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Slovo redakce
Vážení sousedé,
vstoupili jsme do nového roku,
který je zakončen osmičkou. Z historie víme, že naše národní dějiny jsou
na tuto číslovku poněkud vysazené,
přejme si proto, abychom na různé
„osmičkové zvraty“ letos spíše jen
vzpomínali, než si je na ten či onen
způsob znovu prožívali. Neurazí mne,
pokud se letošní rok do osnov dějepisu
nezapíše a pokud jej prožijeme v relativním poklidu.
V tomto čísle zpravodaje si snad
každý najde své – něco aktuálního
obecního dění, spolkový život a tentokrát i trochu více historie, s ohledem
ku stému výročí republiky najmě té
legionářské.
Na četná přání jsme o jeden bod
zvětšili písmo, to abyste na vše lépe
viděli.
Tomáš Hájek
Obec Poniklá hledá:
redaktora zpravodaje Pod horami
očekává se cit pro jazyk, znalost práce
na PC, samostatnost, iniciativa
protokoláře do smuteční síně
očekává se pečlivost při přípravě prostor
(úklidu smuteční síně a okolí), diskrétní
chování během obřadu (urovnání věnců,
zatažení rakve) a možnost přizpůsobit
svůj denní režim termínům smutečních
obřadů.
Práce jsou honorované. Podrobnosti
sdělí starosta na tel: 603 569 389, osobně
na OÚ, nebo písemně na adrese Hajek@
ponikla.cz.
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Úvod
Pod horami
číslo: 187, ročník 46
registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydala:
Obec Poniklá
provisorní redaktor:
Tomáš Hájek
jazyková spolupráce:
Hana Hájková
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
30. 4. 2018
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na: Hajek@ponikla.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce místní kultura:
zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce místní komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Foto na úvodní straně:
Vítězný snímek školní souteže „Pod peřinou“
– více na str. 17
Foto: Nikola Vrbatová, 9. třída
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Zprávy z obce
Jednání obecní rady za období
leden – únor 2018
Vážení sousedé,
to nejzajímavější z jednání rady obce
Vám tradičně přináším na řádcích níže.
Rada obce odsouhlasila připojení k projektu obce Víchová nad Jizerou
z programu OPŽP na předcházení vzniku
odpadů – nákup domácích kompostérů
a štěpkovače. Počátkem roku bylo vyhlášeno dotazníkové šetření ve věci zjištění
zájmu o domácí kompostéry mezi občany
obce. Dotazníkového šetření se zúčastnilo
108 respondentů, kteří měli zájem o:
•
kompostér 650 l – 10 ks
•
kompostér 1 000 l – 26 ks
•
kompostér 1 400 l – 27 ks
•
kompostér 2 000 l – 45 ks
V rámci žádosti o dotaci bude požádáno celkem o 148 ks kompostérů (rezerva)
pro Poniklou, v případě schválení žádosti by došlo k nákupu kompostérů. Kompostéry by byly po dobu 5 let u občanů
ve výpůjčce, po uplynutí povinné doby
udržitelnosti by přešly do jejich vlastnictví, obec v rámci projektu zažádá ještě
o štěpkovač.
Obec Poniklá podala do 4. výzvy MAS
„Přiďte pobejt!“ zúženou verzi projektu
podaného původně do výzvy č. 46 IROP,
ve které jsme sice prošli všemi procesy
hodnocení, ale z důvodu velkého počtu
předložených projektů jsme zařazeni jako
náhradníci a není reálná možnost být podpořeni z výzvy IROP. Do výzvy MAS tak
byl předložen projekt řešící vybudování výtahové šachty na zadním dvoře ZŠ
a rekonstrukci dvou odborných tříd za necelých 6 mil. Kč, z toho případná dotace

činí 3,8 mil. Kč. Žádost úspěšně prošla
hodnotícím procesem a projekt byl vybrán
ke spolufinancování. Následující kroky
budou patřit přípravě výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací. Maximální termín pro dokončení je listopad 2019.
Obec Poniklá podala žádost o dotaci do programu LK na Podporu obnovy
venkova na projekt „Rekonstrukce foyer
KD Kantýna“, celkové náklady žádosti
690 000 Kč, z toho žádost o dotaci ve výši
300 000 Kč.
Rada obce schválila vítěze veřejné
zakázky „Opravy místních komunikací 2018“ nabídku uchazeče ZEPOS RS
s.r.o., Libuň 225, jehož nabídková cena
byla ekonomicky nejvýhodnější, nabídková cena činila 2 061 699 Kč bez DPH
(naopak nejdražší nabídka byla evidována
ve výši 2 752 699 Kč bez DPH). Obec
hodnotila celkem 5 nabídek uchazečů.
Rada obce odsouhlasila žádost divadelního spolku J. J. Kolár o úpravu prostoru u jeviště. Přáním ochotníků bylo dnes
zazděné okno opětovně vybourat a místo
něho umístit dveře do úrovně výšky jeviště, tak aby bylo snazší stěhování kulis
či aparatury na jeviště. V současné době
se kulisy stěhují buď hlavními dveřmi,
anebo zadním vchodem přes šatnu.
Obec Poniklá připravovala do výzvy
SZIF projekt na rekonstrukci schodišť
a přístupových cest ke kostelu sv. Jakuba.
Výzva však byla ukončena dříve z důvodu
vyčerpání alokace. Jako náhradní varianta
se jevilo podání projektu do programu Ministerstva kultury ČR na podporu obnovy
kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností na rok 2018. Z tohoto programu by však bylo možné žádat
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jen na schodiště a památkové práce s tím
související. Při celkových nákladech kompletní obnovy schodiště a přístupových
cest v hodnotě téměř 600 000,- Kč, by
dotace z tohoto programu činila necelých
100 000 Kč, bylo tedy rozhodnuto s žádostí vyčkat na další výzvu SZIF, kde bude
možné žádat o komplexní obnovu, ovšem
za cenu posunutí harmonogramu obnovy
minimálně o jeden rok.
Vážení sousedé, ať vám nastupující
jaro přinese pohodu a dobrou náladu!
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
K hutné a výstižné zprávě paní místostarostky bych si dovolil snad jen několik
drobných připodotknutí.

Obecní hlásný
Kompostéry
Pokud se až z těchto řádků dozvídáte
o možnosti získat v roce 2019 zdarma
domácí kompostér (pokud tedy bude dotace) a chtěli byste ho také, nezoufejte.
Na základě zájmu z proběhnuvšího dotazníkového šetření jsme objednali v každé
velikostní kategorii o několik kusů více.
Nyní tedy pro tento zatím nerozdělený
zbytek platí: kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Podrobnosti Vám poskytneme na OÚ,
případně na známých kontaktech: 603 569
389, Hajek@ponikla.cz
Velkoobjemové odpady
Od letošního roku byla pozměněna praxe
sběru velkoobjemového odpadu. Namísto
v posledních letech uplatňovaného jarního
umístění kontejnerů na osmi vybraných
stanovištích po vsi budete mít možnost

Během zimy pokračují práce na zateplování sklepů, půd a při příhodném počasí i fasády
foto: Tomáš Klikorka
na dvou obecních bytových domech, na obrázku čp. 307.
4
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tento odpad odevzdat každou první sobotu
v měsíci vždy od 9.00 do 10.00 na zadním dvoře bývalé přádelny. Uložení je
zpoplatněno jednorázovou taxou 50,- Kč.
Ve vážných případech, kdy nemáte možnost
odpad dopravit na toto jedno místo, Vám
s odstěhováním pomůže po objednání
obecní technická četa (tel. 608 084 782 –
p. Klikorka). Obdobně lze po předchozí
domluvě ve vážných případech umístit
velkoobjemový odpad i mimo výše

zmíněnou hodinu.
President
V lednu využily zhruba dvě třetiny z nás
možnosti zvolit si všelidově hlavu státu.
Výsledky obou kol v Poniklé i v celé republice dokumentují níže přiložené tabulky.
Ponikelské i celostátní výsledky se shodly
na pokračování Miloše Zemana v nejvyšší
ústavní funkci.

Výsledky voleb v celé ČR
Kandidát

1. kolo – účast 61,92% 2. kolo - účast 66,60%

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

221 689

4,30

X

X

472 643

9,18

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

4

Hynek Jiří RNDr.

526 694 10,23
63 348

1,23

X

X

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

29 228

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

24 442

0,56

X

X

0,47

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

454 949

8,83

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 1 369 601

26,6

1 985 547 38,56

2 853 390
X
2 701 206

51,36
X
48,63

Výsledky voleb v PONIKLÉ
Kandidát

1. kolo – účast 64,03% 2. kolo – účast 67,53%

číslo

příjmení, jméno, tituly

hlasy

%

hlasy

%

1

Topolánek Mirek Ing.

23

3,76

X

X

2

Horáček Michal Mgr. Ph.D.

50

8,18

X

X

3

Fischer Pavel Mgr.

65

10,63

X

X

4

Hynek Jiří RNDr.

3

0,49

X

X

5

Hannig Petr Mgr.

4

0,65

X

X

6

Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c.

3

0,49

X

X

7

Zeman Miloš Ing.

265

43,37

357

54,58

8

Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D.

65

10,63

X

X

9

Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. 133

21,76

297

45,41
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Pronájmy Kantýny
Jak se postupně upravují vnitřní prostory
v Kantýně, stoupá i zájem o jejich využití.
V současné době lze pronajmout Kantýnu
jako celek včetně sálu, kuchyně a ubytovny (oslavy, soustředění, svatby,…), nebo
jen jako turistickou ubytovnu. Pronájem
na základě mandátního pověření vykonává
pro obec Soňa Anna-Marie Fišerová,
na kterou se také v případě zájmu můžete
obrátit (774 585 904). Dlouhodobým
záměrem obce je pronajmout objekt jako
celek někomu, kdo zde bude provozovat
kuchyni i ubytování – než se to ale podaří,
platí výše zmíněná nabídka. Více na:
https://kantyna-ponikla.webnode.cz/
Platba za odpady
Upozorňujeme poplatníky, že cena za svoz
komunálního odpadu byla pro letošní rok

Obecní hlásný
mírně navýšena. Po sedmi letech stálých
cen jsme tak “ze setrvačnosti” obdželi
bankovním převodem několik mírně
nedostačujících plateb. Týká se to vlastně
pouze nejběžnější taxy, která je nově
450,- Kč za 6 velkých pytlů na směsný odpad, nebo 480,- Kč za 12 malých. Kompletní ceník je uveden na další straně.
Bez dluhů
A dobrá zpráva na konec. Veškeré dlouhodobé obecní závazky jsou splaceny! Poslední letošní březnovou splátkou se obec
konečně zbavila přes mnohá funkční období
prostupujícího zadlužení. Pravděpodobně
se ani letos nevyhneme čerpání nějakých
krátkodobých půjček na financování
dotačních projektů, ty dlouhodobé už ale
naštěstí máme z krku…
Tomáš Hájek, starosta

Žádosti o úplatný převod pozemků
žadatel:
Hejral Josef, Liberec
(Poniklá 370)
pozemky:
ppč. 481/1 a 482/1 kú Přívlaka
Nabídka zaměstnání
Krakonošův ranč – hospodářské
družstvo přijme do pracovního
poměru OŠETŘOVATELE TELAT
Bližší informace podá Alena Šedá
na tel. č. 605 056 601

Další dílčí etapou zkulturňování kulturního
domu prochází vstupní foyer. Během jarních
divadelních představení můžete průběh prací
pravidelně kontrolovat...
6

foto: Tomáš Klikorka

Vyvrácení jednoho mýtu: Doktorka MUDr. V. Kalenská oznamuje,
že její ordinace v Jilemnici je stále
otevřená a v nejbližších letech se nechystá končit.

