palasová
70 let

Zlatá svatba – 50 let
23. 9. 1967

Jan a Drahomíra Jandovi

Diamantová svatba – 60 let
26. 10. 1957

Jaroslav a Jiřina Lukešovi

Úmrtí září – říjen
6. 9. 2017

František Holubec

14. 9. 2017

Petr Hámek

15. 10. 2017

Milan Václavík

Naděžda Polejová

Úctyhodných 91 let oslavil pan František Hejral. Těší se dobré tělesné i duševní kondici, vládne fenomenální
pamětí. Bylo milé popovídat si s ním o zajímavých střípcích z jeho dlouhého života a bylo překvapující slyšet
jeho snad jediné povzdechnutí nad tím vším - „že to tak rychle uteklo“.
foto: Tomáš Hájek
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Vítání občánků
Na předchozí stránce jste asi zaznamenali,
že se nám za poslední dva měsíce nenarodilo
žádné miminko s oficiálním trvalým pobytem
v Poniklé. Situaci tedy zachraňujeme alespoň
tímto raportem o vítání nejmladších občánků
v obřadní síni obce Poniklá. To proběhlo dne
4. listopadu za účasti šesti ze sedmi v posledním půlroce narozených dětí. Radost máme
z těchto nových posil (které uvádíme dle přiložené fotografie zleva):
Adama Pavlíčka,
Daniela Puše,
Emmy Vajrychové,
Samuela Václavíka,
Lady Simonové,
Tadeáše Hájka
a mimo záběr, neb se nemohla zúčastnit, také
Karolíny Rusínové.

Společenská kronika
Nejmladším slečnám a pánům naší vsi přejeme do života vše dobré. Aby dar života chápali jako neopakovatelnou pozvánku k účasti
na nejkrásnějším vzrušujícím dobrodružství.
Aby se uměli radovat z každého dne, z každého setkání, z každé zkušenosti. Aby rodičům dělali radost a aby jim rodiče tuto radost
vraceli. Aby nikdy neměli důvod pochybovat
nad tím, že čáp zakroužil nad tím správným
komínem a že symbolická kolébka obce Poniklá byla tou správnou volbou.
Přízemní douška: Obec se raduje z každé
duše také proto, že právě počet trvale hlášených obyvatel dává základ k daňovým příjmům obecního rozpočtu. A tak každá vesnice
přepočítává své hrníčky s dušičkami a doufá
v jejich rozhojnění. Před nějakými sto lety žilo
na našich katastrech bezmála 3 000 horalů!
Jenže to by (kdyby se tenkrát konala) chodívala každá maminka na vítání občánků zhruba
tak desetkrát...		
Tomáš Hájek

Málo platné, miminka jsou vždycky krásná. (No a jejich maminky samozřejmě také!) 		
						

foto: Lenka Hájková
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Škola a školka

Co se děje ve škole a školce
Z třídní knihy předškoláka
Podzim už převzal svou pevnou vládu, čas
neuvěřitelně rychle spěchá, a tak Vám opět přinášíme zprávy z naší školky. Celým letošním
školním rokem nás bude provázet téma „Tajuplný svět skřítků“. Skřítkové nás seznámí se
světem lidí, budeme s nimi objevovat rostliny,
zvířata, živou i neživou přírodu a užijeme si
slavnosti a pohádky skřítků.
Od září bylo převážně „uplakané“ počasí, tak měly děti větší možnost objevovat vše
nové ve školce. Pokud se počasí umoudřilo,
mohli jsme si hrát na zahradě školky nebo
prozkoumávat blízké okolí při procházkách.

Často se setkáváme s poznámkami kolemjdoucích: „Máte jich hodně a takový malý“.
Začátky jsou těžké pro všechny, nejmenší děti
pláčou, rodičům se těžce ze školky odchází
a učitelky utěšují. Každým novým dnem se
však situ- ace zlepšuje. Slzičky s rozpaky brzy
vystřídají úsměvy a radost, pokroky se dostavují rychle. Starší děti se většinou těší na stavebnice, kamarády, tvoření a někdy se jim nechce odpoledne ze školky ani odcházet.
Program máme opravdu pestrý. Mladší
děti jsou nadšené při hrách v kuchyňce, obchůdku a s velkými auty, ale starší děti a předškoláky už více zajímá svět. Zvídavé hlavičky
se dozvěděly spoustu zajímavostí o naší obci

