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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
v očekáváni babího léta se Vám dostává do rukou nové číslo zpravodaje. Číslo
sice tenčí, ale do obsahu nadité.
Jistě všichni víte o obrovském úspěchu
našich mladých hasičů, který přesáhl nejen
hranice našeho kraje či republiky. A nyní
se můžete na našich stránkách začíst, jak to
doopravdy bylo.
Ještě jedno krátké zamyšlení. Když
prolistuji stránky našeho časopisu, mám
pocit, že naše obec navzdory všem krizím
a náladám vzkvétá. Obec shání peníze, kde
může, spolky se nám starají o volný čas,
naši sportovci podávají světové výkony,
naši umělci vyprodávají sály. Až se člověku nechce věřit. Říká si, tady něco nehraje.
Jestli je to nakonec všechno pravda.
Nedávno jsem byl na setkání podnikatelů z našeho okolí, kteří se podílejí na
vytváření strategického rozvojového dokumentu MAS Přijďte pobejt. Po třech
hodinách zajímavé diskuse nejen s lidmi
z okolních obcí, ale také s lidmi, kteří čerpají zkušenosti ze zahraničí, jsem si uvědomil, že mnohé, o čem hovoříme, jak by
mělo být, my v Poniklé žijeme.
Proto, věřte. Je to všechno pravda.
Máme být na co hrdí. Zní to možná trochu
namyšleně, ale proč si v tom sychravém
smutném podzimu neříct: Jsme fakt dobří!!!
Marek Kulhavý - redaktor

Klub důchodců v Poniklé:
Klub důchodců v Poniklé Vás zve na své
letošní schůzky na Obecním úřadě Poniklá, vždy od 13.00:
09. 10. 2013
30. 10. 2013
13. 11. 2013
27. 11. 2013
11. 12. 2013
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číslo: 162, ročník 42
registrační číslo:
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vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Vítání našich borců (čtěte na str. 15)
foto: Marek Kulhavý
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období červenec - srpen 2013
Vážení ponikelští sousedé,
máme za sebou překrásné slunné léto plné
zajímavých kulturních zážitků, mezi kterými
byla mimo jiné tradiční Svatojakubská pouť,
borůvkové mlsání na Homoli, Rozloučení
s létem, procházka po sochách sv. Jana Nepomuckého a mnoho dalšího…Vězte, že v září si
rozhodně neodpočinete, víkend co víkend na
vás čekají akce připravené ponikelskými dobrovolníky. Léto ale nebylo jenom o zábavě,
ale také o práci, a tak si pojďme na řádcích níže
připomenout to nejdůležitější z činnosti rady
obce.
Plodné jaro, kdy obec žádala z dotačních
programů Libereckého kraje na několik různých
projektů, přineslo tolik očekávané ovoce. Díky
dotačním prostředkům obdrží výjezdová jednotka obce nový požární automobil (Volkswagen LT) a GSM svolávač pro zlepšení komunikace mezi členy jednotky. Kulturní dům Kantýna prokoukne nejenom zvenčí, ale také zevnitř.
V příštím roce budou do Kantýny zakoupeny
nové židle a stoly. V neposlední řadě pak díky
schválenému projektu „Bezpečnost na silnici
I. třídy v obci Poniklá“ umístíme na hlavní silnici dva radarové ukazatele rychlosti. Jejich instalace proběhne v září, umístění ukazatelů muselo
projít rozsáhlým schvalovacím kolečkem, kdy
se k jejich instalaci musela vyjádřit Policie ČR
a ŘSD ČR. Ve směru od Jilemnice bude radar
umístěn na sloupu veřejného osvětlení naproti
lávce k vlakovému nádraží. Ve směru od Rokytnice bude radar umístěn na sloupu u vrátnice
továrny, napájen bude pomocí solárního panelu. V případě, že se toto umístění neosvědčí,
budou umístěny na jiné stanoviště na silnici
dle potřeby. Během podzimu bude dokončen
projekt restaurace kulturních památek Přívlaky
– obě památky, socha sv. Jana Nepomuckého a pomník padlým, již prošly svojí rekonstrukcí, zbývají ještě drobné sadové úpravy
a rekonstrukce přístupové komunikace k soše
sv. J. Nepomuckého na Přívlace.
Mezi největší projekty letošního roku patří
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bezpochyby zateplení MŠ, Kantýny a změna
zdroje vytápění v Kantýně, o těchto investicích
se podrobně rozepisuje pan starosta ve svém
příspěvku.
Rada obce zamítla žádost Mgr. Petra Tulpy,
člena rady Libereckého kraje, který obce Libereckého kraje požádal o spolufinancování
protidrogových služeb nabízených organizacemi na území Libereckého kraje. V návrhu žádal
obce o spolufinancování ve výši 6 Kč na obyvatele.
Do příjmové části rozpočtu obec obdržela
odměnu v částce 151 360 Kč od společnosti
EKO-KOM za tříděný odpad předaný k využití
v roce 2012, celkem bylo vytříděno 50,618 tun
odpadu. Tato skutečnost je především vaším
úspěchem, děkujeme!
Rada obce přidělila volné obecní byty
v čp. 60 a v čp. 204, pro byt v čp. 307 bylo
odsouhlaseno pořízení nové malé kuchyňské
linky v ceně 10 012 Kč, pro byt v čp. 204 bylo
vyhověno žádosti o vyfrézování komínu a osazení komínové vložky pro budoucí umístění
kamen. U bytu v čp. 267 budou osazeny nové
vstupní dveře v ceně 16 800 Kč.
Rada obce obdržela zprávu Ing. Josefa
Vrby, ředitele správy Liberec ŘSD ČR o budoucích opravách silnice I/14. Pro úsek Poniklá
– Jablonec nad Jizerou se zpracovává projektová dokumentace, předrealizační příprava bude
ukončena na jaře r. 2015, v případě přidělení
finančních prostředků bude rekonstrukce tohoto
úseku započata ještě v r. 2015. Do října 2014 budou probíhat sanace vybraných skalních svahů
podél silnice, při kterých dojde k částečným
omezením provozu. Výspravy výtluků budou
probíhat v rámci běžných údržbových prací
v září 2013, další výspravy před zimou pak
proběhnou od 1. 10. 2013.
Vážení sousedé, přeji vám příjemně prožité
babí léto!
Petra Novotná, místostarostka
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Ctihodní spoluobčané,
nad rámec informací od paní místostarostky si opět dovoluji snést několik drobných
připodotknutí k aktuálnímu dění ve vsi.

Komunitní kompostování
Po určitých těžkostech v dodání techniky
byl v srpnu spuštěn program komunitního
kompostování pro 20 obcí miroregionu
Jilemnicko. Vím, že to všichni víte, přesto
pro jistotu zopakuji, že v Poniklé byly
rozmístěny tři zelené kontejnery (za farou,
Huderovo, přívlacký hřbitov), kam lze odkládat rostlinný odpad. Ten je svážen ve
dvoutýdenním intervalu na kompostárnu
do Vítkovic v Krkonoších. Aniž bych chtěl

něco zakřiknout, chválím všechny uživatele
systému, neboť všichni pochopili, co je
zelený bioodpad. Bravo! Kontejnery za farou
a Na Huderově jsou přiměřeně vytíženy,
přívlacký kontejner na své uživatele zatím spíše čeká. Pokud se tedy jeho stávající
umístění neosvědčí, budeme uvažovat o jeho
přemístění (například ke Kantýně).