Pod horami leden – únor 2018

Obecní hlásný

7

Pod horami leden – únor 2018

Zastupitelstvo obce

Zasedání Zastupitelstva obce Poniklá
V obecním zpravodaji otiskujeme jen výběr
důležitých pasáží oficiálního zápisu (ten
je v úplnosti k dohledání na elektronické
úřední desce nebo na OÚ). Není-li uvedeno
jinak, bylo hlasování jednomyslné.
21. zasedání ZO bylo svoláno na čtvrtek
1. března 2018 od 19.00 do zasedací síně
na OÚ Poniklá (čp. 65). 21. zasedání ZO bylo
zahájeno v 19.04 hod. starostou Tomášem
Hájkem za přítomnosti 9 zastupitelů,
(omluveni: P. Novotná, J. Jirouš, J. Bekr,
J. Čížek, M. Kulhavý, J. Paulů) a 1 hosta
z řad veřejnosti. Starosta konstatoval, že
zápis z 20. zasedání byl pořízen a ověřen,
zastupitelstvo bylo řádně svoláno a v počtu
9 zastupitelů je usnášeníschopné.
Zpráva o činnosti Rady obce
Starosta obce informoval zastupitele
o důležitých rozhodnutích Rady obce Poniklá a o průběhu přípravy a uskutečňování
investičních akcí obce.
Diskuse – bez připomínek.
Rozpočtová změna č.1
viz tabulka níže na této straně
Diskuse – bez připomínek.
usnesení č. 211:
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ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 1/2018:
navýšení příjmů rozpočtu o 190 480,00 Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 190 480,00 Kč.
Grantový program obce Poniklá
Objem prostředků pro grantový program
letos činil 500 000,- Kč, suma žádostí byla
pouze o 100,- Kč vyšší (kráceno u největšího
individuálního projektu – viz hvězdička).
Tabulka je přiložena na další straně.
Diskuse – zastupitelé T. Hájek, P. Plichta,
J. Kubín, S. A.-M. Fišerová, A. Šedá, J. Urík
a S. Václavíková nahlásili možný střet
zájmů.
usnesení č. 212:
ZO Poniklá schvaluje přidělení dotací obce
Poniklá na rok 2018 dle předloženého
návrhu. ZO Poniklá pověřuje starostu obce
uzavřít s žadateli, kteří v úhrnu obdrží
dotaci 50 000,- Kč a vyšší, příslušnou
veřejnoprávní smlouvu.
Diskuse
Termín dalšího zasedání ZO byl stanoven na
26. dubna 2018, jinak bez diskuse.
zapsal T. Hájek
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Grantový program obce Poniklá na rok 2018
Název
žadatele

Název projektu
Údržba lip
a sadovnické práce
u Vítkova křížku

stručný popis

Celkové
náklady
projektu
v Kč
Kč

%

16 000 80,0

16 000

80,0

12 500

10 000 80,0

10 000

80,0

pracovní bouda a členská
základna, údržba vchodu
do podzemí

18 150

14 520 80,0

14 520

80,0

20 000

Česká
Nákup podpůrných
speleologická prostředků
společnost
pro průzkum krasu

nářadí, ochranné pomůcky,
materiál pro průzkum
ponikelského krasu

Česká
Oprava a údržba
speleologická
objektů
společnost

Kč

%

navržená
dotace
Kč

prořezávky lip, výsadba
keřů, …

Auersvald
Pavel

Požadovaná
dotace

Český svaz
včelařů

Oslavy 105 let
založení včelařského
spolku v Poniklé

brožura, přednáška

18 000

14 400 80,0

14 400

80,0

Div. spolek
J.J. Kolár

Divadlo

kostýmy, rekvizity, kulisy,
…

25 000

20 000 80,0

20 000

80,0

Fišerová
Soňa A.-M.

Knihobudka aneb
literární osvěžovna a
písmenková první
pomoc

oprava a doplnění
knihobudky na návsi

3 808

2 700 70,9

2 700

70,9

Večery při svíčkách

6 večerů při svíčce

10 200

8 000 78,4

8 000

78,4

Přádelna

propagace a ukázky
tradičních řemesel

60 500

9 800 16,2

9 800

16,2

Generální oprava
pojízdné polní
kuchyně

rekonstrukce a doplnění
historické polní kuchyně

86 000

68 800 80,0

68 700*

79,9

21 250
25 000

17 000 80,0
20 000 80,0

17 000
20 000

80,0
80,0

22 000

17 600 80,0

17 600

80,0

30 000

24 000 80,0

24 000

80,0

77 000

61 600 80,0

61 600

80,0

Fišerová
Soňa A.-M.
Fišerová
Soňa A.-M.
Kabinet
kerkonošské
slovesnosti
Mažoretky
SDH Poniklá

Obnova ošacení
Doprava

Kronika Sboru
SDH Přívlaka dobrovolných hasičů
v Přívlace

10 ks kostýmů a doprava
doprava na závody
Vitrína na poháry
do garáže SDH
startovné, ubytování, ceny
pro mládež na Dětský den,
dětský tábor a
Silvestrovský běh,
stejnokroje,…
zpětné sepsání historie,
vyhotovení 3 výtisků
kroniky

Celoroční činnost
Tělocvičná
T. J. Sokol Poniklá
jednota Sokol
2018

doprava, startovné,
cvičební pomůcky,
Ponikelské posvícení

76 900

61 520 80,0

61 520

80,0

účast dvanácti osob
na sletu v Praze

33 200

26 560 80,0

26 560

80,0

sociální zařízení

60 000

48 000 80,0

48 000

80,0

22 000

17 600 80,0

17 600

80,0

42 000

33 600 80,0

33 600

80,0

10 500

8 400 80,0

8 400

80,0

SDH Poniklá

Vitrína na poháry

SDH Poniklá

Celoroční činnost
SDH

Účast na XVI.
Tělocvičná
Všesokolském sletu
jednota Sokol
2018
IV. etapa
Tělocvičná
rekonstrukce chaty
jednota Sokol
Babeta

startovné, placení
rozhodčích, praní dresů
2x velká hliníková branka

TJ Poniklá

Celoroční činnost

TJ Poniklá

Nové branky

TJ Poniklá

Nákup vybavení hřiště síť na branku, výměna
a kabin
svítidel ve sprchách, …
CELKEM

654 008 500 100

500 000
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Společenská kronika
Jubilea leden – únor 2018
93 let
Šimůnková Věra

Stav k 1. 1. 2017		
Přistěhování		
Odstěhování		
Narození			
Úmrtí			
Sňatky			
Rozvody			
Přestěhování v obci
Stav k 1. 1. 2018		

90 let
Rychtářová Jaroslava
80 let
Kavová Marie
75 let
Hájek Miloslav
Tauchmanová Vlasta

Úmrtí leden – únor 2018
28. 12. 2017
02. 1. 2018
17. 1. 2018
23. 1. 2018
2. 2. 2018
14. 2. 2018

Nesvadba Josef
Kubín Jindřich
Koldovská Jana
Kaván Josef
Vojáček Jiří
Pelcová Božena

Upřímnou soustrast!
Rádi bychom poděkovali přívlackým
a
ponikelským
hasičům,
bývalým
spolupracovníkům přádelny Seba 12,
zástupcům obce a všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Jindřichem Kubínem. V neposlední řadě také patří velký dík
panu Čížkovi za procítěná slova, pronesená
během důstojného rozloučení.
rodina Kubínova

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
přišli naposledy rozloučit s panem Josefem
Kavánem, panu Čížkovi za jeho upřímný,
soucitný smuteční projev, panu doktoru
Kavánovi a celému mysliveckému sdružení.
rodina p. Kavána
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Statistika pohybu obyvatel v obci
za rok 2017
1146
21
26
12
13
5
1
20
1140

Narození leden – únor 2018
10. 2. 2018

Šimon Matějka
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Knihovna

Obecní knihovna
V minulém roce jsme navýšili knižní
fond asi o 190 knižních svazků různých
žárnů, v celkové hodnotě 27 752,- Kč.
V knihovně se nachází celkem 5 644 knih
rozdělených do beletrie, dětské, naučné
a regionální literatury. Právě na sbírku knih
z regionu jsme nejvíce pyšní. V naší obci
máme registrovaných 82 čtenářů, z toho je
39 čtenářů do 15 let. Za rok 2017 bylo celkem vypůjčeno 2 558 knih. Webové stránky
obecní knihovny navštívilo celkem 452 lidí,
což je zhruba o jednu čtvrtinu víc než v roce
předešlém. Toto navýšení přikládáme tomu,
že každý měsíc píšeme na stránky nově
zakoupené knihy. Můžete se o tom sami
přesvědčit na:
www.knihovnaponikla.webk.cz.
Pokud byste měli nápady na zakoupení
nových zajimavých titulů, můžete využít
vzkazy na stránkách nebo e-mail:
knihovna@ponikla.cz.
Pokud u nás nenajdete knihu, kterou
potřebujete, je tu možnost objednat knihu
z okresní knihovny v Semilech nebo z krajské vědecké knihovny v Liberci (ale doba
dodání je cca 1 měsíc).
Knihovna je přístupná pro žáky základní školy v době vyučování, což přispívá
k povědomí žáků o knihách, které si mohou zapůjčit. Díky tomu máme vyšší procento ročních výpůjček oproti okolním knihovnám. Dále jsme obohatili fond povinné
četby k maturitám. Byli bychom rádi, aby
se tento narůstající trend udržel i v letošním
roce.
Od 1. dubna se mění otevírací doba knihovny pro veřejnost na každé úterý od 16.00
do18.00.
Ludmila Višňáková, knihovnice