Velkou oblibu si získalo odpolední tvoření rodičů s dětmi ve školce. 		
							foto: Lenka Scholzová
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u pana starosty, prohlédly si obecní úřad,
místo, odkud se vysílají rozhlasové zprávy,
a mohly si vyzkoušet razítkování. Děti dostaly
omalovánky, obrázky z KRNAPu a bonbóny.
Děkujeme.
Velkou oblibu si získalo odpolední tvoření
rodičů s dětmi ve školce, již podruhé jsme společně „uspávali zahrádku“. Letos nám počasí
přálo, děti s rodiči na zahrádce školky z dýní,
brambor, cuket a dalších přírodnin vytvořili
mnoho krásných a nápaditých skřítků, kteří
nám zdobí školku u vchodu. Odměnou po práci bylo opékání buřtíků. Rodiče nám pomohli
uklidit ze zahrádky stolky, lavičky, fotbalové
branky a slunečníky. Pomyslně jsme zahrádku uzamkli k zimnímu spánku. Následující
týden starší děti ještě očesaly jablíčka, aby už
i stromy mohly odpočívat. A my jsme si mohli pochutnat na jahelníku s vlastními jablíčky,
který nám přichystala paní kuchařka k obědu.
Mňam, to byla dobrota.
Nejen hry, pohyb a jídlo jsou naší náplní
ve školce, ale také kultura, vždy se moc těšíme
na pohádky. Z Pardubic z Agentury Pernštejni k nám přijeli dva herci s loutkovou pohádkou JEJDA, STRAŠIDÝLKA. S kamarádem
Jejdou jsme se podívali za pohádkovými bytostmi (čarodějnicí, čerty, vodníkem, drakem)
a odnesli jsme si ponaučení, jak se správně
chovat. Děti si na závěr mohly prohlédnout
a pohladit krásné marionety. Představení se
nám všem moc líbilo, budeme se těšit na další
pohádkové setkání.
Mnohým z Vás neuniklo, že ve středu 20.
9. 2017 po 17 hodině v budově školky probíhalo tematické cvičení profesionálních a dobrovolných hasičů z Jilemnice, Poniklé a Jablonce nad Jizerou. Cílem byl společný nácvik
(nebo spíš pilování možné situace) ZÁSAHU
PŘI POŽÁRU S EVAKUACÍ, VYHLEDÁVÁNÍM A ZÁCHRANOU OSOB. Paní ředi-

Škola a školka
telka L. Scholzová měla možnost se při zásahu
přímo pohybovat po budově (i fotografovat),
a tak popsala své pocity. Souhra a nasazení
hasičů bylo obdivuhodné. Přestože jsem věděla, že je to pouhé cvičení, tak mě doslova
mrazilo při představě, že by se něco takového
opravdu stalo za přítomnosti dětí. Při závěrečném hodnocení před budovou školky jsme
hasičům poděkovali za výbornou, velice důležitou a obětavou práci. Mnoho dětí i s rodiči
sledovali zásah z okolí budovy, a proto jsme
si druhý den prohlíželi fotografie ze zásahu.
Na toto téma probíhalo i ranní cvičení, děti II.
třídy si vyzkoušely evakuaci z důvodu požáru.
Malé děti jsme z toho vynechali, protože stále
ještě probíhá zvykání na nové prostředí.
Všem hasičům patří dík za jejich neocenitelnou práci.
Na závěr mi prosím dovolte malé zamyšlení na téma BOHATSTVÍ. Bruno Ferrero: „Rodina je jediné pravé bankovní konto. Vždycky
si jí važte a nezanedbávejte ji. Každý den jí
věnujte své city i něžnost, dokažte jí svou věrnost a obětujte se pro ni. Zájem dělá zázraky“.
Přejeme příjemné podzimní dny, čas proměn, zklidnění a rozjímání v úctě a lásce.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

Figurky z Uspávání zahrádky

		
foto: Lenka Scholzová
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Základní škola - výlet na Sněžku
Ačkoli nám září ve výletování moc nepřálo,
říjen vše nahradil a přichystal pro nás hned
několik krásných slunečných dní. Rozhodli
jsme se toho využít a 17. října se vydali dobýt
vrchol naší nejvyšší hory, Sněžky.
„17. 10. jsme v 7:30 vyjeli z autobusové zastávky Poniklá, pošta. Ostatní jeli autobusem a
já se dvěma kamarády jel s panem ředitelem a
třídním učitelem v autě až do Pece pod Sněžkou.“
„Když jsme přijeli do Pece pod Sněžkou,
vystoupili jsme z autobusu a rozdělili se na několik skupin. První, druhá a třetí třída jela
z Pece na Růžovou horu lanovkou a odtamtud
šli pěšky na Sněžku. Stejnou trasou se nejprve chtěli dostat i zpátky, ale pěkné počasí je
přimělo změnit plány a celý sestup absolvovat
Obřím dolem po svých. Čtvrtá a pátá třída společně s některými žáky druhého stupně vyra-

Škola a školka
zila pěšky vzhůru a dolů se vezla v lanovce. Ti
nejzdatnější šli z Pece pod Sněžkou přes Obří
důl až na vrchol a přes Růžovou horu zpátky
do údolí pěšky.“
„Modrá turistická značka nás vedla rovinkami
i kopci, velkými kopci a ještě většími kopci.
Provázela nás naučná stezka, v níž jsme se
mohli dozvědět mnoho zajímavého o obnově lesa v Krkonoších. Pro některé byl výšlap
hračkou, jiní měli smrt na jazyku.“
„Procházeli jsme kolem rašeliniště a pan učitel poznamenal, že jsou tam masožravky. Nerada zklamu očekávání lidí, kteří si myslí, že
to byla mohutná kytka s obřími ostrými zuby,
ze kterých padá zelený sliz. Je to malinká červená rostlinka schovaná v trávě. Se zklamáním
jsme se opět vydali na cestu. Z lesní rovinky se
pomalu stával kopec. Procházeli jsme kolem
sudokopytníků, ovcí a koz, a také kolem dvou
lam. Jedna byla bílá a druhá hnědá až černá.
V jednu chvíli jsem si myslela, že chce pliv-

Rozhodli jsme se dobýt vrchol naší nejvyšší hory, Sněžky.

