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Slovo redakce
Milí čtenáři, pořadatelé a organizátoři
kulturního života!
Na Tuláčkově návsi proběhla první
velkolepá venkovní akce, a to je letos jenom začátek! Namátkou mě napadá, že nás
ještě čekají mohutné oslavy divadelníků a
hasičů, dětský den, pohádkový les, pouť
a všechno kolem ní, Tuláčkovy slavnosti, různé sportovní turnaje, různé akce u
Muzea krkonošských řemesel či v areálu
Homole... Moc bych uvítal, a myslím, že
vy všichni také, kdybych od organizátorů
vždy dostal alespoň stručnou informaci o
tom, co a kde se koná - aby náš zpravodaj plnil také funkci jakéhosi „kulturního
kalendáře“. Zároveň by bylo hezké, poslat po skončení akce třeba pár fotek, které bychom mohli uveřejnit. Vím, že není
jednoduché myslet na to, aby se k nám do
redakce dostal příspěvek včas, přeci jen
cancálek vychází jen jednou za dva měsíce. Proto zde uvádím data uzávěrek až do
konce roku:
25. 4. 2014 - upoutávky pro akce, které
proběhnou v květnu a červnu
25. 6. 2014 - upoutávky na prázdninové
akce
25. 8. 2014 - upoutávky na akce v září
a říjnu
25. 10. 2014 - upoutávky na akce v listopadu a prosinci.
Předem děkuji a těším se nejen na Vaše
příspěvky, ale i na akce samotné.
Marek Kulhavý - redaktor

ZPRACOVÁNÍ PASPORTŮ:
Nabízím zpracování pasportů drobných
staveb, nezbytných pro jejich zapsání do
katastru nemovitostí, v souvislosti s digitalizací KN Poniklé.
Kontakt:
Jaromír Jirouš
E-mail: JJirous@seznam.cz
Tel.: 775 950 973, 721 748 184
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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:
Masopustní průvod (čtěte na str. 17)
foto: Jiří Langer
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období prosinec 2013 - únor 2014
o níž jste se mohli dočíst v minulém čísle Pod
Vážení ponikelští sousedé,
horami. Návštěva byla nicméně využita také
další rok je za námi a pro nás zastupitele je tu
k představení Poniklé, zejména její historie
rok 2014, který je rokem posledním z volebního
a současnosti, památek, pověstí, úspěchů i starostí
období 2010 – 2014. Zastupitelstvo se od voleb
samosprávy. V obci si Martin Půta za podrobného
v roce 2010 sešlo již čtyřiadvacetkrát, rada obce
komentáře prohlédl kostel sv. Jakuba Většího,
má číslo poněkud větší, první zápis v březnu se
firmu Rautis, Tuláčkovu náves a pamětihodnosti
pyšní číslem 135! Na větší bilancování je však
jejího okolí a navštívil hasičskou zbrojnici, kde
času ještě dost, takže si pojďme tak jako v každém
byl seznámen s absencí cisterny výjezdové jedčísle připomenout, o čem rada obce v posledních
notky a také s mimořádnými úspěchy ponikeltýdnech jednala.
ských hasičů v požárním sportu. Stran kauzy MŠ
Jak již víte, prochází kulturní dům Kantývyslechl pan hejtman stanovisko starosty a paní
na rozsáhlou rekonstrukcí, součástí prací je
změna zdroje vytápění, nové kotle už jsou ve zkušebním provozu,
a tak proběhla v prosinci informativní schůzka s nájemníky bytů
z čp. 266 a 267 v centrální kotelně
Kantýny. Zde byl nájemníkům
vysvětlen princip nového topení a nastíněny nové představy
úspor do budoucna. Nájemníci
byli ubezpečeni, že v následující
topné sezóně nepřekročí cena
topení cenu původního systému
topení LTO (tento systém znamenal pro nájemníky každý rok
markantně se zvyšující náklady
za teplo). V Kantýně proběhly
i další schůzky radních, na kterých
se řešila např. výmalba interiéru
(práce provede pan Udatný,
cenový odhad prací je 30 tis. Kč)
či dodávka židlí a stolů (židle budou dodány firmou Forsan Ateliér, s. r. o. Hustopeče za cenu cca
385 tis. Kč, stoly vyrobí na zakázku pan Tomáš Klikorka z Poniklé
za cenu cca 75 tis. Kč).