Nejnovější knihy
Gorge Orwell – Farma zvířat
B. A. Paris – Za zavřenými dveřmi
Guy de Maupasant – Kulička
Edgar Allan Poe – Jáma a kyvadlo
Milan Kundera – Směšné lásky
Jay Asher – Třináctkrát proto
Halina Pawlowská – Zase zoufalé ženy
dělají zoufalé věci
Charles Baudelaire – Květy zla
Humberto Eco – Jméno růže
Daniel Cole – Hadrový panák
Jo Watsonová – Hořící město
Cecelia Ahernová – Vadná
Vladimír Nabokov – Lolita
Barbara Woodová – Volání minulosti
Franz Kavka – Proměna
Ladislav Fuks – Spalovač mrtvol
Catherina Riderová – Polibek v New
Yorku
Irena Dousková – Hrdý Budžes
Michal Viewegh – Báječná léta pod psa
Jodi Picoultová – Velké maličkosti
Sandra Brownová – Pomsta
Nicholas Sparks – Život ve dvou
Rosemary McLouchlinová – Návrat
na panství Tyringham
Liane Moriartyová – Šílené výčitky
Louise Pennyová – Pohřběte své mrtvé
J. P. Delaney – Ta přede mnou
Jeane E. Pendziwolová – Dcery strážce
majáku
Keleová Vasilková – Přítelkyně
Peter May – Entomologův odkaz
11
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Hendrik Groen – Tajný deník Henrika
Groena 83 ¼ roku
Robert Bryndza - Temné hlubiny
Milan Kundera - Kniha smíchu
a zapomnění
Nora Robertsová - Láska nikdy nerezaví
Dětské knihy
Poznáváme zvířátka v lese
Petra Bartíková – Rok v lese
Jiří Žáček – Sedmero pohádek na dobrou
noc
Knauerová – Zlatá kniha českých
pohádek
Ondřej Neﬀ a kol. – Poklad dobrodružných příběhů
Malvina Miklós – Cesta kolem světa
očima dětí
Thomas Brezina – 001 Hafani, Supermozky v ohrožení
Thomas Brezina – 001 Hafani, Mimozemšťani útočí
Thomas Brezina – 001 Hafani, Vejce
z vesmíru

Různé

Český červený kříž
Rádi bychom touto cestou poděkovali
těm, kteří darují tu nejcennější tekutinu
na světě, která je v medicíně stále ještě
nezastupitelná – KREV. Dělají to z vlastního přesvědčení, pro kohokoliv z nás
a hlavně bez nároku na finanční odměnu.
V roce 2017 se stali držiteli zlaté medaile Prof. Janského za 40 odběrů paní
Aneta JANATOVÁ, Poniklá 163 a pan
Jaroslav URÍK, Poniklá 289.
Rok 2017 se stal pro slečnu Lucii ZÁRUBOVOU, Poniklá 53, Elišku
VRÁNOVOU, Poniklá 195 a Václava
ŘEHOŘKA, Poniklá 307 pomyslným
startem pomoci pro všechny, kteří potřebují pro záchranu svého života darovanou
krev. Pevně věříme, že půjdou ve šlépějích mnoha dalších ponikelských dárců,
držitelů plaket za opakované odběry.
Je skoro neuvěřitelné, že jeden odběr
krve může zachránit až 4 lidské životy.
Další slova díků patří všem, kteří se
zapojili do sbírky pro charitu. Jako každoročně se velké množství darovaných
věcí dostalo nebo dostane k lidem, kteří se
pro svůj věk, zdravotní postižení, nemoc,
osamocení či životní krizi neobejdou bez
této pomoci.
Výbor ČČK Poniklá

Skromná
ukázka
knih
z regionálního fondu obsahujícího celou řadu nových
odborných publikací o přírodě a historii Krkonoš, jakož
i bohatý výběr “poudačkové”
nářeční literatury
foto: Ludmila Višňáková
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Škola a školka

Co se děje ve škole a školce
Z třídní knihy předškoláka

Naposledy jsme se loučili těsně
před vánočními svátky. Věříme, že jste
si je krásně užili v kruhu svých bližních,
ve zdraví a dobré náladě. U nás ve školce
také zavládla dobrá nálada a radost díky
vystoupení dětí na besídce pro rodiče.
Mladší děti představily divákům NAŠE
DNY VE ŠKOLCE OD ZÁŘÍ DO PROSINCE – pásmo písniček a básniček
s pohybem. Starší děti sehrály pohádku
VO ŠETRNÝ DONTOUCE A BÍLYM
ČERTOJ, kterou obohatily písničkami na téma nebe a peklo. Rozzářené oči
všech dětí a veliké nadšení jsme si užívali
při rozbalování dárků pod stromečkem.
Děti potěšily puzzle obrázky, stavebnice,
experimentální hudební nástroje, kuličková dráha, encyklopedické knihy i hračky
na písek. Pak už jsme sváteční a pohodo-

Masopustní průvod masek

vý čas strávili ve svých domovech.
V polovině ledna k nám do školky
zavítalo již potřetí sférické kino, tentokrát s pohádkou POLARIS. Do nafukovací kupole jsme se vešli úplně všichni
a v leže na podložkách jsme se přenesli
do světa věčného sněhu i ledu – na severní pól. Cestující tučňák z jižního pólu
se setkal s ledním medvědem na severu
a spolu se vydali na vědeckou výpravu
prozkoumávat nekonečný vesmír. Děti
film pozorně sledovaly a prožívaly neuvěřitelné události plné působivých záběrů. Děti si zapamatovaly mnoho zajímavých informací, ale také se ujistily, jak je
důležité opravdové přátelství. Budeme se
těšit na další lákavou projekci za poznáním světa.
V únoru jsme se přenesli do období
předjarního veselí a karnevalových zá-

				

foto: MŠ Poniklá
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bav v maskách – MASOPUSTU. Celý
týden jsme si povídali, zpívali, hráli jsme
na různé hudební nástroje, připravovali
a tvořili jsme masky a jednoduchá chrastítka. V pátek 9. února jsme si nasadili
obličejové masky různých zvířátek, někdo se proměnil v indiána, Číňanku, kočičku, medvěda, šaška nebo tradičního
dědka s nůší. Za doprovodu veselé hudby
z obecního rozhlasu jsme se vydali na masopustní průvod dolní částí obce. Potěšily
nás usměvavé tváře našich spoluobčanů
i mávání projíždějících řidičů. Pan starosta T. Hájek a paní účetní A. Soukupová
si před OÚ prohlédli naše rozmanité převleky a zazpívali jsme jim písničku JÁ
JSEM MUZIKANT. Odměnou za naše
snažení byla zdravá sladká výslužka, děkujeme.
V zimních měsících myslíme na strádající ptáčky a volně žijící zvířátka. Moc

Škola a školka
rádi objevujeme tajemství přírody, dovídáme se nové skutečnosti a upevňujeme
své poznatky ze života zvířat. Vlastní
pozorování, zkušenost a zážitek si nejlépe pamatujeme. Sledujeme stopy zvířat
ve sněhu nebo samotná zvířata při procházkách. Rodiče s dětmi do školky nosili
suchý chléb, pečivo, kaštany, žaludy, mrkev i jablka pro lesní zvěř. Koncem týdne
skupinka starších dětí dopravila zásoby
dobrot panu myslivci Václavíkovi, který
se o krmelec v lese pečlivě stará. Věříme,
že si zvířátka přilepšila a pochutnala. Děkujeme za spolupráci všem zúčastněným
rodičům.
Ve školce jsme si společně povídali
o lidském těle, o zdravé péči a prevenci
před nemocemi. Přivítali jsme Divadlo
Úsměv Ludmily Frištenské s pohádkou
BÁBA CHŘIPKA. Představením nás
provázeli Kašpárek a jeho menší bráška

Předání krmení pro lesní zvířátka panu myslivci Václavíkovi
14
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Kašpárek - maňásek. Seznámili nás s klukem Kubou a jeho sestřičkou Zdravěnkou,
která se uměla postarat nejen o své zdraví,
ale i o zdraví druhých a pomohla dobrou
radou. Mezi děti v příběhu zavítala zlá
bába Chřipka, která rozdává bacily jako
bonbony. Kubík neodolal a onemocněl
chřipkou, ale Zdravěnka věděla, že nad
zlou bábou zvítězí pomocí vitamínů a čistotou. Děti si odnesly poučení o potřebě
otužování, sportování, zdravém stravování i pečlivé hygieně. Děkujeme za zpestření vzdělávacího programu.
Doufáme, že prožíváte své dny
ve zdraví a pohodě. Sluníčka a světla nám
přibývá, můžeme se těšit na příchod jara.
Hodně energie a životní síly Vám všem
přejí děti z mateřské školky.
ZDRAVÍ NENÍ VŠÍM, ALE BEZ
ZDRAVÍ JE VŠECHNO NIČÍM. (Arthur
Schopenhauer)
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

Pohádkový příběh Divadla Úsměv Ludmily
Frištenské “Bába Chřipka”

		

foto: MŠ Poniklá

Škola a školka

Naše olympioničky ze ZŠ

Skvělého úspěchu dosáhly Kačka Holubcová z 9. třídy a Maruška Havajíková
z 8. třídy v okresním kole Olympiády
v českém jazyce. V konkurenci 24 žáků
a žákyň z mnohem větších škol, a dokonce i víceletých gymnázií, se nejen neztratily, ale vybojovaly opravdu krásná umístění. Maruška obsadila 5. místo a tento
výsledek bude mít možnost příští rok ještě
vylepšit. Kačka skončila se ztrátou pouhého 1 bodu na vítězky (pozn. na 1. místě
došlo k bodové shodě) na 3. místě a vybojovala postup do krajského kola v Liberci, které se bude konat 5. dubna 2018.
Nezapomeňte jí tedy držet palce! Oběma
dívkám gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy!
Lucie Kubátová

Jak jsme se ve škole pěkně
vybarvili
Naše škola se zapojila do projektu Budujte hrdou školu. Jednou z řady aktivit,
která by měla oživit každodenní stereotyp, byl Barevný týden. Probíhal na všech
zúčastněných školách od 12. do 16. února 2018. A v čem spočíval? Obléci se
do daných barev, vzájemně si pomáhat
při půjčování oblečení, projevit sounáležitost se svou školou, užít si něco nového,
pobavit se.
V pondělí se celá škola červenala.
Všude jste mohli potkat červené lidičky.
V úterý jsme zářili ve žluté, ve středu kralovala modrá, ve čtvrtek jsme se zahalili
do černé. Završením týdne byl duhový
pátek, z kterého vyplývá, že jsme hráli
všemi barvami. Nejmladší žáci se posta15

Spolky
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rali i o barevně sladěného maskota, který
nesměl chybět na žádné fotografii.
Přijít každý den oblečen do dané barvy byl jistě zajímavý úkol nejen pro naše
malé a velké školáky. Stejného úkolu
se zhostil i pan ředitel a většina učitelů.
Nenechaly nás v tom ani kuchařky, které
nás u oběda vítaly v nápaditých barevných kloboučkách.
Z každého dne jsme pořídili společnou fotku a odeslali ji na Schools United.
Tato organizace na konci školního roku
losováním určí 3 vítězné školy a předá
jim super ceny. Za Barevný týden mohli
žáci získat až 5 bodů do celoškolní soutěže Body-Master.
Barevný týden jsme si užili s úsměvem na tváři a už se těšíme na další aktivity. Mnoho dětí litovalo, že tento týden
končí. Někteří přišli další pondělí opět

v červené, neboť si mysleli, že jedeme
zase od začátku. Všem, kteří se zapojili,
patří velká pochvala! Děkujeme i rodičům
za vzornou přípravu oblečení.
Alena Stránská

Jak vzniká duha
Víte, jak vzniká duha? Ne? Tak já vám
to povím.
Duha vzniká pomocí skřítků Duhovníků. To jsou taková malá a roztomilá stvoření, která žijí v korunách stromů. Barvy
duhy se vymačkávají z okvětních lístků
květin. Červená se získává z růže, fialová ze zvonku, modře kvete rozrazil, žlutě
pampeliška, oranžový je tulipán a zelené
jsou listy rostlin. Vymačkávají se v továrně na stromě.
Každý skřítek má určitou práci. Někdo

Červené pondělí a modrá středa			
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trhá květiny, jiný je lisuje, ale nejdůležitější práci mají malíři. Ti totiž musí duhu
namalovat. Ve vzduchu je udrží velká křídla, která jsou průhledná a nejsou vidět.
Potom jsou tu skřítci kontrolníci, kteří
dávají pozor na tvar duhy. Ten musí být
namalován do pravidelného oblouku. Po
namáhavé práci se všichni sejdou u velkého stolu a popíjejí drink z jahodové šťávy,
který jim připravili skřítci nápojníčci.
Určitě jste si všimli, že duha není
na nebi dlouho. To způsobují větrní koně
Raraši. Cválají po duze tak dlouho, dokud
ji svými kopyty celou nezničí. Skřítci Duhovníci jsou však stvoření, která se nikdy
nezlobí. Naopak se těší, že budou moci
vyrobit duhu novou.

