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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
před Vámi leží v tomto vánočním
čase nové číslo zpravodaje. Pravda, je
poněkud útlé, ale protože jsme ho chtěli
stihnout ještě před Vánocemi, nemohli
z časových důvodů někteří přispěvovatelé dopravit své příspěvky včas. Samozřejmě o ně nepříjdete. Uveřejníme
je v příštím čísle.
V minulém čísle náš tiskařský šotek
opět vyvedl pěkné nadělení. Rozhodl se
nechat zmizet důležitou část společenské kroniky - sňatky. Tímto se tedy za
něj i za sebe novomanželům omlouvám
a pevně věřím, že jim to nezpůsobilo
větší nesnáze. Samozřejmě, že jsme informaci otiskli nyní a šotkovi jsme řádně vyprášili kožich.
Rád bych využil tohoto úvodníku ke
sdělení dalších dvou sportovních aktivit. První je již tradiční Silvestrovský
běh letos s pořadovým číslem 30, který
opět pod patronací SDH Poniklá proběhne 31. 12. 2012. Prezentace závodníků začíná ve 13:00. Startuje se u hasičárny v kategoriích od předškolních po
důchodce. Bližší informace naleznete
na webu sdh.ponikla.cz.
Druhá sportovní událost je otevření
vleku na Homoli, které je plánováno na
22. prosince. Držme všichni palce Krakonošovi, aby se mu s tou oblevou podařilo něco udělat, abychom nejezdili
na blátě.
Na závěr bych vám rád pořál krásné
prožití svátků vánočních a pěkný start
do nového roku.
Marek Kulhavý - redaktor
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Foto na titulní straně:
Rozsvěcení vánočního stromu
foto: Ondra Skalský
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období listopad - prosinec 2012
Vážení ponikelští sousedé,
pojďme si před těmi nejkrásnějšími
svátky v roce alespoň na pár řádcích shrnout
to nejdůležitější, co se v naší obci řešilo za
uplynulé dva měsíce.
Radou obce bylo rozhodnuto o technologii oprav komunikací, na jejichž
rekonstrukci byla získána dotace z Libereckého kraje. Na úseku od paneláku k MŠ bylo
použito položení ručně baleného povrchu,
cena za opravu činila 283 524 Kč vč. DPH.
V příštím roce proběhne oprava komunikace
od Vaníčků ke kaštanu (metodou penetrovaného makadamu). Cenový odhad opravy
činí cca 250 000 Kč.
V příštím roce bude realizován projekt pod názvem „Restaurace kulturních
památek Přívlaky“. Tento projekt byl
podpořen v rámci 7. výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ o. s., celkové náklady jsou odhadnuty
na 278 400 Kč, z toho přiznaná dotace činí
193 500 Kč. Projekt v sobě zahrnuje opravu
sv. J. Nepomuckého na Přívlace vč. drobné
úpravy příjezdové cesty a opravu pomníku
padlým na Přívlace. Termín dokončení –
podzim 2013.
Svého finálního dokončení se dočká
také socha sv. Jana Nepomuckého u kostela. Obec na zbylou část restaurování
památky požádá z Fondu kulturního dědictví
Libereckého kraje, ze kterého jsme již na
opravu této památky získali 250 000 Kč.
Kompletní socha sv. Jana Nepomuckého
by měla být na místě u kostela osazena
nejpozději na podzim 2013.
Z dalších blížících se výzev obec
netrpělivě očekává 8. výzvu MAS „Přiďte
pobejt!“ o. s. na občanskou vybavenost.
Naším plánem je do této výzvy předložit
prostřednictvím TJ Sokol Poniklá projekt
na vnitřní vybavení sálu kulturního domu
Kantýna. Zejména veškeré židle a stoly
a také vybavení divadelní šatny je již dávno
za hranicí životnosti.
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Rada obce se zabývala také návrhem
rozpočtu obce Poniklá na rok 2013. Schválení
rozpočtu bylo předloženo na 17. jednání zastupitelstva obce Poniklá. V návrhu rozpočtu
obce byly zahrnuty plánované investiční
akce i nové rozpočtové určení daní. Na
příjmové i výdajové straně rozpočtu se jedná o částku 15 055 000 Kč. Splátky úvěrů
v roce 2013 budou činit 1 091 600 Kč. O
rozpočtu pro příští rok se rozepisuje více
pan starosta na jiném místě Pod horami.
Jedním z často diskutovaných témat
(nejen na radě, ale i mezi občany) bylo
vyhlášení výběrového řízení na pozici
pečovatelky v DPS Poniklá. Jak jste jistě
zaslechli, tak paní Jiřinka Šafránková po
dlouhých letech odchází do důchodu, a tak
bylo nutné zajistit na její pozici náhradu.
Požadavky na pracovní pozici zpracovala
paní Doubková, sociální pracovnice obce.
Mezi nejdůležitějšími požadavky byl absolvovaný kurz pečovatelky a řidičský průkaz
skupiny B. Jméno vítěze výběrového řízení
nám bude známo těsně před Vánoci.
Příjemné prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku Vám za celou Radu obce Poniklá přeje
Petra Novotná - místostarostka.

inzerce:
Helena Hnyková, Poniklá 58
Provádí:
Masáže
Baňky
Lávové kameny
Parafínové zábaly na ruce
Rašelinové zábaly
Objednat se můžete na telefonním čísle:
724 546 260
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Slovutní Ponikeláci,
bilanční povídání o končícím se roce si
chystám do příštího cancálku, abych se mohl
opřít o konečná čísla ke konci roku. V tuto
chvíli si tedy dovolím předestřít Vám alespoň
hrubě tesanou představu, která očekává snížení
obecního zadlužení meziročně o cca 1,4 mil.
S ohledem k nevalným výnosům daní je to pro
letošek maximum možného, byť doufání bylo
možná ještě trochu vyšší.