		

foto: ZŠ Poniklá
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nout na Matyáše, ale asi si to rozmyslela a šla
se napást trávy.“
„Cestou jsme viděli Horní Úpský vodopád,
druhý nejvyšší vodopád v Krkonoších, Studniční a Luční horu, Čertovu a Krakonošovu
zahrádku a mnoho dalších zajímavých míst.“
„A pak jsem viděla něco, co mě ve snech straší
dodnes. SCHODY! (…) Krok po kroku jsem
se cítila unavenější a unavenější. A pak jako
dar z nebe rovina, jenže po ní následovala ještě
větší a delší řada schodů. (…) Courala jsem se
jako poslední a při rozumu mě držela jen představa, jak skáču dolů ze Sněžky s radostným
výrazem psychopata. (…) Došli jsme konečně
na vrchol. Unaveně jsem vystrčila nic netušícího Matyáše z lavičky, vytrhla jsem Verče
svačinu, kterou mi chtěla dát, a zakousla se do
lahodného chleba s řízkem a hořčicí.“

Škola a školka
Cesta novou moderní lanovkou žáky opravdu
nadchla a mluví o tom ještě dnes. Stejně jako
o závěrečné jízdě na bobové dráze.
„Na konci na nás čekala odměna v podobě bobové dráhy, na které jsme se báječně vyřádili.
Někteří stihli hned několik jízd. Ve tři hodiny
pro nás přijel autobus, který nás odvezl zpět
do Poniklé.“
„Počasí se opravdu moc povedlo. Celý den
krásně svítilo sluníčko a i nahoře bylo teplo.
Výlet se mi moc líbil.“
Lucie Kubátová

(v textu byly použity úryvky ze slohových
prací Vlaďky Timajevy, Nikoly Vrbatové,
Tomáše Bukáčka, Matyáše Brauna a Aničky
Vondrové)

Pro některé byl výšlap hračkou, jiní měli smrt na jazyku.
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Spolky

Posvícení
To je zlaté posvícení,
to je zlaté posezení,
máme koláč a zas koláč,
jako kdysi ve stavení
u babičky ponikelský.
Milá babičko, dědečku, rodino,
posíláme všem milé pozdravení z ponikelského posvícení. Bylo deštivo a poměrně zima, ale
hostům a hospodyňkám to nevadilo. Všichni
přišli s dobrou náladou a s koláči. No to bylo
vůně. Některé více nežli klasické koláče připomínaly umělecká díla, ale soutěž je soutěž
a nakonec všech devět kuchařských výtvorů
bylo rozkrájeno hostům k ochutnání a ohodnocení. Letošní držitelkou ocenění za nejkrásnější a nejchutnější koláč se stala paní Aneta
Janatová s dcerou Julií. Znáte je, to jsou ty, co
bydlí u kaštanu. Všechny koláče máme vyfoceny, to vám můžu ukázat, ale to víte, z fotky

koláč neochutnáte. Abych nezapomněla, taky
nám hospodyňky přinesly speciality z dýní.
Některé dokonce i ve speciálních nádobách
na ohřívání, to byste koukali! Nějaké recepty
vám přeposílám, všechny ale posílat nebudeme, máme je doma schovány do speciální
ponikelské kuchařky. Zatímco dospělí pěli
za doprovodu ponikelských muzikantů Franty
Kavána, Jirky Hlaváče a Zdeňka Janaty, děcka
vyráběla výzdobu z dýní a z toho, co se dalo
kolem stavení a na polích najít. Všechny děti
byly hrozně šikovné, jeden soví obličej máme
pro Vás schovaný a brzy přivezeme. Ještě mám
předat pozdravení od Krakonoše, taky přišel.
To jsme byli všichni moc rádi, nějak si bez něj
ty ponikelské zábavy neumíme představit. Tak
teď už jen pár receptů a brzy na viděnou.