Zateplení mateřské školy
Od srpna do října probíhá a bude probíhat
výměna oken a zateplování budovy MŠ. Akce
byla podpořena v tzv. rychlé dotační výzvě,
což s sebou přináší notně šibeniční termíny
na projektovou přípravu, soutěž i vlastní
uskutečnění. Stavba se proto, zejména kvůli

Kontejner za farou i všechny ostatní se naštěstí staly odkladištěm pouze zeleného bioodpadu.

foto: Tomáš Hájek
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lhůtám v dodávce oken, musí uskutečnit již
za provozu mateřské školy. Omlouváme se
dětem, rodičům i paním učitelkám za takto
způsobené nepohodlí, které však bude
odměněno cennými plody zhodnocení budovy a snížením provozních nákladů na otop.

Rekonstrukce kantýny
Obdobně napjaté jsou termíny v případě
rekonstrukce ponikelského chrámu múz –
Kantýny. Zde dojde krom výměny oken a zateplení celé budovy také k novému osazení
kotelny (stará kotelna byla již demolována,
takže je zjevné, že se práce stihnout prostě
musí). Místo původních vysloužilých kotlů
VSB-4 budou v Kantýně instalovány automatické uhelné kotle s vysokou účinností
spalování a plynový kotel na propan-butan
(po dobu 5 let z něj musí být kryto min.
25% tepelné spotřeby Kantýny, což je pod-

Obecní hlásný
mínka ekodotace). Z kotelny v Kantýně pak
budou nově vytápěny také dva bytové domy
čp. 266 a čp. 267 (středisko a maštal), od
čehož si mohou nájemníci slibovat snížení
nákladů na vytápění, neboť stále rostoucí
cena topného oleje (dosavadního topného
média) nyní již zvyšuje cenu za teplo nad
únosnou mez. Již nyní je zřejmé, že v příštím
roce bude alespoň částečně kultivováno také
vnitřní vybavení kulturního domu (nové stoly
a židle, výmalby, etc…).

Územní plán
Do konce roku by obec ráda formulovala zadání změny č. 2 Územního plánu obce Poniklá. Doporučuji tedy všem držitelům půdy,
aby se zamysleli nad aktuálním zařazením
svých pozemků dle účelu v územním plánu.
(Územní plán je k náhledu na internetových
stránkách obce Poniklá, nebo na OÚ Poni-

Mateřská škola se postupně obléká do polystyrenového kabátku.
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foto: Tomáš Hájek
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klá). Nelze pochopitelně očekávat, že bude
možné uspokojit všechny požadavky na vymezení zastavitelné plochy, k dílčím změnám
by nicméně dojít mohlo. Zejména pokud se
najde i někdo, kdo si vyhodnotí, že na pozemku v jeho sousedství (a majetku) by se stavět
nemělo. Podněty na změnu ÚP přijímáme na
OÚ.

Hasiči
Ač duší zavilý nesportovec, nemohu zde nevyzdvihnout historický hyper-úspěch ponikelských
hasičů. Třetí místo ponikelského družstva na
celosvětovém klání ve Francii, vyšperkované
ještě nejrychlejším světovým časem Šárky
Jiroušové v běhu na 100 m s hasičskými
překážkami dalo zavlát vlajce ponikelské
hrdosti na velmi vysoké žerdi!
Tento úctyhodný dárek k výročí 130 let sboru,
které nás čeká příští rok, je však poněkud zkalen

Obecní hlásný
jinou nepříjemnou zprávou. Ač nemalým úsilím
pečlivě udržovaná, stařičká cisterna výjezdové
jednotky vypověděla službu. Obec Poniklá,
coby zřizovatel jednotky, bude muset tento
problém řešit bez velkých odkladů. Každý, kdo
jen trochu sledujete četnost spouštění poplašné
sirény, totiž víte, že ponikelská jednotka nemá
v poslední době o „zábavu“ nouzi.

Kalendář
Po velikém úspěchu stolního kalendáře obce
Poniklá na rok 2013 (fotografie Stanislava
Holubce) připravil pan Miroslav Holubec
další stolní kalendář na rok 2014. Těšit se
v něm můžete na staré pohlednice zobrazující naši ves. Křest kalendáře proběhne
o letošních Tuláčkových slavnostech dne
28. září 2013.
Tomáš Hájek, starosta

První etapa rekonstrukce kotelny zdárně dokončena - nu a teď by to chtělo stihnout do zimy i tu druhou...

foto: Tomáš Hájek
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Zastupitelstvo

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 5. 9. 2013
19. zasedání ZO proběhlo dne 5. 9. 2013
od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
21. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
11 zastupitelů (omluveni: S. Václavíková,
J. Jón, J. Bekr, J. Jirouš ml.).

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 21. 6. do 5. 9. 2013
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
K. Kavánová se dotázala na přidělení bytu
p. Hlůžemu – byl řádným čekatelem již více
než rok. M. Gembická přednesla dotaz obyvatel obce ohledně holubů na čp. 60 – již se
řeší, počet bude redukován k 1. 10. a chov
bude pouze ve voliéře, většina holubů ve vsi
však žije divoce, nezávisle na tomto chovu na bývalé Sebě a kostele; dále M. Gembická
vznesla dotaz na nezbytnost uzávěrky silnice
o pouti – letos byla jen v neděli, zastupitelé
vyjádřili názory pro i proti vymezování objízdné trasy.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost
21. června 2013 do 5. září 2013.

RO

od

Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočtová změna č. 2/2013
Rozpočtová změna zohledňuje přijaté dotace.
V případě investice do kulturního domu byl
vlastní podíl již zohledněn v návrhu rozpočtu
na rok 2013, v případě MŠ se jedná o celkový
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objem investice.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2013:
navýšení příjmů rozpočtu o 7 070 094,- Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 7 070 094,- Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Prodej pozemku ppč. 323/2
v  k. ú. Přívlaka
Žadatelé:
1. manželé Kubíkovi, Praha – výstavba domu
pro rekreaci
2. Halina Hnízdilová, Poniklá – výstavba
domu k trvalému bydlení.
Pozemek by měl být prodán dle pravidel
pro prodej obecních pozemků určených
k výstavbě, tzn. i včetně podmínky kolaudace
do pěti let od podpisu smlouvy o smlouvě
budoucí kupní. Jedná se o parcelu pod
přívlackým hřbitovem, bez možnosti napojení
na obecní vodovod a kanalizaci.
Diskuse:
Přítomná paní Hnízdilová ujistila zastupitele,
že hodlá stavět dům k trvalému bydlení a zná
pravidla prodeje obecních pozemků.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej ppč. 323/2
v k. ú. Přívlaka paní Halině Hnízdilové (bytem Dolní Sytová 92, Háje nad Jizerou) dle
Pravidel prodeje obecních pozemků vhodných
k výstavbě RD za cenu 69 150,- Kč. Nabídka
je platná do 31. 12. 2014.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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5) Prodej pozemku ppč.982/5
v k. ú. Přívlaka
Společní žadatelé: Jan Karásek, Smidary,
Jana Borde-Kalinová, Praha a Martin Borde,
Poniklá. Jedná se o prodej malé části obecního
pozemku. Průběh hranice dělící pozemek mezi
jednotlivé žadatele bude předmětem geometrického plánu, který si nechají žadatelé vyhotovit. Pozemek 982/5 je veden dle KN jako
trvalý travní porost, dle ÚP není určen
k výstavbě, žadatelé se o pozemek starají.
Předpokládaná velikost pro prodej je cca
250 m² (při ceně 50,- Kč/m² tedy 12 500,- Kč).
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč. 982/5
v k. ú. Přívlaka panu Janu Karáskovi (bytem
Sloupno 158, Smidary), paní Janě BordeKalinové (bytem náměstí Interbrigády 815/6,
Praha 6) a panu Martinu Bordemu (bytem
Poniklá 377) za cenu 50,- Kč/m². Náklady
na pořízení geometrického plánu a vkladu
do KN nese nabyvatel. Definitivní podoba
geometrického plánu na rozdělení ppč. 982/5
v k. ú. Přívlaka podléhá souhlasu RO Poniklá.
Kupní smlouva musí být podepsána nejpozději
31. 12. 2014.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Čížek