Na počátku roku navštívil
obec
hejtman
Libereckého kraje, pan Martin Půta.
Původním podnětem k návštěvě Hejtman navštívil hasičskou zbrojnici, kde byl seznámen s absencí
byla stížnost na údajnou nečinnost cisterny výjezdové jednotky.
obce při řešení kauzy kolem MŠ,
foto: Jiří Langer
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ředitelky Scholzové během návštěvy obecního
úřadu a mateřské školy. Pobyt v Poniklé byl
ukončen diskusí s maminkami, které společně
vznesly kritické postřehy k fungování mateřské
školy. Pan hejtman měl tak možnost učinit si
detailnější obrázek a vyslechnout argumenty
všech stran. Žádný oficiální výstup ze schůzky
nevzešel, z průběhu jednání lze však usuzovat, že
pan hejtman neshledal postup obce Poniklá jakkoliv závadným.
V lednu byl dokončen Ing. Kožnarem statický posudek na lávku k nádraží. Lávka byla
původně stavěna na životnost 100 let, ovšem dle
současných norem je její životnost 50 let, tzn.,
že dožije již v roce 2015. Hrubě jsou odhadnuty
náklady na rekonstrukce, posudkem navržené
dvě varianty opravy: a) dílčí opravy poškozených
míst lávky za cca 1,1 mil. Kč bez DPH, zahrnují
opravu pilířů, opískování ocelové konstrukce,
výměnu poškozených částí a zhotovení nové
mostovky, b) zhotovení nové lávky (původní
opravené zůstanou pouze pilíře) za cca 1,7 mil.
bez DPH. Posudek bude dílčím podkladem pro
vypracování dalšího stupně projektové dokumentace, tak aby mohlo být v budoucnu započato
s rekonstrukcí.
K 31. 1. 2014 byl ukončen sběr podnětů
pro podání změn do změny č. 2 Územního
plánu obce Poniklá. K tomuto datu bylo včetně
dřívějších žádostí evidováno 67 požadavků na
změny (od doby vydání první verze územního
plánu), ve většině případů se jedná o změnu
využití na plochu pro bydlení. Žadatelé jsou nyní
oslovováni, zda jsou jejich požadavky ještě aktuální, následně bude svolána komise pro změnu
územního plánu a požadavky prokonzultovány
s paní Bedrníkovou z MěÚ Jilemnice.
Rada obce projednala vyúčtování vodného
a stočného za rok 2013, výsledek vyúčtování
vodného a stočného neskončil tak optimisticky
jako v roce loňském. Konečné vyúčtování končí
v záporných číslech, kdy provozní ztráta systému
činí 59 739 Kč. Vodné skončilo v provozním
zisku 137 138 Kč, stočné naopak v provozní
ztrátě 196 877 Kč. Důvodem je zejména více
poruch a uskutečněných oprav na vodovodní síti.
Dále rada projednala vyúčtování odpa-

Obecní rada
dového systému za rok 2013: příjmy systému
byly 668 339 Kč (z toho na poplatcích vybráno
512 339 Kč, odměna Eko-kom cca 156 000 Kč
– v této částce ještě nebyla upřesněna odměna
za poslední čtvrtletí), výdaje systému pak činily
829 620 Kč, obec dotovala systém částkou
161 281 Kč.
Rada obce se zabývala požadavky na
rozšíření terénní pečovatelské služby pro
občany obce. Pečovatelka v DPS již není v tuto
chvíli schopna pokrýt další nároky klientů mimo
DPS, proto bylo radou doporučeno zřízení pracovního místa na částečný úvazek v rozsahu
0,2 úvazku. S nabídkou obsazení této služby
přišel zástupce z Centra pro zdravotně postižené,
pobočky v Semilech. Centrum nabídlo pro Poniklou 10 hodin týdně terénních prací za cenu
12 000 Kč/rok (tato suma je za zabezpečení
služeb pro 2-4 klienty využívající terénní službu).