Vyhlášení 							

tetky z Okrašlovacího spolku
a Jana a Rosťa Pičmanovi

foto: Okrašlovací spolek
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Recepty
Pomazánka z máslové dýně:
1 dýně
5 stroužků česneku
Chilli paprička
Majolka, tatarka, pomazánkové máslo – čemu
dává hospodyňka přednost
Cibule, sůl, hořčice, koření
Klárčiny Dýňáci
Nejprve připravíme dýňové pyré. Dýni oloupeme, nakrájíme na slabé kostky, které dáme
na plech vyložený pečícím papírem. Vložíme do trouby a pečeme při 250 °C zhruba 10
minut do změknutí. Poté necháme trochu vychladnout. Vychladlou dýni dáme do nádoby,
ve které ji budeme mixovat. Mixujeme ponorným mixérem do jemna. Pro lepší mixování
přidáme trochu mléka. Do misky dáme 250g
hladké mouky, půlku balíčku prášku do pečiva, 8 polévkových lžic oleje, 250ml mléka
a mixérem vyšleháme. V hmoždíři si nadrobno rozdrtíme hřebíček, balíček vanilkového
cukru, 4 polévkové lžíce cukru krystal, lžičku
mleté skořice a podle chuti přistrouháme muškátový oříšek. Těsto důkladně promixujeme.
Přidáme pyré. Těsto vlijeme do formiček,
ozdobíme dýňovými semínky. Pečeme 20–25
minut v předehřáté troubě na 170 °C.
Cizrna s pečenou chilli dýní
600g očištěné dýně, 2 plechovky sterilované
cizrny, 1 plechovka sekaných rajčat, 1 cibule,

4 stroužky česneku, 50g parmazánu, 2 hrsti
bazalky, 2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce pálivé
chilli pasty, 1 lžíce medu, sůl, pepř, cukr
Dýni nakrájíme na plátky. Osolíme, opepříme
a potřeme směsí medu a chilli pasty. Dáme
do pekáče vystlaného pečícím papírem a zapečeme v troubě rozehřáté na 220 °C. Česnek
i cibuli nasekáme na jemno. Parmazán nastrouháme. V kastrolu rozehřejeme olej, přidáme cibuli s česnekem a krátce orestujeme.
Přidáme rajčata, přivedeme k mírnému varu
a podusíme asi 15minut. Vmícháme cizrnu
a společně krátce podusíme. Ke konci vmícháme bazalku, část parmazánu a promícháme.
Podáváme společně s pečenou dýní a na talíři
zasypeme zbylým parmazánem.

Speciality z dýní						foto: Okrašlovací spolek
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Tuláčkovy slavnosti – Prof. MUDr. Zdeňek Reiniš, DrSc.
Občané Poniklé jsou ve většině lidé aktivní, dychtiví nenechat si ujít nic, co se v obci
zajímavého děje. Mnozí s napětím od léta
hlídají obecní stránky, aby jim neunikl termín
oblíbených Tuláčkových slavností.
Dočkali se v sobotu 30. září. Den se vyvedl
pěkný, slunečný, jakoby na zakázku uchystaný
pro již VII. ročník slavností, které s jistou hravou nadsázkou představují galerii výrazných
osobností Poniklé. V Pantheonu vznešených
Ponikeláků by těžko mohl chybět pan profesor MUDr. Zdeněk Reiniš,Dr.Sc., zakladatel
československé epidemiologie aterosklerózy
a preventivní angiologie, narozený v Poniklé
roku 1914.
Kabinetu kerkonošské slovesnosti letos
připadl obtížný úkol: „Jak představit téma
aterosklerózy neboli kornatění tepen a nezabřednout přitom do tenat nezáživné přednášky

osvětlující tento na první pohled podezřelý lékařský termín ?“
Mach a Šebestová mají kouzelné sluchátko, nám stačilo napnout plachty fantazie
a vykouzlit zvětšený model cévní soustavy.
Nad modelem cévy jsme se, pravda, trochu
zapotili, ale výsledek stál zato. Vznikla krátká
osvětová, místy improvizovaná, aterosklerotická hra. Většina herců zřejmě v podobných
rolích ještě neexcelovala (a to je v divadlem
posedlé Poniklé co říct). Hrát chemické sloučeniny se zpočátku nezdálo býti zábavné, nakonec však opak byl pravdou. Záporné role se prý
hrají dobře a představitelé „cholesterolu“ si to
při ucpávání cévy náramně užili. Mnozí dobrovolníci z řad obecenstva vypomohli v roli
„červených krvinek“. Po skončení představení
již mezi diváky dozajista není nikdo, komu by
téma aterosklerózy bylo záhadou.

Občané Poniklé jsou ve většině lidé aktivní, dychtiví nenechat si ujít nic, co se v obci zajímavého
děje....				
			
foto: Bára Kulhavá
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Velmi zajímavá byla „beseda pod lipou“
s panem doktorem Jiřím Kuželem, kardiologem, který se léta stará o převážnou většinu
pacientů se srdečními chorobami v našem regionu. Pan doktor zavzpomínal na své studijní
začátky, které se letmo dotkly pana prof. Reiniše. Přinesl zajímavé fotografie, některé
odkazující na profesorova gymnazijní léta.
Podělil se o své zkušenosti s kardiologickými
pacienty a přispěl radami, kterak oddálit nevyhnutelné kornatění tepen. Pan dr. Kužel byl
velmi milým zpestřením slavností, velmi si ceníme jeho přítomnosti.
Rychtářovi Tomáši Hájkovi se podařilo
zapojit i dceru profesora Reiniše RNDr. Janu
Ledvinovou. Paní doktorka se nemohla osobně
dostavit, zajímavý byl navázaný telemost mezi
ní a společností pod lipou. Dozvěděli jsme se
zajímavosti nejen z profesního ale především
osobního života pana profesora, mohli jsme ho
vidět nejen jako vědce, ale také jako člověka
s běžnými starostmi a radostmi.