6) Pasport místních komunikací
Zastupitelům byl představen pasport místních
komunikací v tabulkové i grafické podobě. Pasport zaznamenává stav a kvalitu (druh povrchu)
místních komunikací, vytíženost jednotlivých
úseků, zohlednění větších oprav od roku 2011
a vyznačení zvlášť problematických úseků
navržených k opravě včetně způsobu a odhadované ceny opravy.
Diskuse:
P. Kubín se dotázal na mocnost vrstvy penetrovaného makadamu – je to 12-15 cm; a

Zastupitelstvo
podotkl, že k Zátiší by stačil pouze nový povrch
– povrch je zde velmi poškozený, bude třeba
zásah do podloží. P. Klikorka (host) se dotázal, zda cesta ke koupališti bude opravována
v záruce, jsou již vydrolené koleje – oprava
probíhá, nově se válcovalo s vibrací, dodělá se
ještě nátěr do kolejí a celkový nátěr, záruka je
5 let, metoda je na Krkonoších osvědčená, jen
se zde nepovedla. P. Kavánová se dotázala na
opravu silnice přes Poniklou na Jestřabí, zatím
opraveno jen k Jestřabí – starosta stále komunikuje, opravy jsou neustále slibovány, na kritický úsek nad Kavánovým kolenem (propad
nad jezevčí norou) je zpracován projekt. Dále
starosta informoval o obsahu dopisu z Krajské
správy silnic ohledně oprav silnice I/14 v úseku
z Poniklé do Jablonce nad Jizerou – proběhla
diagnostika a zpracovává se projekt pro následné získání povolení, realizace větší opravy nastane nejdříve v roce 2015, příští rok by měly
proběhnout krátkodobé uzavírky kvůli ošetření
skalních stěn, výtluky přes Poniklou budou
opraveny v září 2013.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje pasport místních komunikací obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Plán oprav místních komunikací 2013-2014
V návaznosti na předchozí bod, a s ohledem
na stav obecních financí doporučuje rada obce
provést tyto větší opravy.
V roce 2013:
Přívlaka Nechanický (cesta je po opravách
stěny nad tratí ve fázi rozestavěnosti, a vzhledem k výtokům spodních pramenů je oprava
nezbytná). P. Nechanickému se podařilo domluvit nabídku, kdy by za cenu penetrace byla
položena balená. Náklady 230 000,- Kč.
Přívlaka Pekár – v rámci dotace na opravu
památek (zejm. odvodnění), již bylo schváleno.
Náklady cca 120 000,- Kč.
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V roce 2014:
Jindřišek-Červinkova stodola (penetrovaný
makadam vč. zásahu do podloží). Náklady
270 000,- Kč.
Obřadní síň-Jindřišek (penetrovaný makadam
bez zásahu do podloží). Náklady 160 000,- Kč.
Krakonošovo zátiší-Volejník (penetrovaný
makadam vč. zásahu do podloží). Náklady
230 000,- Kč.
(ceny jsou bez DPH)
Diskuse:
Pan Kubín se dotázal, zda budou opět
probíhat výběrová řízení – ano, a dále poprosil o frézovanku na akutní opravy cesty
k Zátiší – bude poskytnuta, pokud zbyde z již
plánovaných akcí.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje provedení oprav místních
komunikací v roce 2013 a 2014 dle návrhu.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Investiční projekty Kantýna
a Mateřská škola
Diskuse:
Zastupitelé diskutovali o komplikacích s kotelnou – problémy s projektem, bude zpoždění,
řeší se již možnosti penalizace, projekt nezahrnuje některé stavební úpravy – musí dělat
obecní zaměstnanci (pan Čížek zde vyzdvihl
práci pánů Janečka a Tomáše), i v MŠ dojde ke
zpoždění, ale u obou projektů by nemělo být
kvůli zpoždění ohroženo čerpání dotací. Zastupitelé vybrali barvy na fasádu školky.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí aktuální informace
o průběhu rekonstrukcí mateřské školy a kulturního domu.

9) Cisterna hasičské výjezdové
jednotky
Výjezdová jednotka SDH je po poruše stávajícího vozidla bez cisterny. Výjezdová jednotka spadá pod obec coby zřizovatele. Možná
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Zastupitelstvo
východiska přednesli hosté – pan Miloš Holubec a pan Tomáš Klikorka:
1. výjezdová jednotka bude zatím vyjíždět
pouze s Avií
2. opětovně bude podána žádost na kraj o převod
vyřazované techniky HZS LK (aktuálně jsou
v blízké době k převodu 2 vozidla, uchazečů je
cca 30)
3. v případě neúspěchu žádosti je možné
požádat z fondu LK o dotaci na pořízení starší
repasované cisterny LIAZ (obecní podíl by
byl cca 400 000,- Kč v r. 2014, žádaná dotace
1 000 000,- Kč)
4. pokud by nevyšla varianta 3, je možné zakoupit starší cisternu LIAZ a postupně ji opravovat z dotačních fondů (vstupní investice cca
400 000,- Kč v r. 2014)
5. v krajním případě by se opravila stávající cisterna, náklady cca 70 000,- Kč nebo zakoupení
starší cisterny obdobného typu za cca 200 000,Kč).
P. Holubec upozornil, že cisterna již byla získána jako starší z likvidovaného sboru, rekonstruována, je stará 42 let. P. Klikorka informoval, že již se starostou navštívili vedení HZS
LK, kam bude také podána oficiální žádost
o převod vyřazené techniky.
Diskuse:
Zastupitelé se shodli podat nejprve žádost
na kraj – viz bod 2, pokud by žádosti nebylo
vyhověno, následuje bod 3.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá pověřuje starostu obce k podání
žádosti o převod vyřazené techniky HZS LK
(cisterna pro výjezdovou jednotku).
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Převod pozemků od PÚ
Od roku 2007 řeší Státní pozemkový úřad
žádost obce o bezplatný převod některých
pozemků na obec. K dalšímu kroku je třeba
souhlasu zastupitelstva.
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Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje bezúplatný převod
pozemků ppč. 461/4 v k. ú. Poniklá, ppč. 2895
v k. ú.Poniklá a ppč. 1780 v k. ú.Přívlaka od
Státního pozemkového úřadu na obec Poniklou a pověřuje starostu obce jednáním o tomto
převodu.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Rušení vlakového spoje
Korid plánuje zrušení posledního páru vlakových spojů na trati 042 Martinice – Rokytnice
(Poniklá 21:28 směr Rokytnice / 22:56 směr
Martinice).
Pro podporu protestu proti tomuto kroku
vyjádřilo zastupitelstvo svůj nesouhlas
s rušením spojů.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá zásadně nesouhlasí se záměrem
rušení vlakových spojů Os 15516 a Os 15519 na
železniční trati 042 (Martinice v Krkonoších –
Rokytnice nad Jizerou) a pověřuje starostu obce
jednáním se společností KORID LK o zachování těchto spojů).
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Čížek

12) Diskuse
Pan Kubín se dotázal na:
•
dokončení schodů ke zdravotnímu
středisku – budou dostavěny po dokončení
prací v kotelně Kantýny a opravách cest
recyklátem
•
délku prázdnin v MŠ (na základě dotazů
rodičů – přijde jim příliš dlouhá) –
učitelky nemají jinou možnost, jak si jindy