Obecní rozpočet na rok 2013
Pro ty, kteří se chtějí trochu zorientovat v jednotlivých číslech obecního rozpočtu uveďme,
že příjmy již zohledňují nové rozpočtové
určení daní. O něm se v posledních měsících
hodně diskutovalo. Po prvotním bezmála frenetickém nadšení sice došlo k notnému mírnění
očekávatelného příboje státních prostředků
do obecních kas, přesto si obce polepší. Realisticky očekávejme pro Poniklou navýšení
daňových výnosů o cca 1,2 mil. Na straně
výdajů pak zastupitelstvo posvětilo následující priority pro rok 2013: rekonstrukci Kantý-

Nové obecní stránky

ny (bude-li podpořena dotací – na vyjádření
čekáme již rok…), prodloužení vodovodního
řadu směrem k Pensionu Klára, restaurování
památek na Přívlace (Nepomuk a Pomník
padlým), dokončení restaurování Nepomuka na
návsi, úprava „sběrného dvora“ za farou, oprava cesty k bytovce u kaštanu, oprava cesty na
Přívlace – k soše sv. Jana Nepomuckého a další
spíše již drobnější investice.

Bezbariérový přístup
V prosinci byl dokončen bezbariérový přístup
do zdravotního střediska, který byl rozhodující měrou budován obecními zaměstnanci. Na
jaře ještě bude dokončeno i nové schodiště od
trafiky. Tím bude vyřešen často skloňovaný
problém dosud ne příliš bezpečného přístupu
k paní doktorce Karáskové.

Nové internetové stránky
V prosinci také byly spuštěny nové internetové
stránky obce Poniklá. Přece jenom doba a celkové vnímání internetu jdou kupředu, a tak již
bylo záhodno na tuto změnu zareagovat. Smyslem nové podoby obecní webové presentace je
zejména pokud možno zpřehlednit jejich strukturu, zachovat stávající funkce a přidat některé
nové. Nové stránky by také měly umožnit
větší zapojení více osob do jejich aktualisace.
Poděkování posílám našemu Krakonošovi,
který ochotně postál modelem panu fotografovi Skalskému (Šrejmovi ml.) a nyní je tak
ozdobou grafiky obecního webu. V tuto chvíli
běží stránky ve zkušební a neúplné podobě,
postupně budou ještě pilovány, což může trvat
několik týdnů až měsíců. Prosím o krapet
trpělivosti. Budu rád za vaše kritické podněty
k dalšímu vylepšování.

foto: OÚ Poniklá
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Dokončení katalogizace knihovny
Velikou radostí pro ponikelské čtenáře by měla
být zpráva o úplném propojení obecní a školní
knihovny. Fondy obou knihoven jsou nyní
vystaveny v obecní knihovně v budově ZŠ
a mají k nim přístup jak žáci, tak i veřejnost.
Knihovní fond k veřejné zápůjčce se tak
poměrně výrazně posílil a čítá dnes na 7000
titulů. Díky obdivuhodné mravenčí práci paní
učitelky Peterkové a zejména paní knihovnice
Višňákové jsou všechny knihy umístěny v elektronickém katalogu, který je vystaven on-line
na internetových stránkách knihovny. Práce
se však zjednodušuje i těm, kteří se s internetem nepřátelí a kteří svůj požadavek řeší
až na místě prostřednictvím paní knihovnice.
Knihovna je v zimní čas otevřena každé úterý
mezi 14. a 16. hodinou.

Změna v DPS
Letos je tomu deset let, kdy byl zejména
zásluhou pana starosty Holubce vystavěn
v Poniklé dům s pečovatelskou službou. A
rovných 10 let po kolaudaci se také letos
obci podařilo doplatit dluh spojený s jeho
výstavbou. Bylo by to bývalo docela radostné výročí, kdyby nebylo spojeno s odchodem „duše“ našeho Domova s pečovatelskou
službou. Paní Šafránková po 10 letech obětavé
práce odchází na vlastní žádost do důchodu
a zanechává po sobě vysoce nastavenou laťku
kvality péče o seniory. Chci na tomto místě
bez všeho nepatřičného pathosu poděkovat
paní Šafránkové za poctivou, lidsky chápající
a na nějaký ten přesčas nehledící pomoc všem
potřebným. Upřímný stesk obyvatel DPS
(někteří prožili s paní Šafránkovou v denním
kontaktu celých 10 let) je nejlépe výmluvným
vysvědčením její práce.

Ještě jednou k cestě na Homoli
Jelikož část čtenářů si mylně vyložila informace podané v minulém cancálku, pokusím se
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Obecní hlásný
mimořádně jednoduše uvést záležitosti stran
dodržení nabídkové ceny za opravu komunikace k Homoli na pravou míru: Vysoutěžená
cena byla dodržena, dokonce ponížena o 4%.
Větší náklady plynou z pozdější objednávky
na vybudování dvou parkovišť. (Parkoviště
nebyla součástí soutěže, byla na ně ovšem
pochopitelně uplatněna vysoutěžená jednotková cena. Tento postup byl logický, neboť
bylo zřejmé, že se v průběhu výstavby bude
výrazně upřesňovat zadání pro tato parkoviště.)
Pokud by ještě dále trvala nějaká nejasnost,
zastavte se klidně na OÚ, probereme to!