Školy

Pod peřinou

Začátkem roku vyhlásila základní
škola pro žáky soutěž Pod peřinou, v níž
měli za úkol vyfotit zimu kolem sebe.
Vzhledem k množství sněhu, kterého nám
Krakonoš letos moc nenadělil, byl tento
úkol poměrně náročný. Přesto se našlo
osm fotografů a fotografek, kterým se podařilo zmáčknout spoušť ve správný okamžik. Zde jsou ti nejlepší.
Lucie Kubátová

Monika Jindřišková, 7. třída

2. – 3. místo foto: Kateřina Holubcová, 9. třída

Pod peřinou: 2. – 3. místo v soutěži

foto: Adam Vrbata, 5.třída
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Farní společenství

Tříkrálová sbírka 2018
Kristus Mansionem Benedicat (Kéž Kristus tomuto příbytku žehná.)
Iniciály tohoto požehnání píšeme každým rokem nade dveře vašich domovů. Tato
tradice tříkrálového koledování začala již ve středověku, u nás po r. 1948 téměř vymizela a v současné podobě je v České republice obnovena od roku 2000. V Poniklé letos sbírka proběhla již pojedenácté, a to v sobotu 6. ledna. Zúčastnilo se jí osm skupin
koledníků, dohromady vybraly 36 743,- Kč oproti loňským 30 017,- Kč.
V regionu Jilemnice se získané finanční prostředky použijí na výdaje potřebné
k provozu mateřského centra a humanitárního skladu spojeného se sociálním šatníkem (65 % z celkového výtěžku). Naše diecézní Charita Hradec Králové použije 15 %
z vybrané částky na humanitární projekty v Indii, k pomoci potřebným v nejchudších
zemích a obětem přírodních katastrof. 10 % z celkového celostátního výtěžku pak
putuje pravidelně na pomoc potřebným do zahraničí, 5 % na celostátní projekty a 5 %
pokrývá režii sbírky.
Celkově se na území České republiky při letošní tříkrálové sbírce vybralo
106 037 656,- Kč. Pro porovnání - loni se vybralo 91 194 577,- Kč a v roce 2001, kdy
se konala první celorepubliková sbírka, činil výsledek 31 925 317,- Kč. Podrobnější
informace o výsledcích i konkrétním směřování pomoci si můžete přečíst na:
http:// www.trikralovasbirka.cz.
Poděkování patří koledníkům, vedoucím skupinek i organizátorům a samozřejmě
všem štědrým lidem dobré vůle, kterých, jak je z výsledků patrno, je v naší obci stále
dost. Velmi si toho vážíme a děkujeme!						
				
Eva Holubcová
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Farní společenství

OBEC
Jilemnice
Horní Branná
PONIKLÁ
Jablonec n. Jiz.
Víchová n. Jiz.
Benecko
Mříčná
Rokytnice n. J.
Harrachov
Kundratice
Peřimov
Jestřabí v Krk.
Vítkovice

VÝNOS
135.667,- Kč
40.438,- Kč
36.743,- Kč
35.701,- Kč
29.584,- Kč
29.018,- Kč
14.208,- Kč
22.527,- Kč
13.791,- Kč
12.872,- Kč
9.302,- Kč
8.075,- Kč
2.881,- Kč

CELKEM: 390.807,- Kč

Tříkráloví koledníci (dole), skupinka koledníků na Jilmu (nahoře)

foto: 2x farní společenství
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Divadelní spolek –
pozvání na premiéru
Vážení spoluobčané, přátelé divadla.
Dovolte, abych Vás jménem ponikelských divadelníků pozval na premiéru
líčené komedie o jednom dějství z pera
zakladatele pražského Činoherního klubu
Ladislava Smočka pod názvem Podivné
odpoledne dr. Zvonka Burkeho.
Slovo o hře
Dr. Zvonek Burke se po tříměsíčním
pobytu v lázních vrací do svého milovaného pokojíku pronajatého v bytě vdovy Outěchové. Dcera paní bytné si však
mezitím našla známost a stařík tak musí
po dvaceti letech sešlý pokojík opustit. To
pro něj znamená ztrátu všech jistot a dosavadních hodnot. Burke se z pseudoušlechtilého lidumila mění ve vraždící bestii. Starý pán s lehkostí likviduje všechny,
kdo mu přijdou do cesty a s chladnokrevnou grácií cpe bezvládná těla do bezedné
skříně.
Na pozadí řady paradoxních situací
je rozehráváno absurdní drama stárnoucího intelektuála, jehož monology plné
planých frází jsou poněkud odcizené
od reality. Jeho rádoby intelektuální tlachání znemožňuje dorozumění se s ostatními lidmi. Ztráta schopnosti dorozumění
pak v Burkem vyvolává pocity hořkosti,
prázdnoty a zmaru.
Tragikomický příběh Burkeho je
plný černého humoru a paradoxních situací. V jednu chvíli se Burke pohybuje
v ušlechtilých výšinách ducha, aby vzápětí klesl až k nejnižším živočišným pudům
a zase zpět. „Překvapuje mne, jak jste
ryzí. A když pomyslím, jak pěkný máte
20
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byt a chrup, je nasnadě vzkřiknout: Aj, ta
dívka bude s vámi šťastna.“
Přípravy na premiéru vrcholí a já doufám, že naše nejnovější divadelní hra Vás
potěší a bude pro Vás příjemným zpestřením svátků jara. Premiéra se uskuteční
v sobotu 31.března 2018 od 20.00 hodin.
Těším se na Vaši návštěvu.
					
Thalii zdar!
		

Jaroslav Urík

Dětský tábor SDH 2018
Informace pro táborníky
I letos pro Vás SDH Poniklá pořádá
tábor.
Prázdninová akce pro ponikelské
i přespolní děti proběhne od 4.8. do 11.8.
2018.
Ubytováni budeme v Rekreačním
středisku Sklář - Ostružno u Jičína,
v chatkách. Doprava na tábor i z tábora
bude individuální.
V ceně tábora 2.500,-Kč je zahrnuta
celodenní obětavá péče o děti, ubytování na sedm dní a nocí, plná penze včetně
svačiny a přesnídávky, pitný režim, celodenní výlet, veškeré vstupné, pohledy
a známky a odměny pro děti.
Prosím všechny zájemce, kteří tak
ještě neučinili, aby se co nejdříve přihlásili. Kapacita, byť omezená, není zdaleka
vyčerpána. Přihlášky naleznete na adrese
www.ponikla.cz, nebo si o ně napište
na JJirous@seznam.cz
Další informace na tel. 775 950 973,
nebo osobně.
Míra Jirouš, SDH Poniklá
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SDH Poniklá - ohlédnutí za rokem 2017 – I. část
Pozn. redakce: Níže předkládáme první část zpráv zaznivších na Valné hromadě SDH Poniklá. Týkají se obecně hlavních činností a družstva žen, příště bude
následovat zpráva o výjezdové jednotce
a  družstvu dětí.

Zpráva o činnosti v roce 2017
Kraj roku byl nezvykle klidný a tak
se na výborových schůzích začalo hovořit o oslavách svátku svatého Floriána, co
a jak by se mohlo. Nakonec z jednání vyplynulo, že si pořídíme vlastní sošku Sv.
Floriána. Celou akci si na starosti vzal Jiří
Jindřišek st..
7. května svátek začal jako v předešlých letech opět mší v našem kostele, kde
byla posvěcená naše nová soška svatého
Floriána. Poté se položil věnec u pomníku padlých, kde k přítomným promluvil
doktor Kaván. Následoval přesun do našich garáží, kde pro všechny přítomné
bylo připraveno malé občerstvení. Akce
byla velice příjemná a dobře hodnocená.
Jako každoročně, tak i v tomto roce
se postavil kolotoč na pohádkovém lese
a navíc ještě na oslavách Sokolů a zakončení sezony na koupališti. I po mnoha letech je kolotoč dětmi velmi oblíben.
V průběhu roku proběhla drobná změna ve vedení sboru, který jako zástupce
starosty převzal Tomáš Klikorka. Děkujeme Jiřímu Jindříškovi za spoustu práce,
kterou dělal nejen z pozice starosty sboru.
Další náročná akce byla poutní zábava. Až na drobné problémy s kapelou (né
naší chybou), kterou se povedlo sehnat
na poslední chvilku, bylo opět vše vzorně

pro konzumenty připraveno. Dle reakcí
návštěvníků se zábava povedla a spousta
se jich už těší na další.
30. září byl na programu výlet, který organizuje Jiří Jindřišek st.. Exkurze
do palírny v Češově u Jičína se zúčastnilo
18 výletníků.
V prosinci se dala dohromady Mikulášská družina z členů sboru. I když to
bylo posunuto až na víkend, tak dorazilo
do školní jídelny 15 dětí s rodiči.
Nezapomínáme ani na kulatá výročí
našich členů, které navštěvujeme.
Závěr roku již tradičně uzavírá Silvestrovský běh, ten v roce 2017 byl už 35.
a zúčastnilo se ho 88 závodníků.
Každý rok tu je i pár brigád. Týkají
se vyčištění nádržek, svozu šrotu, údržby
dráhy a okolí hasičárny. Hoření nádrž tradičně zorganizoval pan Vejnar za pomoci
sousedů. O dolení se postaral Marek Kulhavý, Jiří Jindřišek ml. a Tomáš Klikorka.
Šrot uklidili Jiří Jindřišek ml., Víťa Holubec, Marek Kulhavý a Tomáš Klikorka.
O přípravu dráhy na sezonu se postaraly
děti, ženy, vedoucí a další. Okolí hasičárny zajišťoval Jiří Jindřišek st., který s panem Šimůnkem natáhli ještě marmolit
na špalety u garážových vrat.
			 Tomáš Klikorka

Teď něco od žen 2017
Olympiáda ve Villachu
Od 9. do 16. července se konala v rakouském Villachu 16. mezinárodní hasičská olympiáda a zároveň 21. mezinárodní
setkání družstev mladých hasičů.
Celý Villach žil po celý týden olympi21
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ádou. Celkem se jí účastnilo 3 500 sportovců.
Hasičská olympiáda představuje především závod v klasických disciplínách
CTIF, kterých se účastní sportovci všech
věkových kategorií (od dětí po veterány).
Pak tam narazíte i na požární sport.
V požárním sportu se soutěžilo ve čtyřech disciplínách. První z nich byl běh
na 100 m překážek, ve kterém se utkalo
88 dobrovolných hasiček. Jednou z nich
byla i naše Šárka Jiroušová, která se postarala o světový rekord s časem 15,56 s.
Svým druhým pokusem se tak stala horkou adeptkou na zlato. Ve finálovém
běhu, který se běžel pod hlavní tribunou,
se jí však nepodařilo zapojit rozdělovač
a doběhla si do cíle pro bronzovou medaili. Ostatní finalistky se však k patnáctkovému času nepřiblížily a Šárce zůstal
nejrychlejší čas dne, a tedy i rekord.
V dalších disciplínách štafetě a útoku
byli Češi bezkonkurenční, pouze na věžích české týmy ztrácely. Největšími konkurentkami jsou ruské závodnice, které
však na tento šampionát nedorazily.