Sobotní odpoledne bylo uchystané tak,
aby si každý mohl přijít na své. Děti využívaly
připravených atrakcí, v budově školy běželo domácí kino. Návštěvníci oslavy se mohli
podle libosti občerstvit, což hojně využívali
k radosti Kabinetu. K poslechu a tanci hrála
skupina VZH. Jako už mnohokrát dříve dokázala roztančit i váhající, zvedla náladu do oblak, chyběl snad už jen ten ohňostroj.
Na přípravě a průběhu oslavy se podíleli
i dobrovolní nečlenové kabinetu, kteří nezištně přiložili ruku k dílu, za což jim děkujeme.
Co říci na závěr? Již nyní se těšte na ročník
příští, můžete hádat, k čí poctě bude připraven,
a nebo se přímo podílet na výběru další osobnosti, která by si zasloužila být připomenuta
a oslavena. Své tipy a případně i materiály
k daným osobnostem můžete zanést na OÚ,
případně poslat elektronickou poštou na Hajek@ponikla.cz. Děkujeme a 29. září 2018 opět
při doplňování Pantheonu vznešených Ponikeláků naviděnou.
Iva Havlová

Hrát chemické sloučeniny se zpočátku nezdálo býti zábavné, nakonec však opak byl pravdou.
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foto: Josef Zemánek st.
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Spolky

Tuláčkova náves byla plná lékařů všeho druhu (diplom na to ovšem má pouze trojice na hoření
5x foto: Video Vacek Production
fotografii a Iva Havlová dole uprostřed). 			
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Spolky a ostatní

Kabinet kerkonošské slovesnosti
Vážení čtenáři,
rádi bychom vám předložili stručné shrnutí činnosti Kabinetu kerkonošské slovesnosti,
přestože se konec roku, a s ním spojené bilancování, teprve blíží.

Mimo mísu
Neotřelý zlepšovací nápad pro třídění
odpadů nasadil neznámý občan na zbavení
se pneumatiky. Pro vyplnění kouska volného
místa ve zpravodaji se nám tato fotografie sice
hodí, ale příště bychom byli raději za standard-

Kabinet byl založen roku 2010, jeho cílem
je vytvoření „ponikelské pansofie“ a snaha
o zachovávání kerkonošského nářečí. Kromě
toho pořádá v průběhu roku několik velkých
akcí pro veřejnost.
Přestože se zpočátku zdálo, že činnost
v blasti historie Poniklé a místního dialektu
bude stěžejní, postupem času se roztříštila spíš
na jednorázové aktivity, případně na spolupráci se silnějšími subjekty. Podařilo se nám vybudovat poměrně obsáhlou knihovnu regionální literatury. Mnoho dalších věcí zatím zůstává
rozpracováno v lepším případě už na papíře,
mnohdy ale jen v hlavách jednotlivých členů.
Velkým projektem, do kterého jsme se
s vervou pustili, bylo vytvoření ponikelských
hledaček - zajímavých tras s pokladem na
konci. Hledačku „Po stopách koňských kopyt“
si můžete projít na Přívlace a kromě hezké
procházky se dozvíte i mnoho místních zajímavostí. Ponikelská hledačka je stále ještě
ve výrobní fázi, budeme se snažit, aby byla
připravena na letní sezónu 2018.
V roce 2018 bychom chtěli naše aktivity
rozšířit o přednášky pro veřejnost. Zda se nám
podaří je zrealizovat ještě není zcela jasné,
nechme se tedy společně překvapit.
Co se nám ale opravdu daří, jsou trachtace
pro veřejnost. Postupně se ustálilo toto schéma: v únoru Masopust, na konci září Tuláčkovy slavnosti a v prosinci Rozsvěcení vánočního stromu. Tato akce se kvapem blíží, proto
nezapomeňte a 9.12. dorazte na Tuláčkovu
náves nasát trochu vánoční atmosféry. Letos
bude po roční pauze opět Živý mechanický
betlém!
Bára Kulhavá
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ní cestu - pneumatiky se přece dají zdarma
nechat odvézt v rámci mobilního sběru nebezpečného odpadu!
TH, foto TK
Rautis a.s., hledá brigádníky na
dlouhodobou spolupráci:
Hledáme brigádníky pro provázení exkurzí, lektorování v kreativní dílně a prodej ve ﬁremní prodejně o prázdninách
a o víkendech.
Vhodné pro studenty.
Více informací na tel.: 736109917
(Marek Kulhavý).
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Spolky