Umění na zastávce
Poněkud neplánovanou výzdobu získala autobusová zastávka Poniklá – střed (Huderovo).
Můj vzkaz pro umělce: Vážení neznámí, nápis
„MIMO PROVOZ“ bych třeba i bral jako recesi a poněkud svébytné vyjádření občanského
postoje, ale ty kosočtverce mi přijdou
opravdu poněkud nepatřičné a nedůstojné
Vašeho ducha! Prosím, nechte se příště líbat
nápaditějšími múzami, hm?

PF 2013
Vážení sousedé, přeji Vám, aby se třináctý
rok jednadvacátého století zařadil do Vašeho
životního alba jen s milými vzpomínkami.
Přeji Vám dost sil k positivnímu myšlení,
kterým se obrníte proti vzmáhající se skepsi
a řečeno s klasikem „blbé náladě“. Možná,
že když si nebudeme tolik lámat hlavu
černočernočernou kronikou, kterou nám
(proč vlastně?) servírují denně média, a když
nás nechá chladným obskurní a prázdný svět
falešných celebrit, budeme mít víc času porozhlédnout se po skutečných hodnotách, jimiž
je svět kolem nás syt! Přeji Vám chuť radovat
se z podstatných maličkostí!
Tomáš Hájek,
starosta

Pod horami - listopad - prosinec

Obecní hlásný

Návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2013
Rozpočtové příjmy
souhrný dotační vztah
dotace celkem

Rozpočtové výdaje
344 800
344 800

daňové příjmy:
daň z příjmů fyz. osob ze
závislé činnost
daň z příjmů fyzických osob ze
samost.v.č.

2 400 000
50 000

údržba komunikací
dopravní obslužnost
vodovody

950 000
110 000
1 000 000

kanalisace

1 000 000

mateřská škola

daň z příjmů právnických osob
daň z příjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
poplatek ze psů
rekreační poplatek
poplatek za užívání veřejného
prostranství

2 300 000

základní škola

250 000
4 900 000
20 000
20 000
20 000

knihovna
místní rozhlas
zpravodaj Pod horami
Památky
grantový program - spolky

poplatek z ubytovací kapacity
výtěžek z provozování loterií
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem

10 000
20 000
600 000
10 600 000

10 000

520 000
680 000

SPOZ
tělovýchova a sport
pečovatelská služba
veřejné osvětlení
hřbitovy
komunální služby
svoz komunálního odpadu

720 000
25 000
80 000

požární ochrana
zastupitelstvo
pojištění majetku

nedaňové příjmy:
poplatek za odpad
vodné
odvádění a čištění odpadních
vod, nakládání s kaly
zpravodaj Pod horami
pronájem tělocvična
hřbitovní poplatky, pronájem
smuteční síně
komunální služby /pronájem
budov/
služby DPS
odměna EKO-KOM
bytové hospodářství
nedaňové příjmy celkem

příjmy celkem

kultura

40 000
30 000
60 000
200 000
1 800 000
4 155 000

15 099 800

450 000
1 450 000
40 000
5 000
100 000
200 000
300 000
75 000
70 000
75 000
500 000
250 000
15 000
2 269 800
850 000
100 000
848 400
100 000

činnost místní správy

1 400 000

výdaje z finančních operací
bytové hospodářství

50 000
1 800 000

výdaje celkem
třída 8 financování:
splátky úvěrů

14 008 200

1 091 600
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
V listopadu a prosinci jsme se
rozloučili
6.11.2012		

Fišerová Ludmila

9.11.2012		

Šlambor Jaromír

19.11.2012

Šimůnková Věra

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea v listopadu a prosinci

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se
v sobotu 24. listopadu přišli rozloučit s paní
Věrou Šimůnkovou, a zvlášť panu Jaroslavu
Čížkovi za krásnou smuteční řeč.
Zároveň bychom chtěli poděkovat paní
doktorce Karáskové za odbornou péči, kterou
po celá léta paní Šimůnkové věnovala.
Jménem rodiny
Dušan a Věroslav Šimůnkovi

Svá jubilea oslavili:
91 let
Skalská Kateřina

Poděkování

80 let
Lepšová Ludmila
75 let
Farský Jan
70 let
Čurdová Božena
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naší maminkou a babičkou
Ludmilou Fišerovou. Děkujeme za projevy
soustrasti a květinové dary. Panu Jaroslavu
Čížkovi děkujeme za jeho milá slova, panu
faráři, panu Holubcovi a paní Kadavé za důstojný průběh obřadu.
Scholzovi a Therovi

Narození
30.11.2012
Blahopřejeme!