SDH Poniklá - ženy
22
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V celkovém pořadí skončil český ženský tým A na prvním místě.
Postupové soutěže
I v letošním roce se družstvo účastnilo
postupovek, které měly vrchol na MČR
v Praze.
Okrsek, okres a kraj proběhl naprosto
v klidu ve výborných časech, což zajistilo
postup na MČR.
Během srpna se tedy děvčata připravovala do Prahy. Poslední víkend v srpnu
se konalo Mistrovství ČR ve Stromovce,
na které si vybojovalo účast i „ponikelské“ družstvo žen ve složení: Šárka Jiroušová, Dana Butulová, Karolína Pajerová,
Lucie Schovánková, Lenka Prchlíková,
Michaela Zevelová, Michaela Vanclová,
Leona Vašíčková a Eliška Lukešová. Dívky z nedalekých i dalekých obcí nám pomohly s dobýváním Prahy.
První den ženy podávaly excelentní výkony a po sečtení 6 nejlepších časů se děvčata umístila ve stovkách na nádherném
2. místě. Ve štafetách se jim dařilo také,
tam si doběhly pro 3. místo a po prvním

				

foto: Tomáš Klikorka
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dni to bylo krásné 2. místo. Trochu se vrátím ke stovkám, kde se dařilo „obzvlášť“
Šárce a to ve všech směrech. V prvním
pokuse všem ukázala nejlepší pád a jak
se končí na první překážce, do které ošklivě narazila. Spadla na hlavu a záda

a vypadalo to, že už se po druhé do bloků nepostaví. Ale jelikož je Šárka velká
bojovnice a nechtěla nechat holky na holičkách, povel zněl: vše zaledovat, jeden
brufen teď a druhý naplánovat tak, aby zabral těsně před rozběhem, pak zatla zuby
a odběhla nejen druhý pokus, ale i finále.
I přes ten pád nedala nikomu šanci a jako
jediná se dostala v základním kole pod 17.
Ve finále si pak doběhla pro zlato v čase
16:30 a i tady ukázala jak běhá světová
rekordmanka z Poniklé.
Bohužel druhý den, kdy se běhá královská disciplína, nebyl tak oslavný. Poniklá
znovu ukázala své nesnáze v této disciplíně na MČR, které zhatily celkové pěkné
umístění na bedně. I tak to dalo na krásné celkové 6. místo. Všem moc děkuji
za vzornou reprezentaci LK, okresu Semily a hlavně Poniklé.
Nemohu zapomenout s poděkováním
všem, kteří nás doprovázeli, fandili a podporovali.

Fenomenální Šárka Jiroušová
Ve středu 27. září 2017 bylo v tureckém
Izmiru zahájeno MS v požárním sportu,
v pořadí osmé pro muže a čtvrté pro ženy.
Jednou z reprezentujících žen byla i Šárka
Jiroušová. Po nehezkém pádu na Mistrovství ČR v Praze měla měsíc výpadek a nebylo jisté do poslední chvíle, zda pojede.
Nicméně se ukázala její pevná vůle a ctižádost. Na MS se v disciplíně na 100 m
překážek po dvou pokusech probojovala
do finále, kde si doběhla pro zlatou medaili a stala se mistryní světa s časem
16,00 s.
Celkový součet bodů zajistil českým ženám první místo a staly se poprvé mistryněmi světa v tak veliké konkurenci ruských závodnic.
Dalo by se říct, že kde se postavila Šárka
na start, tak tam vyhrála…
Tomáš Klikorka

Šárka Jiroušová
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Ponikelský masopust – od čtvrtka do soboty
Víte, že na Tučný čtvrtek se člověk má
pořádně najíst mastného, aby měl po celý
rok sílu? Velká část členů Kabinetu kerkonošské slovesnosti tuto tradici naplnila
do puntíku - ve čtvrtek 8. 2. totiž společnými silami připravovali veškeré zabijačkové pochoutky na Ponikelský masopust,
který proběhl o dva dny později, v sobotu
10. 2. 2018.
V letošním roce jsme ke klasickým
třem pilířům (prodej - orloj - průvod) přidali ještě dva menší podpůrné sloupky
- živou dechovku a samoobslužnou maskovou dílnu. Kapela Táboranka zahrála
nejen na samotné návsi, ale doprovodila
též orloj a hlavně kráčela v čele masopustního průvodu. Dílnička na výrobu jednoduchých masek měla posloužit všem, kdo
se chtěli zapojit do průvodu a zasoutěžit si
o nejlepší masku.
V rámci masopustního programu
uspořádal Kabinet v pátek 9. 2. ještě přednášku o evropských předjarních zvycích,
kterou pronesl a fotografiemi doprovodil

PhDr. Daniel Dědovský, Ph.D. z vysockého muzea.
Děkujeme všem, kteří se zabijačkového pásma zúčastnili ať už v roli organizátorů či pomocníků, nebo jako návštěvníci
a zákazníci. Za rok zase!
Přednáška o masopustních zvycích
byla první letošní vlaštovkou přednáškového cyklu „Z časů našich prapra“, s nímž
Kabinet započal už na sklonku roku minulého. Srdečně zveme i na další přednášky, téma a termín konání dáme včas vědět
Bára Kulhavá
na plakátech.		

Masopustní průvod v čele s Táborankou 			
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Myslivecké sdružení Kákov
Výroční zpráva předsedy mysliveckého sdružení Kákov Zbyňka Bujárka
za rok 2017
Vážení hosté a přátelé myslivosti.
Březnem končí myslivecký rok,
a proto snad všechny myslivecké spolky
a sdružení během měsíce března hodnotí
na svých výročních členských schůzích
uplynulé období. Podobně tak učiníme
i u nás.
Nejprve se zmíním o členské základně.
Myslivecký spolek Kákov má v tuto chvíli 30 řádných členů. Nejstarším je 88-letý
Zdeněk Tobiáš a nejmladší 29-letá slečna
Michaela Bartůňková. Devíti členům je
letos přes 70 let. V květnu 2017 zemřel
náš dlouholetý člen Josef Hrubý z Peřimova a v lednu 2018 jsme se naposledy
rozloučili s Josefem Kavánem z Poniklé.

Brigáda na sázení smrčků v Kozle		
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Věk se samozřejmě nedá zastavit. Je však
škoda, že kvůli pracovním záležitostem
ukončil členství náš nejmladší člen, 25-ti
letý Martin Novotný. Stále se nám nedaří
do našich řad přilákat mladé a zapálené
myslivce a do budoucna to může znamenat ten nejzávažnější problém. Zřejmě si
za to do jisté míry můžeme i my sami, neboť nikdo s dětmi ani s mládeží nepracuje
v žádném mysliveckém kroužku. Velmi
jsem proto uvítal snahu Davida Tomáše,
který se s dětmi dal do trénování střelby
ze vzduchové pušky.
Jaro 2017 jsme začali jako vždy brigádami na sázení stromků a pálení klestu. Na
první brigádě jsme uklízeli paseku a pálili
klest v Kozle Růžodolích. Druhá brigáda
se uskutečnila na témže místě, kde jsme
vysázeli 2500 stromků. Třetí byla v Roprachticích a čtvrtá poslední v Křižlicích.

foto: Miloš Jakoubek
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Jak už bývá zvykem, na první dvě brigády je brigádníků relativně dost, ale pak
nás zpravidla chodí tak polovina. Chtěl
bych poděkovat všem, kdo přiložil ruku
k dílu. Zda se brigády uskuteční i letos,
vám v tuto chvíli nedokážu říci. Celkový
příjem z brigád byl 40 400 Kč a vysazeno
bylo 5200 stromků.
V průběhu roku jsem s mysliveckým
hospodářem musel řešit spousty stížností na škody způsobené volně žijící zvěří.
V naší honitbě není snad jediná louka,
která by nebyla rozryta od divočáků.
S majiteli poničených luk jsme se vždy
snažili nějak dohodnout a kompenzovat škody nabídnutím odlovené zvěře.
V květnu, jak jistě většina z vás ví, byl
zaznamenán ve Zlínském kraji historicky
první výskyt AMP – tzv. afrického moru
prasat. Oblast byla ohraničena pachovými
a elektrickými ohradníky a k lovu přizváni policejní odstřelovači s nejmodernější
loveckou technikou. Divočáci se začali

Brigáda na sázení smrčků v Kozle		

foto: Miloš Jakoubek
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lovit celoročně a všechny věkové třídy.
Myslím si, že k tomuto kroku se mělo přistoupit již dávno. I přes veškerou snahu
se však již objevily uhynulé kusy i mimo
ohraničenou oblast. Předseda ČMMJ pan
Jiří Janota se před několika týdny sešel
kvůli nákaze s ministrem zemědělství
a představiteli státní veterinární správy,
aby se dohodli na společném postupu. Jak
sám pak napsal v časopise Myslivost, byl
jejich přístupem hluboce zklamán, neboť
nedošlo k žádné konkrétní dohodě. Nikdo
ze svého resortu nechce na nákazu vynakládat finanční prostředky. V současné
době se sice vyplácí za odlovený nebo
nalezený kus okolo 2000 Kč za dospělého
jedince, avšak právě v našem Libereckém
kraji byly s vyplácením zástřelného největší problémy. Dá se předpokládat, že se
AMP rozšíří po celé republice, neboť nákaza se šíří i od našich severních sousedů
z Polska. Je možné, že tak, jak se likvido-