Zastupitelstvo
v průběhu školního roku vybrat zákonnou
dovolenou
•
spokojenost občanů s komunitním kompostováním – za farou a na „Huderově“
kontejnery využívány, na Přívlace zatím
ne, možnost změny umístění, například ke
Kantýně
•
opravu zábradlí na Pavláku – starosta bere
na vědomí
Paní Kavánová se dotázala na:
•
možnost prodloužení zábradlí schodů od
bytovek k Jednotě, pro starší lidi je spodní
část v zimě problematická – starosta vzal
na vědomí
•
garáž u zdr. střediska a středisko jsou porostlé psím vínem, ničí fasádu a střechu na
garáži, je třeba odstranit – starosta vzal na
vědomí
•
situaci kolem Krkonošského metra (nebylo schváleno do rejstříku) – soud zamítl
zápis, jedná se o atypický případ, kdy by
veřejná doprava byla zajišťována formou
obecně prospěšné společnosti, celkově
jsou jednání velmi komplikovaná, autoři
projektu se nevzdávají
Paní Hájková (host) se dotázala na:
•
účast obce v soutěži Vesnice roku (možný
zdroj příjmů) – bude zváženo
•
možnost zveřejnění dlužníků na nájemném (některé obce zveřejňují) – takový
postup je ovšem protiprávní
Pan Klikorka (host) se dotázal na:
•
situaci kolem staré hasičárny – jednání
s Autoklubem pokračují, Autoklub řeší
právní stránku ukončení své činnosti
a převodu budovy na obec.
Na závěr informoval starosta o nejbližších
plánovaných akcích.
Zasedání bylo ukončeno ve 20:10 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Pozemky Prodej:
Manželé Rybníčkovi, Poniklá 364, žádají o prodej pozemku v k. ú. Přívlaka
ppč. 602.
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Obecní dění

Obecní dění

!!! SVOZ ODPADŮ !!!
Sobota 12. října 2013
Sobota 12. října po 8.00 – NEBEZPEČNÝ ODPAD
Místo a čas pro osobní předání nebezpečného odpadu:
- Nová Ves – líheň pstruhů (8.00 – 8.05)
- Poniklá – Penzion Klára (8.10 – 8.15)
- Poniklá – U zdravotního střediska (8.20 – 8.30)
- Preložka – otočka BUS (8.35 – 8.40)
- Poniklá – Kavánovo koleno – Janata (8.50 – 8.55)
- Poniklá – Štěrba (9.00 – 9.05)
- Poniklá – kostel (9.10 – 9.15)
- Poniklá – Rovinka – Huderovo (9.20 – 9.25)
- Přívlaka – nádraží ČD (9.30 – 9.35)
- Přívlaka – pomník padlým (9.40 – 9.45)
- Přívlaka – kampelička (9.50 – 9.55)
- Jilem – hasičská zbrojnice (10.00 – 10.05)

Přijímány budou následující druhy odpadu:
- Léky všeho druhu včetně mastí
- Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny,
louhy, vývojky, ustalovače, chemické přípravky
na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše
řádně označeno!
- Zbytky starých barev, obaly od barev
- Televizory, ledničky, zářivky
- Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
a článků
- Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách
do 30 l)
- Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
- Osobní automobilové pneumatiky bez disku

(Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny, občané na vyžádání předloží občanský průkaz.)

Sobota 12. října po 8.00 – ŽELEZNÝ ŠROT
Místa pro odkládání železného šrotu:
- Horní nádržka – u Harcubů vedle kontejneru na tříděný odpad
- U kaštanu – u Štěrbů
- U kostela - v místě, kde byly kontejnery na tříděný odpad
- Střed Poniklé – na Huderově
- U lípy nad Tomíčkovou stodolou
- Parkoviště vedle Kantýny – levý kraj
- Preložka – vedle autobusové zastávky
- Jilem – u hasičské zbrojnice
- Přívlaka – na rozcestí k Nechanickým a Václavíkům
- Nová Ves – skládka dřeva

(Sběr pořádá Sbor dobrovolných hasičů Poniklá, veškerý kovový odpad složený občany na sběrných místech je
proto majetkem Sboru dobrovolných hasičů Poniklá. Parasitovat krádeží na jejich snažení je svrchovaně odporné!)

ZDVOŘILE ŽÁDÁME OBČANY O SOUSEDSKOU SLUŠNOST
A OHLEDUPLNOST PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
30. 8. 2013

Úmrtí
9. 7. 2013
Pelc Josef ml.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea červenec – srpen 2013
95 let
Janouchová Miloslava
91 let
Hornová Božena
85 let
Jiroušová Jana
80 let
Pelc Josef
75 let
Mádlová Jiřina
Holubec Josef
Řežábková Božena
Havlíčková Helena

Chládková Lucie

Blahopřejeme!

Dárek
Sedmdesátiny je věk, kdy člověk je většinou
citlivější i na dojmy, které pro mnohé jsou
normální, běžné. Zejména, když nás překvapí 12‑leté děvčátko vlastním nápadem, říkám
si, že i od dětí se může člověk lecčemus přiučit. Tedy, následující verše byly mým dárkem
k těm sátinám. Dětskou rukou napsané, vlastnoručně do rámečku dané, a protože sdílená
radost je dvojnásobná, tak se o ní podělím.
Můj dědeček
Můj dědeček Venoušek
se dívá zpoza obrouček.
V sobotu má narozky,
upeče nám bábovky.

70 let
Zelenková Alžběta
Kohoutová Jana
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Svatby červenec – srpen 2013
Zlatá svatba:
3. 8. 1963 Ladislav a Jana Kohoutovi
Sňatky:
21. 6. 2013 Zuzánek Petr a Novotná Simona
20. 7. 2013 Vágner Martin a Kohútová Denisa
27. 7. 2013 Harcuba Jakub a Tobiášová Ivana
2. 8. 2013 Hrbáček Jaroslav a Hájková Marta
10. 8. 2013 Holubec Miloš a Palmová Andrea
10. 8. 2013 Šír Tomáš a Jiřišťová Alena
Blahopřejeme!