Hájková Anežka

Svatby
01.09.2012
Zuzana Medlíková a Tomáš Chládek
18.10.2012
Alena Vondrová a Stanislav Šedý
Blahopřejeme!
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Poděkování
Místní organizace Českého červeného
kříže v Poniklé děkuje všem ponikelským občanům, kteří se podíleli na charitativní sbírce pomoci potřebným. Zároveň využívá této
příležitosti k vyslovení upřímného blahopřání
k prožití krásných a klidných Vánoc a přání
zdraví a štěstí v novém roce 2013.
Za MO ČČK Poniklá, Lidmila Kadavá
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Stříbrné podvečery
O stříbrném podvečeru jsme zavzpomínali na rok 1962, kdy se narodila část oslavenců, a na rok 1987, kdy se druhá část oslavenců vdávala a ženila. Večer nám zpříjemnilo
Satori, jehož část v podobě Jardy Uríka a Petra Plichty hrála oslavencům i dlouho do noci
v hospodě Pod Břehem. Perličky z obecních
kronik vybrala a přečetla místostarostka Petra Novotná. (Věděli jste například, že v roce
1962 fungovala ve vsi jediná hospoda - a během týdenní inventury ani ta ne?!?)

Vítání občánků

Tomáš Hájek,
starosta

Šest nových miminek jsme přivítali do
vsi. Jsou jimi zleva: Tomášek Janata, Anet-

Společenská kronika
ka Jiroušová, Kryštůfek Hnyk, Vojtíšek Holubec, Elenka Jelínková a Matyášek Kotlár
(ten na fotografii pro nemoc chybí). O hezký
kulturní program se postarala děvčata ze ZŠ.
Tomáš Hájek,
starosta

Přání
Milí přátelé,
veliké věci se dějí v noci, svaté věci se
dějí ve svatém prostředí a ve svatých lidech.
„Když totiž všude zavládlo hluboké mlčení
a noc ve svém běhu byla v půli cesty, tvé všemohoucí slovo se náhle sneslo z královského trůnu na nebesích doprostřed země.“ (srv.
Moudr 18,14-15)
Jako bylo k setkání člověka s Bohem
nutné, aby se Bůh snížil k člověku, a to On
zvládnul velmi dobře, tak je také nutné, aby

Noví občánci, zleva: Tomášek Janata, Anetka Jiroušová, Kryštůfek Hnyk, Vojtíšek Holubec, Elenka Jelínková
foto: Lenka Hájková
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člověk dorostl a dozrál do velikosti Boží,
a zde je řada na každém z nás a třeba právě
v tomto čase.
Setkáme li se s Bohem ve chlévě a v jeho
jeslích, a to ne ve strachu - ohroženi jako Herodes, ale obklopeni pokojem pastýřů, velmi
pravděpodobně se s ním budeme potkávat
i v člověku a jeho lidskosti po celý život.
Téměř s jistotou se pak vzájemně podpoříme
v blízkosti životních křížů a přijmeme s vděčností Jeho věčný domov při vzkříšení.
Přeji vám všem lidsky pokojné a Bohem
požehnané svátky Přítomnosti Boží v tomto
světě, naší obci, farnosti, našich domovech
i v každém z nás.
P. Ivo Kvapil

Společenská kronika
Vánoční pořad bohoslužeb
v Poniklé
Pondělí 24. 12. 2012 - 20:00
Štědrý den - „Půlnoční“
Úterý 25.12. 2012 - 17:00
Slavnost Narození Ježíše Krista
Středa 26. 12. 2012 - 18:00
Svátek Sv. Štěpána
Neděle 30.12. 2012 - 17:00
Svátek Svaté Rodiny
Úterý 1. 1. 2013 - 8:30
Slavnost Matky Boží Panny Marie
Neděle 6. 1. 2013 - 8:30
Slavnost Zjevení Páně
Dále obvyklý pořad bohoslužeb.
Pravidelné mše sv. v roce 2013:
středa 18:00, neděle 8:30.

O stříbrném podvečeru jsme zavzpomínali na rok 1962, kdy se narodila část oslavenců.
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foto: Lenka Hájková
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Škola a školka

Co se děje e škole a ve školce
V barevném království moudré
sovy
Od našeho posledního povídání uběhly
téměř dva měsíce, ve kterých krásný barevný slunečný podzim vystřídala zima se vším
všudy - sněhovou nadílkou i nepříjemnými
mrazy.
Na chvíli se však vrátím do času barevného království moudré sovy. Povídali jsme si
a poznávali těžký život ježků, ptáků a hlavně
sov, o kterých nám přišla do školky vyprávět
paní ze záchranné stanice. Největším překvapením byly živé sovy, které jsme si mohli
klidně hladit.
Poznávali jsme les a přírodniny, které
pro nás všechny skrývá. Vyráběli jsme z papíru a textilu sovy, z keramické hlíny ježky,

Rautis

z kaštánků různá zvířátka a ze slaného těsta
perníky pro ježibabu na opravu lesní chaloupky.

Lenka Scholzová - ředitelka MŠ

Zimní radovánky moudré sovy
S příchodem zimy nám moudrá sova
pootevřela vrátka od zimních radovánek
a přemluvila nás, abychom ji vzali mezi lidi.
Seznámili jsme ji s různými řemesly, která
by mohla u lidí vidět. Kuchařem, pekařem,
kovářem, kominíkem, ševcem, švadlenou,
listonošem, bednářem a hodinářem. Letěla
se s námi podívat i do místní firmy na výrobu vánočních ozdob Rautis, kde nás krásně
provázela paní Drahomíra Jancáková. Tímto
jí ještě jednou děkujeme. Poděkování patří