Slavnostní nástup před zahájením honu		
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vala před několika lety stáda hovězího dobytka kvůli nemoci šílených krav, budou
se muset likvidovat i zamořené vepříny.
Uvidíme, jak se situace bude dále vyvíjet.
Začátkem září jsme se sešli opět
na střelnici na Kozinci ke cvičným střelbám z brokové zbraně. Nejlépe si vedli
kluci Tulachovi, když David trefil 38 holubů a jeho syn ještě o dva holuby více.
O třetí místo se podělil náš Vlastimil Kosina s kolegou z mysliveckého spolku Hořec Davidem Primáskem.
V boji o putovní pohár nás myslivecký spolek Háje jasně přestřílel o 30 holubů. I pro letošek je střelnice ve stejný
termín objednána. V listopadu a prosinci
jsme uskutečnili naše dva společné hony.
V Poniklé jsme odlovili 3 zajíce a bažanty
z umělého odchovu a na Štěpána byl hon
zaměřen opět na lov divočáků. Bohužel
i přes velmi dobrou účast s námi divočáci
vydupali a výsledek byl jeden postřelený

foto: Miloš Jakoubek
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kus, který se nedohledal. Lovu černé zvěře jsme se věnovali intenzivně, provedli
jsme spousty nátlaček, ale i individuálních honů na čekané. Výsledky jsou poměrně slušné, ale to si vyslechnete určitě
ve zprávě mysliveckého hospodáře Jaroslava Vaníčka. Opět musím poděkovat
všem, kteří se lovu černé zvěře intenzivně
věnují.
Z kulturních akcí se uskutečnila Poslední leč v Poniklé a Myslivecký ples
ve Víchové. I když jsme zaznamenali
na obou akcích mírný úbytek návštěvníků, je bezpodmínečně nutné v těchto
tradicích pokračovat. Přinášejí nám nejen
dobrý příjem do spolkové pokladny, ale
zároveň přispíváme ke společenskému
životu na vesnici a dáváme tím o sobě
vědět. Je příjemné slyšet od spokojených
návštěvníků, že obě akce byly opět bezvadně zorganizovány. I tady patří můj dík

všem organizátorům.
Na poslední únorové členské schůzi
jsme si zvolili nový výbor mysliveckého
sdružení Kákov na dalších pět let. Vzhledem ke zvyšující se administrativní náročnosti o funkce není příliš zájem, a proto
jsem opět oslovil stávající členy výboru.
Výbor jsme zúžili z 9-ti členů na 7 a došlo
i k drobným změnám v dozorčí radě.
Dříve, než zakončím svoji zprávu,
chtěl bych poděkovat obecnímu úřadu
v Poniklé za opakovanou dotaci, která
byla opět využita na nákup kvalitního jadrného krmiva pro spárkatou zvěř.
Na úplný závěr mi dovolte, abych
vám všem popřál především pevné zdraví
v roce 2018.
Myslivosti zdar.

Hospodář MS Kákov Jaroslav Vaníček 			

Zbyněk Bujárek

foto: Miloš Jakoubek
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Zdravotnická záchranná služba
Kdo je můj záchranář?

V životě už jsme to zažili skoro všichni. Někomu v našem okolí se přitížilo,
měl nehodu, úraz. A my jsme v tísni vytáčeli na telefonu číslo 155. Minuty do příjezdu záchranky pak byly asi ty nejdelší,
co nás potkaly.
Čas od okamžiku, kdy operátor na tísňové lince přijme hovor, do chvíle, kdy
ze základny vyjíždí sanita s pomocí,
se počítá na vteřiny. Rozmístění základen po Libereckém kraji je takové, aby
záchranáři byli schopni do všech míst dojet do dvaceti minut. A to i přesto, že jim
mnohdy situaci komplikují neohleduplní
řidiči, špatně zaparkovaná auta, objížďky
či počasí.
Pokud to zdravotní stav postiženého
vyžaduje, operátor na dispečinku zůstává s volajícím o pomoc v telefonickém
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kontaktu. Pomáhá svými zkušenostmi
a radami, uklidňuje. Právě dispečeři spolu
s volajícím bývají často těmi, díky komu
nemocní/ranění přežijí.
V okamžiku, kdy na místo dorazí záchranářská posádka, dostane vše zpravidla rychlý spád. Záchranáři zajistí životní
funkce, vyšetří postiženého a v případě
potřeby jej transportují do nemocnice.
Víte, odkud právě k vám vyjíždí záchranářské vozidlo? Z přiložené mapky
si sami můžete udělat obrázek, za jak
dlouho k vám v případě potřeby pomoc
dorazí. Může se ale samozřejmě stát i to,
že posádky z vám nejbližší základny jsou
zrovna v terénu a k vám tedy vyjíždí nejbližší volný vůz.
A jak záchranářům můžete pomoci vy
sami?
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1. Operátorovi na dispečinku vždy
sdělte co nejpřesnější polohu, kde se nacházíte. Tzn. buď adresu nebo nejbližší
záchytné body (park, typická budova,
křižovatka, poslední vesnice,…). Do telefonu si stáhněte aplikaci Záchranka. Při
jejím použití aplikace sama odešle vaši
přesnou polohu.
2. Zajistěte záchranářům přístup k postiženému (odemkněte dveře, pokud je to
možné, vyšlete někoho na ulici).
3. V noci rozsviťte co nejvíc světel
směrem do ulice.
4. Připravte doklady postiženého a seznam léků, které užívá.
5. Zajistěte domácí zvířata, která by
mohla záchranáře napadnout.
6. Pokud byl hovor s operátorem
ukončen, zajistěte, že na vámi uvedené
číslo bude možné kdykoliv volat. Při jakémkoliv zhoršení stavu postiženého opět
volejte operátora.

Různé
Naše motto je: „Milujeme život. Bojujeme o něj každý den. Na zemi, ve vzduchu, bezdrátově.“ Přejeme vám, abyste
nás v životě nepotřebovali. Pokud nás potřebovat budete, buďte připraveni.
www.zzslk.cz
A najdete nás i na facebooku jako
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.
Vaše Zdravotnická záchranná služba
Libereckého kraje

Firma STEMRO s.r.o. Jablonec
nad Jizerou přijme řidiče skupiny C
a strojníky stavebních strojů.
Nabízíme dobré platové podmínky.
Kontakt p. Štěpánek tel: 603 729 927
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Vzpomínka na Františka Doška
Vážení,
budu něco málo psát o dědovi Františku Doškovi a jeho bydlišti Přívlaka –
Jilem. Že byl zprvu rakouským vojákem
a později francouzským legionářem, to je
známo. Jako všude jinde, tak i v Jilmě měl
každý dům nebo rodina příšlapek. Bydleli
tam hodně Zemánkovi, Jandurovi, Plůchovi. Při návštěvě musel dotyčný znát
ten příšlapek. Byli to: Krejsovi, Markovi,
Miškovi, Holánovi, Tonínovi, Jandíkovi,
Navrátilovi, Oldovi, Tondovi, Jarovi, Urbanovi, Vackovi, Máslařovi, v zahradě,
u kapličky, na hnojišti, u koryta, u Synku,
v chalupě a u dědy se říkalo u Kubu.
O tom není pochyb, že dědu s babičkou jsme měli všichni rádi. Rádi jsme je
navštěvovali a když potřebovali pomoc,
tak se nás hodně sešlo a pomohli jsme jim,
ať to bylo se sušením sena nebo se dřívím. Měli také hospodářství. Samozřejmě

František Došek 		
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k hovězímu dobytku a slepicím patřil kůň.
Jmenoval se Frýda, pro kterého si děda
sám byl pěšky na Pace. S ním si rozuměl
jen děda. Nikdo jiný ho nezvládnul. Táborák si ho jednou půjčil a měl problémy
ho bez problému vrátit. Byl schopný i pokousat. Také tenkrát se ve vsi sváželo mlíko od ostatních do Nové vsi k Hančovem.
Pokud vím, tak se střídal s p. Pacholíkem.
Tehdá tady jezdila lokálka. Při jedné jízdě
se děda v Hájku střetnul s tou parní lokálkou. Bylo štěstí, že na ten střet doplatil
vůz, se kterým vozil to mlíko. Současně
také pro sousedy, když něco potřebovali,
tak jim to děda, pokud to bylo možné, dovezl. Paní Jandurová-Kopáčková chtěla,
aby ji děda dovezl od řezníka p. Poláka
vepřovou hlavu, což také udělal. Ta vepřová hlava byla při té nehodě taky, hlava
byla krvavá a zprvu byla doměnka, že zahynulo děcko, což nebyla pravda. Když

foto: 2x archiv rodiny Zemánkovy
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děda neměl koně, tak bratr přijel z Jablonce s traktorem a záležitost byla vyřešená.
Já hodnotím podmínky dávno minulé,
co byl Jilem jako osada, byl tam krejčí,
švadlena, švec, holič a zrovna tak p. Kyršlégrová, která měla obchod s nejnutnějším zbožím. Otec, jako mladík, vozil
p. Kyršlégrové chleba v koši na zádech
na kole. Jednou maminka s ním špásovala, u kola mu škodila, tak dostala za to
výplatu na zadek. Tak asi mezi rodiči
vznikla láska až do smrti. Jsou tam známé Benátky, kde bývalo sokolské cvičení.
Byla tam silná organizace, téměř v každém domě byli sokolové. Zrovna tak měl
věhlas Tábor, coby hospoda.
Když jsem šel na Tábor, tak jsem
se stavěl u Kubu – dědy téměř vždycky.
Děda upekl několik vajíček a při tom
jsme hovořili. Chtěl vědět, co je nového.
Na Táboře jsem bejval často. Jednoho večera se tam sešel p. Čmuchálek, o kterém
je řeč v knížce „Von je eště živej“ s Pepikem Holubcovým-Mazáčovým a náramně
si rozuměli. Náhodou jsem měl možnost
je sledovat a obdivovat. Štamprlata polykali jako pralinky. Pan Čmuchálek odešel,
ale mě to nedalo se za ním podívat, jak
jde domů. Bohužel pod Javorovejma ležel
na zemi. Měl značnou váhu a měl jsem
s ním problémy ho postavit na nohy. Dovedl jsem ho ke dveřím a o ostatní se postarala manželka. Horší to bylo s dědem
Kubovým, zrovna ten den jsem na Táboře
nebyl. Strašně mě to mrzí, ještě dnes. Nechtěl jít zrovna na Tábor, ale p. Votoček
z Hradska si pro něho došel, aby šel s ním
zapíjet na stavbu vazbu. Děda se nechal
přesvědčit. Po tom zapíjení šel domů, ale
bohužel až domů nedošel. Zůstal v sádku
pod domem ležet delší dobu. Nakonec se
vzchopil a sám došel domů, ale zůstal ležet na podlaze, protože babička ho na postel nedostala. Tak aspoň na něho dala
nějaké kabáty. To byly dědovy začátky
konců. Potom už mě do domu nepustili.