Narození červenec – srpen 2013
29. 7. 2013

Hájek František

7. 8 .2013

Šírová Adéla

Je od něj výtečná svačina
a úsměvy jen oplývá.
Práci svede s hravostí
je to dobrák od kosti.
Chodí trochu shrbený
od práce celý zmožený.
Bříško má jak soudeček,
dá si i ten syreček.
Chová a pěstuje králíky,
nesnese žádné lumpíky.
Má jednu dvojitou bradičku
a zanotuje nejednu písničku.
Ruce má jako lopaty
a na koleně dvě záplaty.
Miluje vnoučata,
nepotřebuje koťata.
Dovede i pomazlit,
zkrátka děda, jak má být.
Dědečkovi Kája
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Z činnosti výjezdové jednotky
SDH Poniklá
V období od 25. 4. do 31. 8. 2013 jednotka
vyjížděla k několika událostem:
2. 6. Velká voda na řece Jizeře.
Po vytrvalém dešti došlo k vzedmutí hladiny. Poplach byl vyhlášen starostou obce Poniklá. V čp. 416 Zemánkovi- Tomešovi byl požadavek na poskytnutí protipovodňových pytlů. Pytle jsou skladovány v hasičské zbrojnici.
Po příjezdu k události byla poskytnuta pomoc
s naplněním pytlů a srovnáním do hráze.
Vyhlášení poplachu - 01:27
Výjezd - 01:28
Příjezd k události - 01:38
Návrat na základnu - 02:48
Členové družstva - Holubec Miloš st., Holubec Vít.
23. 7. Požár v obci Poniklá.
Hořící lesní paseka při silnici 1/44, směr
Jablonec nad Jizerou. Jednotka Poniklá přijela
k události jako první a okamžitě zahájila zásah
pomocí proudu „C“.
Vyhlášení poplachu - 16:36
Výjezd - 16:39
Příjezd k události - 16:46
Návrat na základnu - 18:05
Členové družstva - Holubec Miloš st., Holubec Miloš ml., Holubec Vít, Krause Zdeněk.
29. 7. Požár v obci Jestřabí v Krkonoších.
Po úderu bleskem došlo k požáru rekreační chalupy. Jednotka Poniklá prováděla hašení
pomocí proudů „C“, rozebírala části dřevěných konstrukcí s použitím dýchací techniky.
Vyhlášení poplachu - 22:03
Výjezd - 22:06
Příjezd k události - 22:19
Návrat na základnu - 01:47
Členové družstva - Holubec Miloš st., Holubec Vít., Holubec Miloš ml., Skalský Jan,
Čurda Ladislav, Čurda Stanislav, Klikorka Tomáš, Krause Zdeněk, Jirouš Jakub.
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4. 8. Požár v obci Jablonec nad Jizerou
– Vojtěšice.
Po úderu blesku došlo k požáru stodoly
u zemědělské usedlosti. Jednotka Poniklá prováděla dodávku a přečerpávání vody.
Vyhlášení poplachu - 05:23
Výjezd - 05:27
Příjezd k události - 05:45
Návrat na základnu - 08:00
Členové družstva - Holubec Miloš st., Holubec Vít, Čurda Ladislav, Klikorka Tomáš.
5. 8. Požár v obci Jablonec nad Jizerou
- Horní Dušnice.
Požár lesní paseky a travního porostu. Jednotka Poniklá z části prováděla doplňování
vody a kyvadlovou dopravu vody z Jablonce
n/Jiz. Další členové prováděli kladení hadicového vedení a hašení.
Vyhlášení poplachu - 15:25
Výjezd - 15:28
Příjezd k události - 16:00
Návrat na základnu - 18:37
Členové družstva - Holubec Miloš ml.,
Holubec Vít, Čurda Jiří, Klikorka Tomáš,
Skalský Jan, Krause Zdeněk.
10. 8. Požár v obci Poniklá - Zabylý.
Na operační středisko byl nahlášen požár
lesa v části Zabylý. Po vyhlášení poplachu
vyjela jednotka do dané lokality. Při průzkumu bylo konstatováno, že stopy po ohni nikde
nejsou. Výjezd byl vyhodnocen jako planý
poplach.
Vyhlášení poplachu - 19:42
Výjezd - 19:50
Příjezd k události - 20:32
Návrat na základnu - 20:44
Členové družstva - Jindřišek Jiří, Kraus
Pavel, Krause Zdeněk, Jirouš Jakub, Skalský
Ondřej.
Tímto činnost jednotky nekončí, musím
vzpomenout na pravidelně se opakující školení, péči o materiál a techniku, zajišťování
různých grantů na dovybavení jednotky. Všem
členům výjezdové jednotky, kteří se na této
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činnosti jakýmkoli způsobem podílejí, děkuji
za obětavou práci. Černou tečku si nechávám
nakonec.
21. 8. při mytí obecní cesty před asfaltovou penetrací došlo v hasičské cisterně k velké
poruše na motoru. Motor je prakticky neopravitelný. Tato cisterna je stará 42 let a ostatní
tohoto typu jsou na tom přibližně stejně. Nyní
hledáme společně s obcí cesty, kudy z tohoto
problému ven. Zřejmě k tomu nedojde v řádu
týdnů, ale měsíců. Ve výjezdovém družstvu
nám zůstává DVS A - 30 s přenosnou mot.
stříkačkou, čímž jsme schopni zajistit práce
při povodních, dálkové dopravě vody a zásahu
poblíž vodního zdroje. Rovněž jsme schopni provádět doplňování cisteren. Tímto svou
zprávu končím a doufám, že v dalších vydáních časopisu budou již radostnější informace.

Miloš Holubec, velitel jednotky SDH Poniklá

Letní tábor SDH Poniklá
Tábor hasičů na začátku srpna je již tradi-

SDH Poniklá
cí. Letos jsme pro pobyt vybrali kemp u Stříbrného rybníka s komfortním zázemím, jen 5 km
od Hradce Králové. Bydleli jsme pohodlně,
v chatách po 12, s vlastní kuchyňkou, koupelnou i záchodem.
Kufry a další materiál nám vezlo hasičské
auto. Vyrazili jsme vlakem, a zbytek cesty došli po svých. Teploměr, připevněný ve stínu
stromu na vlakovém nádraží ukazoval 35°C
a předznamenal opravdu horký týden.
Celotáborová hra se nesla v duchu hledání piráty ukrytého pokladu. Děti plnily úkoly
výměnou za indicie vedoucí k jeho nalezení.
Všechny informace si pak zakreslily do mapy.
Díky občasné pomoci divokých domorodců
vše dobře dopadlo. U pokladu našly děti také
„pirátské granáty“, krom mlsání jsme hru uzavřeli ohňostrojem nad rybníkem. Během týdne
jsme navštívili lezecké lanové centrum a obří
trampolínu, vařili jsme kotlíkovou gulášovku, hráli spoustu sportovních i vědomostních
her a věnovali se tvořivé činnosti při barvení
šátků, malování hrnečků či tesání sádrových
soch. Chodili jsme se koupat do rybníka s to-

Mimo několika vydatných večerních bouřek nám počasí přálo.

foto: SDH Poniklá
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bogánem i dvakrát denně.
Mimo několika vydatných večerních bouřek nám počasí přálo. Možná proto jsme se
poslední den před odjezdem vydali na výlet do
Hradce Králové na Bílou věž, i když se po nebi
honily mraky. Odměnou nám mimo pěkného
výhledu byla i parádní bouřka v pravé poledne
uprostřed města.
Děkuji tímto všem zúčastněným vedoucím, týmu SDH starajícímu se o finanční
zabezpečení akce a Rautisu a.s. nikoliv za
ozdůbky, ale za půjčení káry.
Míra Jirouš

Hasičská olympiáda Mulhouse
2013
Dne 13. července tohoto roku se tým mladých hasičů z Poniklé vydal na dalekou cestu
do francouzského města Mulhouse. Po zhruba půlroční tvrdé přípravě společně s dalšími
týmy mladých, profesionálních a dobrovolných hasičů vyrazil do boje o co nejlepší vý-