foto: MŠ Poniklá
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též panu majiteli, Marku Kulhavému, díky
kterému celá naše exkurze byla bezplatná.
Pekli jsme vánoční cukroví – rohlíčky, linecké
a perníčky i svícínky ze slaného těsta. Vyráběli
jsme dárky z banánového papíru i obyčejných
čtvrtek a textilu. Děti si ušily nebo jenom vyzdobily krásnou teplou ponožku. Všechny se
ale v úterý 4. prosince ráno ztratily. Moc nám
vrtalo hlavou, co se mohlo stát, kdo je mohl
potřebovat. Při návratu z vycházky se vše začalo objasňovat. Na balkónu se mihla nějaká
osoba. Děti se nemohly shodnout jaká. Malá?
Shrbená? Měla hůlku nebo něco těžkého. V
šátku nebo s bílými vlasy. Jak se tam dostala, když školka byla zamknutá? Když jsme
napjatě vyšli schody, vše se vyjasnilo. Pravděpodobně to byla Barborka, která nám na
oknech obou oddělení nechala naše ponožky
i s nadílkou.
Velké děti nezapomněly na svoji kamarádku, která kvůli operaci a rekonvalescenci
musela pobývat delší dobu doma, a nakreslily

Vánoční loutkový příběh se zpěvy a anděly.
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jí krásné obrázky. Paní učitelka ještě přiložila omalovánku a jeden úkol. Ale i to uběhlo a
naše kamarádka je už zase mezi námi.
3. prosince mezi nás, díky panu starostovi,
zavítalo divadlo Bořivoj s „Vánoční loutkovou
hrou se zpěvy a anděly“. Bylo to krásně podané vyprávění o cestě za Betlémskou hvězdou,
při kterém jsme si připomněli a někteří si i zazpívali vánoční koledy.
Pamatovali jsme i na naše babičky a dědečky z klubu důchodců a pro radost jsme jim
vyrobili na vánoční posezení malé dárky.
Nyní se pečlivě připravujeme na příchod
Vánoc. Pro naše rodiče, prarodiče i sourozence připravujeme vánoční příběh plný písniček,
tanečků a říkanek s názvem „Vánoce na vesnici“. Všichni jsou zváni do školky v úterý
18. prosince. Ale o tom zase příště.
Příjemně prožité vánoční svátky, hodně zdraví a pohody v novém roce 2013 přejí
všichni ze školky.
Lenka Scholzová - ředitelka MŠ

foto: MŠ Poniklá
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TJ Poniklá

TJ Poniklá
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TJ Poniklá

TJ Poniklá Vás srdečně zve

na tradiční

SPORTOVNÍ PLES
Který se koná v sobotu dne 16.2.2013
V Kantýně od 20,00 hodin
Vstupné 70,- Kč
K tanci i poslechu hraje skupina

Bohatá tombola
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Deník ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Faust v Praze
V sobotu 3. listopadu se nám dostalo
mimořádné pocty, když jsme si mohli sehrát
Fausta na velmi prestižní přehlídce „Přelet
nad loutkářským hnízdem“ v Praze. Přehlídky se každoročně účastní „bok po boku“
oceněná profesionální a neprofesionální
loutková divadla. Před vybraným publikem
loutkářských legend byla tréma jistě větší
než obvykle. Ale vážnější vykolejení naštěstí
nenastalo – a s menšími se počítá!

Balada ve Valteřicích
A konečně jsme se také opět mohli představit s naším činoherním kusem – Baladou
z hadrů. Po dlouhých dohadech stran termínu (zkuste se sejít, když je vás 20, část lidí
směnuje, část dojíždí a část nemá čas skoro
nikdy…) jsme nalezli společný průnik na
23. listopadu. Do Sokolovny ve Valteřicích
jsme se těšili na tradičně dobré publikum –
a tento předpoklad se, prosím, vrchovatě potvrdil! A svým způsobem jsme se těšili i na
poněkud spartánské prostředí divadelního
sálu, který při naší poslední návštěvě potřeboval dost péče k přípravě vlastní opony, plátěných výkrytů a podobně – ovšem pozor, pokrok jde kupředu, a tak nás tentokrát přivítal
již zcela regulérní hrací prostor a na nás tak
zbyla pouze instalace vlastních světel a zvukové aparatury. Valteřičtí diváci jsou spontánní a umí nastolit velmi příjemnou atmosféru.
A když mezi ně posadíme do hlediště i vlastní
prvotřídní „klaku“ Pavlínu A. Holubcovou, je
o veselí postaráno. Pan doktor Kaván si vysloužil potlesk na otevřené scéně a sólový výstup režiséra Pavla Plichty vzbudil zejména
u dam v prvé řadě doslova pozdvižení. Těžko
hledat nějaká vážnější negativa, neboť i herci

zapomenuvší texty u hry v kostky se dokázali
z výpadku textu (vzdor již zoufajícím nápovědám) umně vylhat.

Faust v Hradci Králové
Poslední letošní uvedení Fausta se
odehrálo v rámci udílení cen východočeským ochotníkům v Labyrintu divadla Drak
v Hradci Králové. Pro kolegy se hraje dobře… Několik dalších pozvání na hostování
však postupně se rozpadající loutky příliš
nepotěšilo a prosba o nastudování hry v anglickém jazyce musela být rasantně odmítnuta. Text kočovných loutkářů se přeložit nedá
- a basta!
…připomeňme, že 29. prosince hrajeme
od 19.30 Baladu z hadrů v Kantýně!
Tomáš Hájek

Klub důchodců v Poniklé
Termíny schůzek:
Leden
09. 1. 2013
		
23. 1. 2013
Únor
		

06. 2. 2013
20. 2. 2013

Březen
		

06. 3. 2013
20. 3. 2013

Duben
		

03. 4. 2013
17. 4. 2013

V lednu a únoru vždy od 13 hodin,
začátky schůzek v březnu a dubnu
budou ještě upřesněny.