Z deníčku ponikelského ochotníka
20 nových let J. J. Kolár
Milí příznivci našeho divadla,
právě letos je tomu dvacet roků, kdy
po dlouhé době se oživilo slavné ponikelské
divadlo J. J. KOLÁR. U této příležitosti jsme
měli v plánu oprášit naši první hru „UŽ JE
ZASE V ČECHÁCH, JAK BEJVÁVALO“,
s kterou jsme v nabušeném sále tenkrát v roce
1997 nadšeně vystoupili. Bohužel z jakýchsi
důvodů to nebylo možné realizovat.
Protože nechceme vás ani sebe ošidit
o naše dvacetileté výročí ani o tradiční vánoční představení, rozhodli jsme se, že pro vás
zahrajeme poslední úspěšnou hru „CESTY
HLEDÁNÍ“. Asi mnozí z vás už tuto hru viděli při premiéře a následně repríze, ale i přesto vás znovu srdečně zveme na 30. 12. 2017

v 19 hod. do Kantýny na excelentní výkony
našich mladých herců, kteří jsou novou velkou
nadějí pro spolek, a i na výkon herců zkušených. Téma tohoto divadelního představení
je v dnešní době velmi aktuální a zaujme jak
starší generaci tak mládež, které se děj týká asi
nejvíc.
Náš spolek už koncem listopadu rozjíždí
zkoušku nové divadelní hry detektivního žánru pod názvem „OSM ŽEN“, kterou napsal
Robert Thomas. Naši příznivci se mají na
co těšit. Je to lehce komediální hra ze života
francouzské rodiny, která se hrála na mnoha
světových jevištích. Premiéru máme naplánovanou po plesové sezoně někdy na konec března. V této hře vystupují samé ženy a všechny
včetně mne se už nyní těší.
		

Pavlína A. Holubcová

...excelentní výkony našich mladých herců, kteří jsou novou velkou nadějí pro spolek
							

foto: archiv J. J. Kolár
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Budiž stín!
Ve dnech 7. a 8. října se v Kantýně uskutečnil první ročník samozvané národní přehlídky
divadla stínového, zejména meotarového, s názvem Budiž stín! Protože zprvu byla zamýšlena
celá akce jen jako taková legrácka a zpola recese, její úroveň nás velmi mile zaskočila. Pozvání do Poniklé totiž přijaly soubory s výtečnými inscenacemi (prakticky výhradně účastníci
Jiráskova Hronova), v odborné porotě zasedla
zvučná jména z loutkářských kruhů, součástí
přehlídky bylo i výtečné vystoupení profesionálního divadla z Líšně.

Spolky
Loutkové divadlo určené zejména dospělému publiku nepatří do hlavního kulturního
proudu. Ti, kteří však překonali „Spejblovský
blok“, snad nelitovali. A Ti, kteří se na loutkové divadlo teprve osmělí, budou mít snad příležitost i v dalších letech. Kulturní dům je pro
podobné účely k mání a obec ráda případným
pořadatelům takovýchto podniků pomůže.
Tomáš Hájek

Odnáším si zejména dvě cenná zjištění.
Za prvé, meotar jako divadelní vyjadřovací
prostředek na plné čáře obstál a ukázal se v nezměrné (dosud netušené) šíři uplatnění. Za druhé, díky bezvadným kolegům z realisačního
týmu a díky dobrému zázemí místního kulturního domu lze i v Poniklé uspořádat kulturní
přehlídku na vysoké úrovni, přitom jen naprosto minimálním nákladem.

Na červeném koberci slávy mezi palmami stojící realisační tým, pod ním zázraky stínového divadla.
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5x foto: Michal Drtina
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Různé

Nad Věcí
Možná jste si všimli, že z návsi zmizelo
kolo! Tedy přesněji kolo s kávovým vozíkem.
Není za tím žádná zlodějna, ale pouhá blížící se
zima. Kávovar jsme na mrazovou sezónu přesunuli dovnitř krámku Nad věcí, i nadále si tedy
můžete u nás dát vynikající kávu - ať už máte
rádi espresso, cappuccino nebo caffé latte, rádi
vám ho uděláme. A pro toho, kdo kávu nepije,
nabízíme horkou čokoládu a různé druhy čajů.
Každý den u nás máme čerstvé pečivo,
chlebíčky, zákusky, svačiny a pestrý výběr potravin. Kromě toho nabízíme poctivě vyrobené
bylinkové sirupy, ovocné marmelády, sušené
ovoce a uzené ořechy. Zakoupit u nás můžete
i med od včelařů z Poniklé.

Být nad věcí, i když už padá listí...