Bronzový tým z hasičské olympiády z Francie.
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sledek, v nabité konkurenci 26 zemí. Českou
republiku reprezentovala tři družstva mladých
hasičů, dvě družstva profesionálních hasičů,
dva týmy dobrovolných hasičů, šest družstev
dospělých – klasiků CTIF a tři družstva žen.
Poměrně početná výprava. Každý, mimo družstev mužů, si musel svoji účast na olympiádě
vybojovat v národní kvalifikaci. V dětské kategorii to byl Chlumec nad Cidlinou, Písková
Lhota a Poniklá.
Po poměrně klidné cestě jsme se zaprezentovali, prohlédli si stadion a jeli se ubytovat do
místního internátu. Počasí nám přálo, po celý
týden panovalo slunečné až tropické počasí.
Děti i dospěláci absolvovali během prvních tří dnů několik tréninků na různých místech v okolí stadionu, navštívili výstavu národů, kde každý ze zúčastněných států ve svém
stánku rozdával drobné upomínkové předměty, ochutnávaly se kulinářské speciality a popíjely se tradiční nápoje. Český koutek nabízel
tadiční moravské koláče, klobásky, různé dru-

foto: SDH Poniklá
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hy uzenin a českých cukrovinek. Po několika
krabicích se jen zaprášilo.
V úterý se konalo vystoupení národů,
kde opět každá země předvedla svůj kulturní program. Toto je většinou na bedrech dětí,
čili pro nás první, nikterak dramatické – leč
prestižní, soutěžní klání. Mládež toto představení trénovala na společných soustředěních
během přípravy na olympiádu. Choreografie
spočívala v konfrontaci dvou národů - Čechů
a Francouzů. Půlka dětí v tradičních českých
krojích tančila polku, druhá polovina oděna
v národních barvách Francie se pokoušela
o kankán. Podívaná velmi zábavná. Nedokáži
říci, co bylo náročnější, zda sportovně založené chlapce naučit točenou polku, nebo zvedat
nohu v kánkánu na první dobu... Byl to úkol
téměř nadlidský, nicméně nápad a provedení
získal u poroty i diváků velký ohlas. První
úspěch se dostavil – první místo pro Českou republiku. Druhé Rusko, které bodovalo
precizně provedeným vojenským tancem, třetí
Maďarsko, které tančilo rock‘n‘roll. Atmosféra ve sportovní hale byla velkolepá.
Hlavním dnem „D“ pro mladé hasiče byl

Stupně vítězů.

SDH Poniklá
však čtvrtek. Od rána panovala lehká nervozita, je to velká odpovědnost, prodat během
jednoho dopoledne to, co jste několik měsíců
poctivě trénovali. Mezinárodní pravidla pro
CTIF jsou nemilosrdná, na obě disciplíny máte
pouze jeden pokus!! Celkový počet družstev
byl 46, naši měli startovní číslo 36. Čas nástupu na stadion 11.33.
Jako první nás čekal útok CTIF s překážkami. Je to disciplína velmi technicky náročná, kdo to někdy běžel, dá mi za pravdu.
Jediný chybný pohyb, krok, jediné slovo, znamená konec nadějí na dobré umístění. Startovalo se ve dvou drahách souběžně, startovní
povel byl vysílán z rozhlasu ve francouštině.
Děti byly koncentrované a předvedly solidní
výkon. Čas byl dobrý, nicméně se v cíli čekalo na vyhodnocení rozhodčích, zda budou
připsány nějaké ty trestné body. Po několika
nekonečných desítkách vteřin výrok hlavního
rozhodčího zněl - nula trestných bodů, načež
propukla obrovská radost, jak mezi dětmi, tak
i na tribuně. Věděli jsme, že 45.63 je velmi
dobrý výsledek, pod hranici 45 vteřin šlo jen
pár týmů. Ihned po ukončení našeho pokusu

foto: SDH Poniklá
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startovalo družstvo chlapců z Chlumce na štafetě CTIF. Obhájci titulu měli v druhé dráze
soupeře nejsilnějšího, favorizované Rusy.
Rozběh byl velmi vyrovnaný a neuvěřitelně
rychlý. Na posledním úseku se však chlumeckým rozpojily spojky a finišmen vyšlápl z dráhy. Obrovský smutek a zklamání pro českou
naději... Výsledný čas Rusů byl 61.30!!!!!,
kluci z Chlumce 72.61 plus deset trestných
bodů. Oči fanoušků se upřely na Poniklou, ta
byla ještě ve hře.
Zhruba po půl hodinové pauze opět nastoupil adrenalin, štafeta CTIF v provedení
ponikelských. Měli jsme jasný úkol, jít čistě
bez trestných bodů. Tribuna burácela a ve mně
by se krve nedořezal. Poslední úsek a časomíra
se zastavila v čase 64.71. Velice slušný čas na
naše možnosti, především čistý. Prozatím v ponikelských historických tabulkách byl zapsán
nejlepší čas na štafetě 69.58. Škrtá se. Děti
předvedly své maximum, spokojení a unavení
jsme odcházeli na pozdní oběd. Francouzská
kuchyně byla pro naše české jazýčky vcelku
nepoživatelná, ale dnes nám i chutnalo.
Výsledky nebyly nikde vidět, je to celkem složitý systém sčítání bodů, kde hraje
také velkou roli věková hranice dětí. Ale věřili jsme, že do top ten se vejdeme! K našemu velkému otřesení došlo večer na setkání
vedoucích mládeže, kde nám bylo neoficiálně
sděleno, že po sečtení všech časů a trestných
bodů to bude pro naše první trojka. Nevěřili
jsme, počkáme si, až to bude černé na bílém.
Jedna z českých rozhodčích nelenila a přinesla
mi vyfocenou výsledkovou listinu. První místo Rakousko – 1069.38 bodů, druhé Rusko –
1064.94 bodů, třetí Česká republika – Poniklá
– 1063.64 bodů. Už jsme uvěřili, ale hlava to
pořád nepobírala. Odešli jsme na ubytovnu,

SDH Poniklá

Složení týmu:

Karolína Pajerová – SDH Poniklá
David Bláha – SDH Poniklá
Lukáš Tomíček – SDH Poniklá
Tomáš Pírko – SDH Poniklá
Kryštof Hájek – SDH Poniklá
Lenka Prchlíková – SDH Jilemnice
Jan Hartig – SDH Jilemnice
Vojta Erlebach – SDH Jilemnice
František Erlebach – SDH Štěpanice
Patrik Šimůnek – SDH Nedaříž
kde nás netrpělivě čekala děcka. Po oznámení
sladkého tajemství propukl takový rachot, že
na nás přiběhla ochranka. Chlumec nad Cidlinou kvůli jedné chybě obsadil ve Vetter Cupu
20. místo, dívky z Pískové Lhoty místo 12.
Zbytek týdne jsme již měli volno, děti navštívily centrum města, někteří se vydali do
muzea historických vozidel. Domů jsme odjížděli v neděli v ranních hodinách unavení,
hladoví, ale šťastní.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nás
podporovali jak fyzicky, psychicky, tak i finančně. Zvláštní poděkování patří i těm, kteří pro nás připravili krásné přivítání se státní
hymnou, přípitkem a českými řízky!!! Díky
i vám, rodiče, za ochotu, velikou podporu
a spolupráci, můžete být na své děti pyšní.
Největší dík však patří dětem, které svoji šanci
chytly pevně do rukou a poctivou prací, táhnutím za jeden provaz a silnou disciplinovaností
dokázaly, že když se chce, tak to jde!
Květa Kavánová,ml.

SDH Poniklá přijímá nové mladé hasiče:
Tréninky každé úterý, 1. až 4. třída od 17.00, 5. až 9. třída od 18.00. Tréninky se
konají na fotbalovém hřišti, v případě deště v místní tělocvičně.
Děti čeká podzimní víkendové soustředění a závod všestrannosti v Bukovině u Čisté.
Na jaře pak závody hry Plamen, různé sportovní hry a soutěže.
Více informací Vám ráda poskytne Květa Kavánová na čísle 603 760 129.
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Když měl ponikelský divadelní spolek
možnost zahrát si loňského roku Fausta na
národní mezidruhové přehlídce amatérského
divadla Jiráskův Hronov, měl jsem chuť psát
cosi o tom, že sen se stal skutečností. O letošním opětovném pozvání na nejprestižnější přehlídku ochotnických divadel u nás ve spolku
asi nikdo ani nesnil, takže o to byl tento úspěch
hry „Zmatek nad zmatek“ překvapivější. Loutkářská sekce našeho jinak činoherního spolku
tak opět mohla v počtu jednoho herce stanout
na schodech Jiráskova divadla za zvuků typických, ochotníkům tak libých, fanfár. Ovzduší
Hronova prodchnuté láskou k divadlu, ale také
značnými a kritickými nároky na něj, se nezúčastněným jen obtížně popisuje. Letos, stejně
jako loni, sehrál ponikelský ansámbl v Hronově hned čtyři reprízy, aby se všech cca 500 diváků mohlo vystřídat v hledišti.
Bažantova loutkářská družina Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné
jednotě Sokol Poniklá má zvláštní schopnost