Těšíme se na Vaší účast.
Jiroušová
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Ostatní

Ostatní
Rozsvěcení vánočního stromu
v Poniklé 2012
Stejně jako loni se druhou „adventní sobotu“ odehrála na Tuláčkově návsi a v jejím
okolí slavnost rozsvícení obecního vánočního
stromečku. Druhá adventní sobota byla volena zcela pragmaticky, protože jsme předpokládali, že v okolních obcích budou rozsvěcet
standardně v první adventní víkend, a nebudeme se tak muset s nimi přetahovat o umělce
či návštěvníky. Leč kupodivu podobnou úvahu provedli též zástupci obcí a spolků v okolí, a tak se skoro ve všech obcích odehrávaly
adventní slavnosti v týž den. Nu což, Ponikeláci správně vytušili, že živý mechanický
Betlém bude k vidění jen na Tuláčkově návsi
- a přišli!
Ostatně program sliboval hned několik lákadel. Ve dvou patrech základní školy
(ZŠ Poniklá spolu s Kabinetem kerkonošské
slovesnosti akci pořádala) byl rozestavěn adventní trh. Na něm mohli dárku lační návštěvníci pořídit jednak umné výrobky dětských
ruček ponikelských školáků, jednak výtvory
ponikelských šikulů i přespolních prodejců.
Samostatnou kapitolu tvořila výstava nejlepších prací ponikelských patchworkářek
(dámy, které rozstříhají látku na malé kousíč-

ky, aby ji posléze zase pracně sešily dohromady – korunovány úspěchem v podobě její
zvýšené estetické kvality).
Velkému zájmu se těšilo dvakrát provedené pásmo vánočních říkadel, písní a scének v podání ponikelských školáků. Rodiče
i prarodiče byli jistě právem hrdí na umělecké
počiny svých ratolestí, které vznikly pod vedením paní učitelky Lenky Holubcové, družinářky Heleny Machové a flétnistky Hany
Friedové.
Výjimečný zážitek nabídl čtyřikrát sehraný vánoční příběh Pokoj Vám. Hanka
Voříšková, po mém soudu nejlepší světová
loutkářka současnosti, rozehrála nesmírně
nápadité a přitom až dojemné poselství o zrození Ježíška.
Velkým zážitkem byl jistě též varhanní
koncert mistra Radka Hanuše, ředitele ZUŠ
Vrchlabí, v ponikelském kostele. Ušlechtilý
hudební nástroj hýčkaný prvotřídním umělcem vykouzlil povznášející atmosféru.
Jen co kostelní zvony odbily klekání,
rozpohyboval se na návsi živý mechanický
Betlém. Letos se mechanismu účastnilo 60
lidských figurek, dvě figurky zvířecí, a sedm
dalších nezbytných živých koleček složitého
a důmyslného ústrojí. Loni lilo jako z konve,
letos mrzlo, až praštělo. Loni si figurky stě-

Jen co kostelní zvony odbily klekání, rozpohyboval se na návsi živý mechanický Betlém.

foto: Ondra Skalský
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žovaly, že to všechno bylo moc rychlé a ani
si řádně nezapracovaly. Letos je jejich loňské
vzdechy asi zamrzely, neboť jsme je nechaly
řádně promrznout během (přiznávám, neúnosně dlouhého) představování jednotlivých
figurek. Každý si užil vteřinku své slávy, ale
zato musel strpět, že si ji takto užijí i všichni ostatní. Ale všichni přežili a dokonce si
vhodně mrazem upravili své rysy, které pak
vypadaly opravdu dřevěně! A pak se rozehrála skladba barokního genia Václava Adama
Michny z Otradovic „Rosička“ a živý mechanický Betlém se uvedl do cukavého, trhaného
a naveskrz dokonale-nedokonalého pohybu.
Zatroubil ponocný, probudili se andělé, ožila svatá rodina, přispěchali darovníci prostí
i rodu královského, Židé varovali Heroda,
ten nabrousil nůž a pak už ožila i všechna řemesla. A šest minut pak vše šlapalo jako na
drátkách.
Loni jsem v cancálku podrobně popisoval všechny postavičky Betléma včetně jejich
představitelů. Letos, jak je psáno výše, si již
herci své slávy užili dosyta, a já se tak mohu
zaměřit na pohled do zákulisí. Protože každá
takováto akce stojí pokaždé na nezištné mnohahodinové pomoci spousty dobrovolníku.
Ještě že jich ve vsi stále pár je!!!
Tíže organisační ležela tradičně na velmi zodpovědných bedrech Míry Jirouše ml.,
který dohlížel jak na chod polní kuchyně, tak
i na další praktické záležitosti. Guláš navařil
Marek Kulhavý, vydával ho Vláďa Tryzna a
Jéňa Kubín (ten měl také na starosti elektro-