Důležitou součástí naší nabídky jsou i různé zajímavé výrobky - aktuálně nabízíme například velký výběr dřevěných hraček, náušnic,
mýdel a nově i látkových kapesníků. Přijďte se
podívat, třeba vyberete něco pod stromeček!
Bára Kulhavá

Otevřeno:
po-pá 7:30 - 17:00, so-ne 8:00-17:00
Státní svátek 17.11. :
otevřeno 8:00 - 17:00,
bude čerstvé pečivo!

foto: Bára Kulhavá
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káva – zákusky
svačiny – potraviny
sebevědomé výrobky
otevírací doba:
pondělí – pátek: 7:30 – 17:00
sobota – neděle: 8:00 – 17:00
káva v provozu od 9:00, za dobrého počasí

– každý den čerstvé pečivo a koláče z pekárny v Semilech
– pestrá nabídka potravin
– vynikající zákusky a chlebíčky, bagety a další svačiny
– nápoje všeho druhu
– bonbóny a pendreky
– nanuky
– výrobky z Poniklé i odjinud
– domácí sirupy a marmelády
– uzené ořechy
Espresso, cappuccino nebo caﬀè latte - na mlýnku káva
z liberecké pražírny Nordbeans
Přijďte se podívat, přijďte si něco koupit. A buďte taky Nad věcí.

Poniklá 147 – na návsi
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Povídka
Monolog nepřirozeného muže
Ach, tolik se snažím působit přirozeně, že je to tak nepřirozené, až se tomu sám divím. Divím
se přirozeně, přirozeně, ale dělá mi to starosti, zda je čemu se přirozeně divit, neboť má nepřirozenost je mi zřejmě přirozená.
Má přirozená nepřirozenost mě nutí působit, přirozeně, nepřirozeně, i když vlastně přirozeně,
a je to tak nepřirozeně nepřirozené, až se tomu divím čím dál víc.
Divím se, přirozeně, nepřirozeně přirozeně a dělá mi to starosti, zda je čemu se, přirozeně, nepřirozeně přirozeně divit, neboť má přirozená nepřirozená nepřirozenost je mi zřejmě, přirozeně,
nepřirozeně přirozená přirozenost.
Má, přirozeně, nepřirozeně přirozená přirozenost přirozená nepřirozená nepřirozenost mě
nutí působit, přirozeně, nepřirozeně přirozeně přirozeně nepřirozeně nepřirozeně, i když vlastně,
přirozeně, nepřirozeně přirozeně přirozeně, a je to tak, přirozeně, ... Ach, tolik se snažím působit!
Jako kdekdo.
Přirozeně.						

(Oldřich Peterka, 1976)

Stolní kalendář obce Poniklá na rok 2018
na téma 125 let Tělocvičné jednoty Sokol Poniklá je za pouhých 89,- Kč k dostání na OÚ,
v trafice paní Šeflové, v krámku Nad věcí
a v jilemnickém infocentru.
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Historie