Historie
Na závěr musím vzpomenout několik pozitivních vlastností. Když kvůli
napadení Hitlerem byla mobilizace, tak
děda chtěl jít bránit naši vlast, ale protože měl za sebou 50 let, tak ho nepřijali.
Děda za Německa měl pozemky nejen
v Rajchu, ale i v Protektorátu. Takže tam
jezdil pro krmení nebo pro seno, chodila
s ním i maminka. Mazanost nejsou žádná kouzla ani čáry. Maminka se oblékla
tak, že vespod měla pěkné oblečení a navrchu měla pracovní. Když přijeli na louku v Protektorátu, tak pracovní dala dolů
a v pohodě šla do Vysokýho nakupovat.
Během tý doby na maminku děda čekal
a to, co si nakoupila, uschovali do té fůry
s krmením. Mamka si zase voblíkla pracovní a nikdo nic nepoznal. Tak si nanosila celou výbavu.
Děda 28. říjen považoval za velký
svátek. Ten svátek ctil tak, že se svátečně oblékl, došel k pomníku padlých
a na hřbitov, kde rozsvítil svíčky. Zrovna tak si děda vážil pana presidenta T. G.
Masaryka.
Jako všechno má svůj začátek, tak toto
povídání má svůj konec.
František Zemánek

F. D. v uniformě francouzského legionáře
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Listy z kronik – Velikonoce 1721
Listy z kronik – 3. pokračování.
V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil M. Holubec.
Velikonoce 1721
Čtyřicátého dne po Božím hodu vánočním, padnuvším na neděli 2. února 1721,
na svátek obětování Páně nebo též Očisťování P. Marie či Hromnice, dal si mladý hospodář k posvěcení svíci, o níž se věřilo, že zapálena za bouřky odvrací od domu posla
božího blesk, zapalující roubený dům, sroubek, chlév i stodolu.
Devátou neděli před Hodem Božím velikonočním zvanou devítník, sloužil pan kaplan Kord mši sv. v ornátě barvy fialové a vypustil gloria na paměť toho, že za starých
dob počínával již půst. Ve fialovém ornátě sloužil mši sv. i o první a druhé neděli po Devítníku. Pondělek 23. února a úterek 24. února svátek sv. Matěje apoštola, byly poslední
dny masopustu. Středou 25. února začal půst. Toho dne i mladý soused se svou manželkou přiklekli ke mřížce před oltář a dávali si od pana kaplana malovat na čelo kříž z popela při mši posvěceného za slov: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš!“
První neděle postní zvala se podle vstupní modlitby Invocabit. Druhá neděle postní
pražná či Reminiscere, třetí neděle postní zvaná kýchavá či Oculi. Na čtvrtou neděli
postní zvanou družebnou či Laetare, musel kostelník sehnat aspoň květiny z papíru
a nějaké bledule a sněženky na ozdobu oltáře, poněvadž byl dosažen střed čtyřicetidenního postu a církev sv. projevila ozdobením oltáře radost nad dosažením ovocem postu.
O páté neděli postní, zvané smrtelná či judica, slyšeli farníci v evangeliu, jak Židé
chtěli Krista Pána kamenovat a jak on se před nimi skryl. Na to kostelníci zahalovali
fialovou rouškou všecky obrazy a sochy v kostele sv. Jakuba Většího.
Na šestou neděli postní, zvanou květná či Palmarum, přinesl si mladý soused svazek ratolestí s kočičkami a dal si je jako ostatní posvětit a s posvěcenými se zúčastnil
procesí kolem kostela a se zájmem sledoval, jak pak pan kaplan musel klepati žerdí
kříže na uzavřené dveře kostelní, čímž naznačoval, že brána nebeská byla opět otevřena
hříšnému lidstvu pro zásluhy Ježíše Krista.
Na zelený čtvrtek sloužil pan kaplan Kord mši sv. v ornátě barvy bílé za zpěvu a vyzvánění zvonů z radosti nad ustanovením nejsvětější svátosti oltářní při poslední večeři
Páně. Nakonec byla radost vystřídána nejhlubším smutkem a proto i všechny tři ponikelské zvony na roubené osmiboké zvonici umlkly a byly nahrazeny velkým řehtadlem.
I menší zvony byly nahrazeny klapačkami naznačujícími neladný křik Židů, žádajících
sobě smrti Kristovy. Zhasnuv věčnou lampu, obnažil oltář, sejmuv s něho všechny pokrývky a říkaje při tom: Rozdělili sobě roucha má a o můj oděv metali los. Bože, Bože
můj, shlédniž na mne, proč jsi mne opustil?“ Obnažováním oltáře naznačoval strhání
rouch s Krista Pána před bičováním a pak na hoře Kalvarii před ukřižováním.
Odpoledne chodili kmotřenci a kmotřenky ke svým kmotrům a kmotrám na pomlázku.
Na velký pátek sloužil pan kaplan mši sv. v ornátě barvy černé. Bílá sobota – spalo34
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vání sv. olejů na hraničce dříví. U oltáře pak světil pan kaplan velkou a silnou velikonoční svíci či paškál. Po rozžehnutí věčné lampy kostelníkem, sloužil pan kaplan, oděn
v ornát bílé barvy slavnou mši sv. a při ní zapěl opět gloria a dovolil vyzvánět zvony
a zvonky.
Na Hod Boží velikonoční, největší svátek celého církevního roku byla čtena
v epištole slova sv. Pavla, jimiž napomíná lidi, aby vždy byli pamětlivi Krista, který se
za lidi obětoval jako beránek velikonoční.
Na velikonoční pondělí čili, jak se tu v Poniklé a v Krkonošských horách říkalo
na “mrskaný pondělek“, běhali pacholíci a pohůnci a mrskali z vrbí upletenými důtkami
skotačka a děvečky, dokud se ty nevykoupily obarvenými kraslicemi. Při mši sv. četl
pan kaplan v evangeliu, jak se Kristus Pán zjevil dvěma poutníkům učedníkům jdoucím
do Emaus.
Ten den překvapila panna Johana, sestra pana kaplana Korda, mladou sousedku
zvláštním dárkem. Přinesla jí těstové ptáčky, byly to takové válečky z těsta ve tvaru cifry 6 skroucené a nahoře v zobáček rozříznuté a s očky naznačenými sušenými višněmi.
To zase bylo divení tu v Poniklé dosud nevídanému pečivu.
Velikonoční úterý bylo zase oslaveno ranní a hrubou mší a odpoledne požehnáním.
Teprve ve středu 16. dubna byl opět všední den a každý hospodář se pustil do hakování
role pro jař, oves, hrách a len.
PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil M. Holubec