Už se to peče..
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Ostatní
rozvody). Proces přeměny brambory v sejkoru zvládli skvěle spolupracující Soňa Václavíková, Vlaďka Macháčková, Ivana Tryznová,
Jiří Schmidt a Iva Havlová. Sladké pochoutky napekly Bára Kulhavá a Verča Jiroušová.
Technické zázemí Betlému tvořil osvětlovač
Jára „Santána“ Hlůže (světlo) a Miloš Hájek
(zvuk), kteří společně vybruslili z nejednoho zlovolného zamanutí škodolibé techniky!
Adventní trh organisovala Soňa Anna-Marie Fišerová ve spolupráci s ředitelem školy Zdeňkem Vinklářem. Nedělní směnu bez
reptání a s grácií zvládly paní uklízečky Alena Nováková a Eva Kohoutová. Šikovně se
k nedělnímu úklidu nachomýtl i Tomáš Klikorka (u něhož dlouhodobě sleduji schopnost
objevit se včas na pravém místě!)
Živý Betlém zvěčnil na kameru obecní
dvorní kameraman Libor Vacek a nejeden
pěkný záběr blýsknul Ondra Skalský. (Fotili
i další, ale Ti se se mnou nepodělili, tak je tu
halt nepochválím – ale za fotky bych byl i jim
povděčen!)
Zvláštní poděkování směřuji paní učitelce Blance Peterkové, která opět projevila
svatou trpělivost při nácviku dětských figurek Betlému. Klobouk dolů! A díky patří též
manželům Pičmanovým za zapůjčení spousty
rekvisit, Pavlíně A. Holubcové za pomoc při
ošacování figurek, manželům Albrechtovým
za zapůjčení kostýmů svaté rodiny a panu
faráři Ivo Kvapilovi za zapůjčení oděvů pro
pastýře a tři krále. Ovce přivlekly holky Fišerovy.
A co by to bylo za rozsvícení stromu – bez
stromu! Ten letošní nám darovala velkodušně
paní Eliška Hájková. O nazdobení a vztyčení
se postarali Vladimír Malík, Jaroslav Čížek,
Antonín Holubec ml., Vladimír Janata, Josef Skalský a Dominik Čížek, o jejichž občerstvování se přičinili Antonín Holubec st.
a Marta Kocourová.
Zázemí akce, zejména nové umístění
stromu, pomáhali připravit také obecní zaměstnanci.
Pravděpodobně jsem ještě na někoho zapomněl, úmysl v tom, prosím, nehledejme.
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Děkuji i jim!
Poslední douškou si ještě dovolím přihřát
polívčičku našeho spolku – Kabinetu kerkonošské slovesnosti. Máte-li pocit, že by Vás
služba tomuto vlasteneckému sdružení těšila,
dveře jsou dokořán a jistě si najdete své uplatnění na poli čistě individualistického bádání
o historii a tradicích našeho kraje, nebo si
užijete dost legrace při veřejných trachtacích.
Tomáš Hájek,
rychtář KKS

Služba e-UtilityReport pomáhá
stavebníkům na Jilemnicku
Svazek obcí Jilemnicko nabízí svým občanům novou bezplatnou službu mající za cíl
zjednodušit agendu spojenou s procesem “vyjádření k existenci sítí“.
Na webových stránkách města Jilemnice
a Rokytnice nad Jizerou byl zřízen odkaz pro
přístup k aplikaci e-UtilityReport, kde je žadatel systematicky veden k vyplnění formuláře pro vytvoření „Žádosti o vyjádření k existenci sítí“. Žadatel na základě vyplněného
formuláře rozešle elektronickou žádost všem
správcům inženýrských sítí, kteří jsou pro
dané území aktivně zapojeni do služby. Pro
ostatní správce inženýrských sítí, kteří prozatím neumožňují příjem žádostí touto formou,
jsou vygenerovány PDF soubory pro možnost
vytištění a doručení svépomocí. Vytvořená
žádost je v souladu s platnou legislativou.
Ve spolupráci s provozovatelem služby
(firma HRDLIČKA spol. s r.o.) byl pro působnost stavebních úřadů Jilemnice a Rokytnice nad Jizerou sestaven tzv. registr správců,
což je aktuální seznam správců sítí, jejichž
inženýrské sítě se na daném území vyskytují.
Služba e-UtilityReport je pro žadatele elegantní, rychlý a bezplatný způsob, jak
podat žádost o vyjádření správcům inženýrských sítí tak, aby žádný nebyl opomenut
a aby žádosti jednotlivým správcům nebyly
odesílány nadbytečně. K podání žádosti postačí připojení na internet a běžný webový
prohlížeč. Ovládání aplikace je jednoduché,

Ostatní
intuitivní a doplněno nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších
připojených městech se dozvíte na http://zadost.mawis.eu.
SMO Jilemnicko

Český červený kříž
Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat 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 jakoukoliv odměnu.
V roce 2011 dosáhla 20 odběrů a získala
stříbrnou plaketu paní Aneta JANATOVÁ,
nar. 1965, Poniklá 163
V roce 2012 dosáhla 10 odběrů a získala
bronzovou plaketu slečna Monika JONOVÁ,
nar. 1986, Poniklá 272
V roce 2012 dosáhl 40 odběrů a v červnu
roku 2013 obdrží zlatou plaketu pan Ladislav
VÁCLAVÍK, nar. 1966, Poniklá 487
Dále bych ještě poděkovala jménem ČČK
Poniklá a jménem oblastního spolku ČČK
Semily paní Alžbětě HARCUBOVÉ za aktivní práci jak v obci, tak ve výkonné radě ČČK
Semily. Již mnoho let se též účastní okresních
soutěží ČČK jako rozhodčí.
Členka výboru ČČK Poniklá