Listy z kronik – část I.
Napsal Miroslav Holubec, rodem z Poniklé
Již mnoho let pracuji na rodokmenu rodu Holubců z Poniklé. Při této práci nacházím různé
informace, které by mohly zajímat i Vás, čtenáře zpravodaje „Pod horami“. Proto se s Vámi o ně
v několika pokračováních podělím.
Nejprve se drobnou poznámkou vrátím k práci pana JUDr. Miroslava Holubce, která byla na
pokračování uveřejněna také ve starších ročnících tohoto zpravodaje. Jeho práce je z roku 1979
a já si jí nesmírně vážím. On sám v úvodu uvádí: „Nedostatek písemných zpráv ze sedmnáctého
století a z doby starší, dává širokou možnost úvahám a dedukcím, především k vyslovení názorů o příbuzenství jednotlivých osob a rodin. Proto názory vyslovené zde k tomuto nejstaršímu
období je nutné chápat jako pravděpodobnosti. Proto fakta na jedné straně a vyslovené názory
na straně druhé, jsou vždy jasně vymezeny i se zdůvodněním, co mne k určitým závěrům vedlo.
Některá fakta připouští i několikerý výklad. Přikláněl jsem se k tomu, který se mi zdál nejpravděpodobnější. Pokud by se podařilo objevit další písemnosti, jistě by bylo možné ledacos doplnit,
případně opravit.“
Když dva dělají totéž, není to totéž. Tak to může být i u rodokmenu. Já jsem rodokmen pojal
trochu jinak. Jelikož vlastním další materiály jako jsou osobní vzpomínky, zápisky a korespondence, prokládám matriční data těmito zápisy. Také záleží na tom, pro jaký okruh čtenářů je tato
práce určena. Jinak rodopisnou práci pojal PhDr. Václav Mattauch, který měl zřejmě i jiné podklady. Navazuji na tyto předešlé kapitoly a předkládám Vám některé zajímavosti, které vlastním.
Nejprve uvádím něco o jménu a stáří naší obce tak, jak již bylo dříve napsáno.
Pan Dr. Jaroslav Kaván v roce 1993 v časopise Krkonoše č.5 uvedl: „První zmínka o Poniklé
(lidově Poniklej, v Poniklým, Ponikelák), dlouhé vesnici podle malého přítoku Jizery, jsou již
z roku 1354 ve spojitosti se štěpanickými Valdštejny. Jméno bylo původně jménem tohoto malého
potůčku a vyjadřovalo dávné krasové jevy vycházející ze slovesa poniknouti = vymizeti.“
Pan Jaromír Horáček v roce 1959 v Programu dne požární ochrany píše: „Už pojmenování
obce, která leží v klínu podhůří pod vrcholem Kobylou (895), je zajímavé. Nad první zatáčkou
okresní silnice nad řekou Jizerou je prostorná vápencová jeskyně a podzemní krasový útvar tu
nebyl dosud probádán. Upomíná na obdobu u Bozkova. Ve zdejších fylitových vrstvách jsou totiž
uloženy místy silné vrstvy vápence (křížlický vápencový lom, staré lomy ve Štěpanické Lhotě).
Také Ponikelský potok, protékající hlubokou strží pod školou, se ztrácí, „poniká“ pod zemí a odtud i název obce Poniklá.“
Vlastním práci PhDr. Mattaucha z roku 1952 a z této vyjímám: „Při postupu proti Jizeře byla
objevena pobočka zprava a pojmenována podle kamenitého řečiště Kamenicí a dále pobočka
zleva, které dáno jméno Jizírka. Při dalším sledování Jizery nalezena voda, která se ztrácela v bílé
vápenné skále, byla skloněna pod skálu. Poněvadž pro výraz „býti skloněn, ležeti tváří k zemi“ se
užívalo před půldruhým tisíciletím slova „ničeti, poničati“, dostala ta voda jméno Poniklá (voda),
nebo Poniklý (potok). Poniklá je tedy týž název pro ponornou vodu, jaký se ozývá v moravském
krasu v názvu Ponikva, Punkva. Takovým blízkým slovem k Poniklá je i název květiny se skloněným květem „poniklec“ chybně „koniklec“ a dnes už bez znalosti staročeštiny a praslovan-
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štiny nesrozumitelný a záhadný. Po „Poniklé“ vodě nebo po „Poniklým“ potoce dostala jméno
i pozdější víska PONIKLÁ, kolem roku roku 1200 vzniklá. Ještě výše bylo dostiženo zarostlého
rokytím, druhem to vrby a potok jím protékající nazván Rokytnicí.
Dr. Mattauch tady uvádí nejstarší možné datum vzniku Poniklé a nejstarší možné sídliště
na levém břehu Ponikelského potoka při jeho ústí do Jizery. Druhé, v místě bývalého ponikelského mlýna a dalších 31 usedlostí, datuje do období před rok 1241.
V dostupných písemných pramenech se však Poniklá objevuje podstatně později. Jednak v letech 1344-1350 za arcibiskupa Arnošta z Pardubic se Poniklá uvádí v popisu pražské diecéze, což
je seznam far.
Zde cituji z D přílohy „Dějin národa Českého“, Františka Palackého: „Především postavíme
sem co základ, starý popis diecese Pražské, podlé archidiakonatův a dekanatův jejich, jakž pod
arcibiskupem Arnoštěm z Pardubic mezi r. 1344 a 1350 sepsán. Zde uvedeno: Archidiakonát Hradecký-Dekadant Jičínský: Jičín, Paká nová, Robousy, Úbyslavice, Běchary, Roztoky, Kostelec,
Údrnice, Dolany, Chyjice, Drahoraz, Konechlumí, Radím, Úlibice, Choteč, Mlazovice, Lužany,
Lomnice, Újezd horní i dolní, Železnice, Nová ves, Libuň, Bystřice, Paká stará, Pecka, Kalná,
Týn (nad Rovenskem), Nadslav, Zliv, Ostrožno, Brenné dolejší, Brenné hořejší, Nemojčeves, Velíš, Čistá, Brada, Libštat, Jilemnice, Svříčno, Poniklé, Bělohrad (?Albea), Zebín, Olešnice (Košťálská), Olešná (?), Štěpanice. Přidej: Byšice, Chomutičky, Kopidlno“.
Krátce nato je Poniklá uvedena v roce 1352 v registrech papežských desátků. Podmínkou
zápisu v tomto rejstříku byla existence fary v osadě. Poniklá neplatí se Štěpanicemi NIC. Jako
obec chudá byla od placení desátků osvobozena.
Třetí zápis je z roku 1354 – v Poniklé byl prvně jmenován kněz.
Založení Poniklé mohlo proběhnout někdy zhruba kolem roku 1200, postavením prvních
několika obydlí u ústí Ponikelského potoka do Jizery. Později potom bývali rozměřením pozemků pověřeni mniši, kteří tyto rozměřovali na lány. Tyto pak byly přidělovány jednotlivým
osadníkům. Osadníci si zhruba asi po sto letech po založení obce vystavěli první dřevěný roubený
kostel. Ten mohl být postaven v Poniklé někdy před rokem 1344.
Miroslav Holubec

TJ Sokol Poniklá
pořádá Cvičení pro radost s Olgou ŠÍPKOVOU
aerobik, posilování, power yóga, protažení
27. ledna 2018
Tělocvična ZŠ Poniklá
10:00 - 13:00 hod (o přestávce možnost malého občerstvení – káva, čaj)
Vstupné: 230,-Kč (podložky s sebou)
Rezervace nutná předem: holubcovamartina@seznam.cz, tel. 732 233 117
!!! místa jsou omezená !!!
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