totálního kiksu hned před prvním hronovským
vystoupením. Loni tak v meotaru popraskaly
postupně všechny žárovky (na což se dodnes
živě v Hronově vzpomíná), letos jsem zase
zjistil 6 minut (vážně!) před prvním představením, že podstatná část mého kostýmu zůstala
v Poniklé. Naštěstí chodívám občas oblékaný
tak staromódně, že jsem se ani v civilu v tom
devatenáctém století tak úplně neztratil…
A tak se na meotaru i za ním v rychlém
sledu odehrál čtyřikrát bláznivý příběh o vážených inženýrech, kteří chtěli dobývat uhlí
na severním pólu takovým způsobem, že se až
dech tají při pomyšlení na něj.
Soudě podle velmi příjemně napsaných
recenzí i reakcí publika, se verneovka Zmatek
nad zmatek líbila. Háži tímto rukavici činoherní sekci našeho divadla a doufám, že zde brzo
budu moci psát o třetím angažmá Ponikeláků
ve středobodu českého ochotnického světa.
Tomáš Hájek

Letos, stejně jako loni, sehrál ponikelský ansámbl v Hronově hned čtyři reprízy, aby se všech cca 500 diváků
mohlo vystřídat v hledišti.
foto: Hanka Hájková
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Kultura v Poniklé

Kultura v Poniklé
Putování s Janem Nepomuckým
V neděli 1. září uspořádal Kabinet kerkonošské slovesnosti vlastivědnou vycházku
„Putování s Janem Nepomuckým“, která byla
pojednána jako oslava ponikelského a přívlackého baroka. O krásných objektech našich
jednotlivých zastavení poměrně podrobně referuje příloha „Ponikelští Nepomukové“ volně
vložená do tohoto cancálku. Spíše než skvostným objektům, které naši předkové vystavěli
pro svou i naši potěchu, se tak na těchto řádcích budu věnovat alespoň stručnému popisu

Tolik poutníků již přívlacký Nepomuk dlouho neviděl
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vlastní akce.
Výchozím bodem procházky za barokem
se stal, jak jinak, barokní kostel sv. Jakuba
Většího. V něm náladu nejskvělejší a nejvznešenější epochy lidstva navodil barokním
zpěvem pan Karel Jakubů za varhanního doprovodu pana Bohuslava Lédla. Život svatého
Jana Nepomuckého jsme si připomněli přečtením zápisu z Kroniky české největšího českého kronikáře Václava Hájka z Libočan a také
ukázkami barokní nepomucenské legendy
krásně sepsané jesuitou Bohuslavem Balbínem. Aby bylo vzpomínání na život a mučednickou smrt Jana Nepomuckého dostatečně

foto: Vlaďka Tauchmanová
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názorné, byly také odehrány klíčové scény
jeho posledního roku jako hrané scény. A tak
Václav Hájek (Václav IV.), Petr Plichta (kat),
Petr Václavík (katův holomek), mnohé ctné
dámy (královna, manželka Václava IV.) a loutka (Jan Nepomucký) sehráli v kostele scénu
královnina zpovědního tajemství, u pekárny
Šírových mučení Jana na skřipci, na obecním
úřadě výjev z Pražského hradu a konečně na
červené lávce přes Jizeru výjev svržení Jana
z Karlova mostu do Vltavy.
Velmi zajímavou byla zastávka v pekárně
manželů Šírových pod Pavlákem. Prohlídka
citlivě restaurované pekařské pece byla vyšperkována ochutnávkou panem Šírem napečených koláčků, které nám sponzorsky upekl.
Děkujeme.

Pekař Daniel Šír u své zrekonstruované pece.

Kultura v Poniklé
Je potěšitelné, kolik lidí se přišlo seznámit
s odkazem barokní epochy. Někteří navštívili část programu, jiní absolvovali pouť celou.
V jednom dni bylo možné zhlédnout hned
tři velké světcovy sochy. Ač jsou zhotoveny
všechny dle jednotných pravidel pro zpodobnění světce, je přece každá jiná. Od velkolepého mistrovství sochy na návsi až po naivní
roztomilost sochy přívlacké.
Pokud si účastníci vycházky uchovají
vzpomínku alespoň na záblesk krásy barokní
kultury, který jsme se pokusili navodit, a připomenou si ho při opětovné návštěvě ponikelských památek této doby, splnilo naše putování svůj cíl.
Tomáš Hájek
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

foto: Vlaďka Tauchmanová
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Ostatní

Ostatní
Nohejbalový turnaj
Již tradičně se uskutečnil nohejbalový turnaj „O Krakonošův knoflík“ v sobotu 27. července 2013. I přesto, že probíhala pouť a pouťový turnaj ve fotbale, do boje se vrhlo celkem
11 týmů ze širokého okolí – Praha, Trutnov,
Jablonec atd. Za Poniklou se přihlásilo celkem 12 borců. Zahajovacího ceremoniálu se
ujal sám Krakonoš a popřál nám do celodenního zápolení hodně úspěchů a vedení bojů
v duch fair-play. Krakonoš obdaroval turnaj
slunečným počasím a tak se mohlo začít. Po
vylosování do skupin a tiché vzpomínce na
pravidelné účastníky turnaje, kteří již nejsou
mezi námi, začal turnajový kolotoč. Hlasatel
oznamoval výsledky a řídil nástupy na jednotlivá utkání. Ve výpočetním středisku se
zapisovaly výsledky, za prodejním pultem se
točila již několik let stejná obsluha, o klobásky se starala místní děvčata a na vše dohlížel

prezident turnaje (Luboš Vondra). V průběhu
dne se zastavil i sám starosta obce. Do závěrečných bojů postoupilo 8 týmů a mezi nimi
se rozhodlo o celkovém vítězi nohejbalového
turnaje O KRAKONOŠUV KNOFLÍK 2013.
Již poněkolikáté se jím stal tým CKP. Po roční pauze opět byli nejlepší – Cepek Vladimír,
Kraus Vladimír a Přenosil Pavel. Tým Poniklé nezvládl utkání o postup mezi 4 nejlepší
a skončil na celkovém 5. místě. Loňský vítěz
3 generace – Pavel Kraus, Martin Holubec
a Karel Sourada - se letos propadl na 7. místo.
Po vyhodnocení turnaje a předání hodnotných
cen pro každý tým byl ukončen 21. ročník a již
začala příprava na ročník s číslem 22. Pokud to
letos někomu nevyšlo, mohl začít s tréninkem,
a to již 7. září 2013 na Mirečkově memoriálu.
Zde byly také promítnuty záběry z jubilejního
20. ročníku i z letošního ročníku.
Fotogalerie z turnaje je umístěna na adrese
http://pompo62.rajce.idnes.cz/nohejbal_2013/