Koutek SDH Přívlaka
Tento článek pravděpodobně budete číst
ve volnu svátečních chvil Vánoc, proto bych
i já Vám za náš sbor popřál klidné, veselé a spokojené rozjímání společně s Vašimi
blízkými a přáteli. Také bych se rád trochu
kál a slíbil, že zprávy z činnosti našeho sboru
budou hojnější a pravidelnější. Uplynulé dva
roky pro mě osobně znamenaly dočasné přesměrování veškerých sil na jiné aktivity, než
je činnost spolková a publikační.
Rok 2012 pro nás začal tradičně lednovou výroční valnou hromadou. Bohužel
opět jsme zjistili, že jsme všichni o rok starší a postupně naše řady řídnou. Nechceme
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tomu však jen nečinně přihlížet a proto uvítáme, pokud jsme my a naše aktivity někomu
sympatické, neváhejte, přijďte na některou
z našich veřejných akcí a požádejte některého známého či mě osobně o možnost získání
členství. Jsme rádi, pokud někomu bude činit
potěšení pomáhat dobrým věcem a podporovat spolkový život v obci. Náš sbor je partou
lidí, kteří si nejsou lhostejní navzájem pomoci v nouzi. Vzhledem k velikosti sboru si můžeme dovolit vytvářet na akcích zcela neformální a přívětivé kamarádské prostředí, které
učiní veškerou společnou práci zábavou :o)
Neméně tradiční jako valná hromada je
pro nás konání hasičského bálu. Tak, jako již
několik posledních let, proběhl bál v kantýně
v Poniklé dne 4. února. Stále se prohlubující nižší účast nás nutí přemýšlet, co nového
bychom měli lidem nabídnout. Minulý rok
nás potěšil náš generální sponzor, který nám
jako hlavní výhru tomboly daroval automobil
a jako druhou cenu LCD televizi. No uvidíme, co to bude letos!
Lednové počasí tomu přálo! Ano, náš
sbor uspořádal po dlouhé odmlce závod v rejdách z Jilma. Trasa začínala u hasičárny, kde
bylo patřičné dočerpávací zázemí a končila
na otočce na řezníkem Janouchem, kde bylo
mimochodem také patřičné dočerpávací zázemí. Závodu se zúčastnilo přes 30 posádek,
a i ti co nevyhráli, si domů na zádech něco
odnesli. Rád bych poděkoval všem, kteří nám
pomáhali s přípravou a organizací závodu.
S jarním počasím i nás vylákalo sluníčko ven. U hasičárny jsme cvičili požární
útok tak dlouho a úporně, až velitel prohlásil
„Dost!“. Nejdříve jsme se zalekli, co jsme
zase pokazili, ale kupodivu nám bylo sděleno, že tak, jak jsme to natrénovali, tak nás
bedna nemine. Světe div se, měl pravdu! Ve
Víchové nás po lítém boji a troše brilantního
taktizování čekal historický úspěch. Pohár za
skvělé 2. místo doplnil naši sbírku fotbalových pohárů o první trofej z hasičské soutěže. Jsem rád že víchovští, sytovští, ponikelští
a přívlačtí občané byli shovívaví při rušení
nočního klidu během oslav.

19

Ostatní
Na počátku prázdnin jsme oslavili naše
již 123. výročí založení sboru. Tato akce pořádaná v přírodě je velikým lákadlem nejen
pro spoustu dospělých, kteří si zde najdou
chvilku na odpočinek od pracovního shonu,
ale také pro jejich ratolesti, které v dnešní
přetechnizované době mnohdy ani nemají ponětí, jak je ta naše příroda vlastně komplexní
a tajemná zároveň.
S padajícím listím si vždy chystáme
pohorky na společný výlet. Tentokráte jsme
vybrali jako náš blízký cíl restauraci v Peřimově. Cesta přes kopec z Hrabačova okolo
Cutisinu, přes vyhlídku a návrší dala mnohým
z nás zabrat. Naštěstí nás čekal výborný oběd
a po společné zábavě i excelentní večeře.
Koncem roku jsme se dostali k dlouho
plánované rekonstrukci stropní konstrukce
a podkroví v naší hasičárně. V rámci grantového programu jsme obdrželi na tuto akci příspěvek od obce Poniklá. Za částečné podpory
těchto prostředků jsme zbudovali nové ocelové schodiště na půdu, zrekonstruovali výlez
do zvonice ze společenské místnosti a zakoupili stěnové polstrované velkoplošné panely
pro vytvoření odděleného půdního skladu.
Vzhledem k omezeným finančním možnostem sboru jsme museli práce rozplánovat do
více etap. Dalším krokem bude omítnutí štítových zdí půdního prostoru a vystěrkování
podlahy, ale to až zase příští rok.
A nyní Vás již tradičně s končícím rokem chci srdečně pozvat na Hasičský bál
SDH Přívlaka, který se koná dne 26. 1. 2013
od 19 hodin v kulturním domě Kantýna v Poniklé. Hraje skupina Pegas, tradiční česká kuchyně, tombola, vstupné 50 Kč.
BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO
ROKU VÁM MNOHO ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ PŘEJÍ PŘÍVLAČTÍ HASIČI!
Za SDH Přívlaka Jan Kubín ml.