(příští pokračování: Všesokolský slet 1895)
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Ponikelští legionáři
V letošním roce si připomínáme kulaté výročí konce první světové války, nevídaně
krutého válečného běsnění, které na duši lidstva zanechalo nikdy již nezhojený šrám.
Zajisté budeme mít v průběhu roku řadu příležitostí přemítat nad až tragicky absurdně
rozehranou národní partií, na jejímž konci byl rozpad třísetletého Habsburského mocnářství a vznik Československé republiky. Skutečnost, že během války stáli příslušníci
našeho národa proti sobě samým na všech válečných frontách, je složitým dědictvím,
které dostala mladá republika do vínku. Navíc je třeba vidět, že valná většina českých
branců zůstala loajální císařství a ocitla se tedy po válce v pozici poražených. A dějiny
píší vítězové...
Tímto úvodem opatřujeme první díl vzpomínání na ponikelské vojáky první světové
války jen pro vysvětlení, proč mnohem větší prostor získá skupina legionářská. Důvod
je zcela pragmatický – zejména jejich životní příběhy a mnohdy až neuvěřitelné válečné
peripetie se nám totiž dochovaly popsány podrobně v místní školní kronice, z níž si dovolíme v několika následujících obecních zpravodajích citovat. Zápisy byly pořízeny
v roce 1921, odpovídají plně duchu doby vzniku, je třeba je tak brát. Pro autentický
čtenářský zážitek zachováváme (až na drobné výjimky) původní pravopis.
Jako první nahlédneme válečné osudy Františka Tesaře (10. 12. 1882 - 21. 4. 1963),
který pocházel z čp. 32 (dnes čp. 237 - chaloupka za Soukupovými) a kterého si někteří zkušenější z nás budou pamatovat jako poštovního doručovatele bydlícího v domě
čp. 126 (Huškovi). Následuje opis školní kroniky:
***
Žáci zdejší školy – hrdinové republiky československé
Ruský legionář František Tesař narodil se dne 10. XII. 1882 v Poniklé. Vychodiv
zde trojtřídní obecnou školu, vyučil se řemeslu tkalcovskému u svého otce Karla Tesaře,
domkáře č. 32. R. 1904 byl odveden; odslouživ vojančinu, stal se listonošem při zdejší
poště, ježto domácí tkalcovství kvapně klesalo vzrůstem továren na zpracování lnu i bavlny. Do světové války byl povolán s 1. výzvou dne 26. VII. 1914 (právě o zdejší pouti)
a průběh svých útrap válečných vypravoval takto:
„V srpnu 1914 přijeli jsme do Klenaku (město ve Slavonii na lev. břehu Sávy proti srbské Šabaci), po několika dnech dále do Šašince. Tam jsme na návsi slavně přísahali,
vojenská hudba zahrála „nemelem“ a ubytovali nás po domech. Před obědem na dvoře,
když důstojníci nás učili, nějaký občan hlásil, že Srbové přecházejí Sávu a jdou na nás.
Nastal poplach, a přišli jsme o oběd. Boj začal hned za dědinou. Slunce pražilo a já snad
z úpalu i ze strachu před prvním bojem, tvrdě jsem usnul mezi kamarády. Když jsem asi
po 2 hodinách se probudil, pušky rachotily a děla hřměla. Hrubé střely lítaly většinou
vysoko, ale ztráty jsme měli četné. Do večera postoupili jsme asi o 200 kroků. Nejlepší
srbská divise Timokská na levém křídle byla obklíčena a zajata. Po několika dnech jen
ve 2 hodinovém boji dostali jsme citelnou odvetu u Popinče, až nás rozprášili. Při tom
s desátníkem Šmídovičem a Háskem pomýšleli jsme prchnouti do zajetí. Za tmavé
a deštivé noci vytratili jsme se, ale zbloudili jsme a padli do rukou naší hlídce, jež nás
vrátila rotě. Druhého dne Srbové ustoupili za Sávu a zakopali se u Jaraku, při tom bylo
mnoho našich raněno. V noci postoupili jsme do Drinovače a za boje k Šabaci. Tu Sr36
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bové zdrželi nás asi 2 měsíce.
Teprve 1. XI. dobyli jsme Šabac. Večer po boji Hásek mi povídal, že nedaleko v levo
za námi v bažině leží raněný Srb. Řekl jsem to také svobodníkovi Kavánovi z Jilemnice
a umluvili jsme se, že tam půjdeme přes velké nebezpečenství, by nás naši nepostříleli.
Vzali jsme s sebou chléb, stanové plátno a nepozorovaně vytratili jsme se k lesíku,
kde raněný ležel. Chleba od nás nepřijal, že prý nemá hlad, ale trpěl žízní. Přinesli jsme
mu vody, napil se a ustrašeně očekával, co s ním bude. Položili jsme ho na stanové
plátno – naříkal – a ostražitě, bychom nebyli zpozorováni našimi strážemi, donesli jsme
jej do zadních okopů k jiným 2 Srbům, jež jsme tam spatřili, jdouce pro raněného. Svůj
chléb jsme jim tam nechali a odešli. Co se s nimi dále stalo, nevím. V okolí Šabace
denně byly potyčky u vsí Nižar, Lisopoli a.j. Až dne 9. XI. Právě v 9 hodin večer dali
nám výpověď ze Srbska a hnali nás 6 dní s malými přestávkami přes Bělehrad za Sávu,
přes Zemun do Batajnice, kamž jsme dorazili navečer dne 17. XI. Tam byl neobyčejný
ruch a povídaly se podivné řeči, z nichž nejraději jsme slyšeli, že je po vojně.
Dne 10. I. 1915 s radostí nastupovali jsme do vlaku v domnění, že jedeme domů,
ale záhy jsme poznali, že nás vezou na Rusy. Tam pocvičili nás v taktice severního
bojiště a poslali do prvních řad. Potyčky byly nepatrné, až dne 14. II. v noci vyšlo nás
20 mužů na polní hlídku na větší návrší, ale bylo nám hlášeno, že na protějším vrchu
jsou naši, nastala-li by tam střelba, bychom po nich nestříleli. Skutečně večer strhl se
prudký boj, ale já vysílen bděním a hladem přespal jsem jej v blízkém zákopu. Ráno
mlha, halící krajinu, pomalu klesala. Praporčík Kubišta poslal mě se 6 nováčky asi
50 kroků na levé křídlo. Po chvíli viděli jsme s protějšího vrchu sestupovati nějaké
vojsko, byli to naši. Co jsme je upiatě pozorovali, nepostřehli jsme pod námi v dolině
mlhou zastřené přicházející Rusy, až se objevili před našimi zákopy na 100 – 150 kroků. Klidně jsme je čekali, až nás vyhnali ze zákopů. Torbu jsme měl vedle sebe a v ní
vzácné věci, s nimiž jsem se nerad loučil: celý chléb, 3 konservy, cigarety a prádlo, na to
však nesměl jsem již sáhnouti. Zvláště lesklé věci líbily se Rusům, odebrali mi také
niklové pouzdro pro cigarety a nůž, peníze jsem schoval, jinak zacházeli s námi vlídně.
Byli jsme v zajetí. První noc přespali jsme ve stáji mezi koni, 2. den nás zapsali
a pak 14 dní šli jsme pěšky denně 30 – 35 km. Teprve v Brodech naložili nás do vlaku
a zavezli až do Taškentu (guber. Turkistánské v jihozáp. Sibiři). Slovany zde nechali,
Němce a Maďary odvezli kamsi na Sibiř. Tam jsem sloužil 20 měsíců rakouským důstojníkům 3 – 4 (mezi nimi staviteli Schejbalovi ze Semil a učiteli Janďourkovi z Libštátu). Koncem roku 1915 vstoupil jsem do „Svazu Čechoslováků“. Dne 28. XI. 1916
převezli nás do Taganrogu (u Azovského moře), kdež pracovalo nás na 8000 v ruskobaltickém závodu na dělové náboje, z těch bylo 1650 Čechů.
K legiím československým přistoupil jsem 10. I. 1918 a byl jsem přidělen ke štábu slezského legionářského VIII. pluku. 27. III. vyjeli jsme do Francie, však V. a náš
VIII. pluk dojel jen do Vladivostoku dne 5. V., ostatní vlaky s naším vojskem byly
zadrženy po stanicích sibiřských. V červnu začaly boje s bolševiky v Sibiři v Marjinsku (vých. Tomska nad řekou Kijí). My jsme bojovali ve Vladivostoku teprve 29. VI.,
po dobytí toho města bolševici nám neodporovali až u Nikolska Usurs., pak ustupovali
po řece Ussuri, až se dočkali posily od Chabarovska, donutili nás k ústupu. (Jmenovaná
místa jsou ve vých. Sibiři severně Vladivostoku.) pak přijeli a nahradili nás Angličané.
Náš pluk zavezli přes Nikolskoje odbočkou do Buchedu, krásné, moderně vystavěné
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vesnice, na zotavenou a na doplnění prořídlého pluku. U Olovjanné potýkal se VII. pluk
s bolševiky. Táhli jsme k západu a narazili na jiné bolševické oddíly. Když zpozorovaly,
že je obcházíme, rozprchly se kvapně po lesích, nemajíce ani kdy strhnouti most za sebou. Dověděli jsme se, že hodlají na Chabarovsk. Těch jsme nenásledovali, ale rozjeli
se zpět a zpět až k střednímu Urálu.
Teprve u Tagilu (v Permské guber. sever. Jekatěrinburgu) narazili jsme na nepřítele
a Tagil ve 2 dnech dobyli. Boje byly tuhé a ztráty značné na obou stranách. Ukořistili
jsme několik vlaků střeliva a různých věcí potřebných bolševiky nakradených. Z Tagilu jeli jsme k jihu přes Jekatěrinburg a k východu odbočkou ke vsi Kordonu. Tam
jsme nepřítele zahnali asi 10 km za Kordon, bojiště obsadili ruským vojskem a vrátili
se do Kamyšlova na měsíční zotavenou. Však po 3 dnech kvapně zavolali nás znova
ke Kordonu, jenž byl již v rukou bolševiků. Odtud byl jsem povolán do Jekatěrinburgu
a Čeljabinska. Po 14 dnech ustanovili mě kurýrem mezi Kungurem (jižně Permu) a vsí
Ordon. 16. I. 1919 opustili jsme bojiště a jeli sibiřskou drahou k východu do Marijinska, kdež jsme hlídali trať. 16. VIII. Prohlásili mě invalidou a poslali do Vladivostoku.
Po 5 denní karanteně převezli nás na ruský ostrov asi 35 km vzdálený od Vladivostoku,
kdež jsme nedočkavě čekali slíbené lodi, jež by nás dopravila do naší drahé vlasti.
Dne 21 XI. 1919 legionářský generál Čeček rozloučil se s námi a uložil nám, abychom jménem zde pozůstalých tlumočili ve vlasti jejich vřelou touhu po domově a dodal, že schází jim jen trochu peněz, aby se ostatní překážky snadno překonaly. Pak
s nevysvětlitelnými city vstoupili jsme na loď „Itali Maru“ a příštího jitra za krásného
počasí opouštěli navždy Vladivostok“
Dále podrobně popisuje plavbu až do Terstu. Zažil bouři, viděl světélkování moře,
létající ryby, zářící světlárnu singapurskou, kdež nedaleko žralok uchvátil jejich koupajícího se četaře a dále japonský námořník utonul. Na cestě přistáli a vystoupili na pobřeží v následujících přístavech, aby především doplnili zásoby uhlí a pitné vody. Tak
v japonském přístavu Kararatsu na ostrově Kiušiu, v Singapuru, obdivuje nádherný pohled na Sumatru, souostroví Malediv a Lakediv, Sokotoru, Adenským zálivem, zastávka v přístavu Džibuti (francouzská osada Somálská), vraty smutku (Báb – el – Mandeb),
Rudým mořem, přistáli v Suezu i Port Saidu a dne 6. ledna 1920 vkročili na pevninu
v Terstu a jeli dále vlakem do vlasti. 10. I. vystoupili legionáři VIII. pluku v české stanici Dvořiště – Heršták a s tlukoucím srdcem pozdravili český kraj naší národní hymnou.
I padlých bratří, jež kryje hlína ruská, vzpomněli při prvním vstupu do vlasti a zapěli
jim smuteční chorál. V Budějovicích obdrželi pasy a rozjeli se. Dne 13. ledna 1920
na zdejším nádraží našeho legionáře uvítala manželka s 10 letou dceruškou.
Tesař František přes 5 let snášel bídu, svízele a trampoty války a zajetí, ale jest
na podiv, že v té bouřlivé, ohromné škole trpkého života nezapomněl skrovné školy
své rodné obce, jež mu dávno v mládí poskytla prvního vzdělání. Přivezl a zdejší škole
věnoval vkusně uspořádanou miniaturní sbírku 100 uralských nerostů s pojmenováním
ruským a českým a 8 mořských lastur. Tímto škola zachovává památku svého vděčného
žáka.
(pokračování příště – Josef Kaván – dnešní čp. 255)
pro zpravodaj připravil Tomáš Hájek

Nejrychlejší způsob, jak ukončit válku, je prohrát ji.
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Masáže přirozenou cestou řeší příčinu Vašich potíží, bez
zatěžování organismu medikamenty
Nabídka masáží:
Dornova metoda,
Breusova masáž,
klasická masáž,
Havajská masáž,
čokoládová masáž,
Medová masáž,
Celulitidová masáž,
lávové kameny,
baňky, tejpy,
ušní svíce,
tělové svíce,
su-jok, moxy,
SMS-cvičení,
parafínové zábaly

Dornova metoda odstraňuje:
· Bolesti zad, kyčlí, ramen, loktů, zápěstí,
· Ischiatické bolesti (bolesti beder)
· Bolesti hlavy, migrény a uvolňuje
podlebkové a žlučníkové body
· Mravenčení a poruchy citlivosti rukou,
nohou
· Ztuhlost zádových svalů a zatuhlost
krku
· Střevní a žaludeční potíže (chronické)
· Krátkozrakost
· Ztuhlost karpálních tunelů
· Rozdílnou délku končetin (funkčně
kratší noha)

„Pomáháme-li upřímně druhým, pomáháme i sami sobě“ Park Jae Woo

40

Pod horami leden – únor 2018

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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sehraje v sobotu dne 24. března 2018 od 19.00
v KD KANTÝNA PONIKLÁ

BARBARA a ALLAN PEASOVI
dramatizace Miroslav Hanuš

PROČ MUŽI
NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY
NEUMÍ ČÍST V MAPÁCH
hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským krizím

režie: Jiří Doubek, pomocná režie Josef Kurfiřt ml, scéna: Jaromír Ouhrabka,
kostýmy: Barbora Kurfiřtová, za podpory všech učinkujících, světla a zvuk: Jan a
Vratislav Ouhrabkovi, text sleduje: Dobroslava Prokopová, Vendula Vajsová,
choreografie: Jiří Doubek, Josef Kurfiřt, Zuzana Hušková

Hrají:
Testosteron
Estrogen
Jeskynní muž Pfí
Jeskynní žena Pfé
Alan Pears, lékař psycholog, psychiatr, vztahový poradce
Barbara Pearsová, jeho manželka lékařka a logopedka
Slečna Lucie, jejich společná zdravotní sestra
Pan Eduard, umělec, homosexuál a optimista
Paní Irena, šestkrát rozvedená pesimistka a feministka
Slečna Sendy, žena, co chce být herečkou
Deny, sympaťák v kožené bundě rockera, kytarista
Paní Margareta co trochu připomíná Marge Simpsonovou
Pan Stenly její muž, co někdy vypadá jak Homer Simpson
Pan Richard
Paní Simona jeho žena

Josef Kurfiřt ml.
Jaroslav Kurfiřt ml.
Jaroslav Vild
Barbora Kurfiřtová
Jiří Doubek
Zuzana Hušková
Lenka Pacholíková
Jan Soudil
Lucie Dlabolová
Eliška Vildová
Jakub Kurfiřt
Radka Benešová
Jaroslav Kasan
Jaromír Ouhrabka
Petra Nesvadbová

vstupné dospělí 70,-Kč, studenti 40,- Kč; bar otevřen hodinu před představením
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DS J.J.Kolár při TJ Sokol Poniklá
uvádí
Ladislav Smoček

Podivné odpoledne
dr.Zvonka Burkeho

Hrají
Barbora Kavánová
Ladislav Chlum
Roman Petruška
Pavel Holubec
Jaroslav Urík

Líčená komedie
o jednom
dějství

Kulturní dům
„Kantýna“
Poniklá

Režie
Jaroslav Urík

sobota 31.března 2018
Začátek představení ve 20.00 hodin
Vstupné: dospělí 70,-Kč
děti
40,-Kč