Po roční pauze opět byli nejlepší – Cepek Vladimír, Kraus Vladimír a Přenosil Pavel.
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Vladislav Vondra

foto: V. Vondra
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100. výročí založení Včelařského
spolku pro Poniklou a okolí 4.
Koncem minulého pokračování naší historie jsme se ocitli na počátku II. světové války, kdy celá Československá republika padla
za oběť Hitlerově nacistické říši jako obětní
beránek západních politiků v domnění, že tím
nasytí neomalené požadavky rozpínajícího se
nacismu v Evropě. Posléze se však přesvědčili
o chybnosti tohoto kroku a sami na to doplatili
velkými oběťmi na lidských životech.
Pokud se toto období týkalo našeho spolku,
nemáme bohužel žádné písemné zprávy, protože v té době byly zakázány veškeré spolkové
činnosti, jak národní, tak zájmové. Nezbývá
tedy jiného, nežli opominout toto nešťastné
údobí.
První stopy o pokračování činnosti našeho
spolku se objevily v knize zápisů výročních
schůzí až v roce 1948. Tak dlouho trvalo, než se
lidé po válce vzpamatovali, a začali mít zájem
obnovit činnost bývalého spolku. Bylo 4. dubna 1948, kdy byla svolána tato první ustavující
valná hromada v hostinci u pana Josefa Holubce. Na této schůzi si zvolili 10ti členný výbor
včetně předsednictva, jež zastupoval oblast Poniklou, Přívlaku, Jestřabí a Stromkovice. V této
době však už v našem státě převzala politickou
moc strana KSČ, která požadovala mít ve všech
spolcích své zastoupení ve formě akčních výborů. Proto musely být do akčního výboru zvoleny další 4 osoby.
Spolek byl zřejmě nuceným zatahováním
politiky do spolkové činnosti trochu deprimován, protože další valná hromada byla až v roce
1950. Zápisy z té doby bohužel nic neříkají
o celkovém počtu včelařů a včelstev, teprve
v pozdějších zápisech se tyto počty objevují.
V této době dochází k častým výměnám ve stěžejních funkcích výboru, ale nakonec výběr nových členů do předsednictva byl šťastný, neboť
řada z nich se osvědčila a setrváním v těchto
funkcích řadu let sloužila ke stabilizaci činnosti
spolku v následujících letech.
V roce 1954 byl za předsedu zvolen Bohumil Hnyk, který již byl dva roky členem výboru.
Jako předseda si odsloužil celých 24 let. Ve vyšším věku pak jako člen výboru a náhradník byl
stále aktivní i přes jeho zhoršený zdravotní stav.
Jeho srdce udržoval až do roku 1987 tzv. budík.
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Ostatní
Byl to člověk, který byl pro včelařskou organizaci velkým přínosem, neboť jeho osoba byla
známa nejen láskou ke včelám, ale i důsledností
ve všem jeho počínání a vlasteneckým citem.
Dalším činovníkem byl Jan Harcuba, který ve
funkci jednatele pracoval 11 let (1950-1960).
Pokladníkem byl už od roku 1948 zvolen František Jancák, který dosáhl nejdelšího funkčního období 30 let. Byl znám svojí obětavostí,
kdy v té době se vše, co se nevyřídilo přímo
ve schůzích pro neúčast některých členů, musel
členy pěšky obcházet, aby mohl splnit všechny
povinnosti pokladníka. Hospodářem byl v roce
1948 zvolen Josef Jirouš, který si taktéž odsloužil celých 22 let. Další dlouholetý funkcionář
byl Josef Pičman, který byl v roce 1952 zvolen
jako člen revizní komise a který sloužil dosud,
tedy 52 let, a který se v letošním roce dožívá 95
let. Mimo těchto stěžejních členů byli zvoleni
další členové do tehdejšího výboru.
Ze zápisů výroční členské schůze je možno
se dočíst, že počátkem roku 1951 měl spolek ve
svém tehdejším rajonu celkem 53 členů a 297
včelstev, v roce 1953-54 bylo zazimováno dokonce 343 včelstev včetně Bratrouchova. To
byl asi nejvyšší stav za celou dobu existence spolku a byl to v té době i největší rajon.
V té době docházelo k různým reorganizacím
a včelařský spolek podléhal „Jednotě včelařů
v Praze“ (proč, nevím) a vlivem reorganizace
také padly dříve existující spolky menší než
40 členů. Byly schváleny nové stanovy, které
určovaly organizacím povinnosti a práva, kterými se musely nadále řídit. Byla v nich zřejmě
i některá omezení, která asi měla dočasně vliv
i na účast členů na výročních schůzích, neboť
i takové postěžování se v zápise objevilo.
V následujících letech docházelo ke změnám organizační struktury, jež přinášel další
vývoj. Tehdy jsme spadali pod Krajský národní výbor v Liberci a okres Semily. Včelařské
ústředí se jmenovalo Jednota včelařů. Tato jednota v té době zpracovávala nové stanovy spolku jimiž se snažila všechny organizace zapojit
do státem řízených úkolů. Začalo požadování
uzavírání závazků, čímž se rozšířila nepopulární administrativní a statistická činnost do všech
nepolitických organizací. Mnohdy to způsobovalo nelibost mezi členstvem, ale výbor
měl za povinnost tyto úkoly řešit a vykazovat.
Jiný náhled na věc byl, když se to bralo z hle-

Pod horami - červenec - srpen

Inzerce

diska skutečné potřebnosti a užitečnosti prací
pro obec a tak se našli lidé, kteří byli schopni
a mohli v tomto směru obci pomoci. Od té doby
byly stanovovány i předpisy dodávky medu
na státní výkup. Dodávky do výkupu byly ale
ovlivňovány přírodními podmínkami každého
jednotlivého roku, protože když se urodilo, každý rád dal. Vývoj v dalších letech přinesl ztížené podmínky v zemědělství. Zejména mladí
lidé odcházeli z horských chalup a usedlostí za
prací do měst, aby své rodiny uživili a tak postupně, i z jiných důvodů, se členská základna
snížila, a tím i počty obhospodařovaných včelstev a rajon se zmenšil. Členové výboru se však
dál starali o zlepšování podmínek včelařů i tím,
že si pořídili pro společné využívání včelařské
potřeby – jako vařák na souše, medomet nebo

lis na mezistěny. Zvýšená aktivita spolku se
projevila zejména po nástupu Bohumila Hnyka
do funkce předsedy v roce 1954. Jeho zásluhou a zásluhou Josefa Malínského, byl zřízen
zájmový školní kroužek včelařský, pro který
byl postupně vybaven školní včelín úly. Přítel Hnyk se ujal vedení kroužku jako zkušený
včelař. Členové kroužku byli připravováni do
soutěží v rámci okresu a svědomitost přípravy
se projevila v roce 1966, kdy žák Jaroslav Harcuba se umístil v soutěži jako první a postoupil
do krajského kola. Vítěz tak získal odbornou
včelařskou knihu a pro školní kroužek 2 plemenáče.
Za ZO ČSV PONIKLÁ:
místopředseda Václav Hladík

Inzerce

Dámské, pánské, dětské
střihy. Barvení, melírování, trvalá ondulace, …
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

(Po dohodě i po 20. hodině)

(budova Městské knihovny)
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Kabinet kerkonošské slovesnosti a ZŠ Poniklá

Vás uctivě zvou na

III. Tuláčkovy slavnosti
ponikelského básníka Františka Jerieho
v sobotu 28. září odpoledne a večer
na Tuláčkově návsi v Poniklé
Program:
12.00 – začátek slavností, občerstvení (na návsi)
13.30 – komentovaný křest ponikelského stolního
kalendáře na rok 2014 (v ZŠ)
14.30 – hudba z Jilma – duo Jarošových (na návsi)
15.00 – František Jerie – ponikelský poeta (v ZŠ)
16.00 – Kam nedohodíš kamenem
– básně Františka Jerieho (okolí návsi)
16.45 – uvedení básníka do Pantheonu
vznešených Ponikeláků (na návsi)
17.00 – koncert skupiny Vacancy (na návsi)

občerstvení zajištěno, vstup volný