Pro obec se v tuto chvíli jeví výhodněji nabídka
zprostředkování pomocí Centra pro zdravotně
postižené než zřízení vlastního pracovního místa,
rada obce doporučila uzavření smlouvy s Centrem pro zdravotně postižené na dobu určitou na
1 rok.
Rada obce odsouhlasila přidělení zakázky
na restaurování 2 nástěnných map v ZŠ Poniklá paní Lucii Bartůňkové za cenu 27 500 Kč.
Rada obce se také průběžně zabývala
problémem obsazení ordinace dětského
lékaře po zemřelém MUDr. Šabatovi. O obnovení ordinace se snažíme společně se starosty
z Jablonce n. J. a Víchové n. J. V tuto chví
li se jedná s pediatrem ze Semil, který se musí
dohodnout s odborem zdravotnictví Krajského
úřadu Libereckého kraje a se zástupci zdravotních pojišťoven. Vše je však vázáno přísnými
předpisy a administrativními postupy, které obnovu provozu ordinace posunují až na duben
2014. Záskok do doby znovuzprovoznění ordinace poskytuje MUDr. Pohanková ve Vysokém,
případně dětské oddělení Masarykovy nemocnice v Jilemnici.
Vážení ponikelští sousedé, dovolte mi vám za
celou obecní radu popřát krásné prožití blížících
se velikonočních svátků!
Petra Novotná, místostarostka
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Musím konstatovat, že mám v paní místostarostce mimořádného pomocníka. Vždy, když se
blíží vydání cancálku, zvažuji, které téma bych měl na jeho stránkách pojednat. Obvykle to dopadne
tak, že po přečtení jejího shrnutí činnosti obecní rady jen založím ruce a maximálně se odhodlám
k několika spíše glosujícím komentářům, maje zcela vystřílen podstatný informační prach.

Finance
Jakkoliv je snad materiálno přízemní, nemohu nezačít svůj první komentář v novém
roce pohledem do obecní kasy. Jelikož se obec
v loňském roce pustila zároveň do rekonstrukce mateřské školy i kulturního domu, vzala si
za tímto účelem úvěr jeden milion korun. Za
stejnou dobu však snížila jistiny starých dluhů
a zlepšila stav na účtech o takřka dva miliony korun. Celkově se tedy meziročně snížilo
zadlužení obce o téměř milion korun českých,
což je lepší výsledek, než s jakým počítal
obecní rozpočet. Významně tomu napomohlo
i výhodnější nastavení přerozdělování sdílených daní obcím. V letošním roce je ambicí
obecního rozpočtu zcela splatit onen loňský
úvěr a pokračovat i v umořování historických
zátěží – celkem o dva miliony korun. Je zjevné, že tyto prostředky bolestně chybí na jiné
akce, které bychom mohli podnikat, nalézáme
však v zastupitelstvu shodu, že je třeba z obce
i za tuto tvrdou cenu postupně sejmout její dluhové zatížení.

Ztráty vodního a odpadového
hospodářství
Z článku paní místostarostky vidíte, že
obec stále částečně dotuje služby poskytované občanům. Není to jev neobvyklý a není tak
docela snadné (ale vlastně ani žádoucí) zvrátit
jej prostým zvýšením cen. V případě vodného
a stočného zaznamenáváme letitý trend mírně
se snižující spotřeby (úspornější technologie,
šetření, ale také útlum podnikatelských provozů). Náklady systému jsou však na reálné
spotřebě relativně nezávislé. Spíše než tlakem
na omezování spotřeby a tím snížením atraktivnosti žádoucího napojení dalších objektů na
obecní sítě, se snažíme snižovat provozní náklady, zejména na ČOV. Proto v současné době
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probíhá kompletní výměna počítačového řízení procesů na ČOV, úsporu přinese i elektřina
nakoupená přes elektronickou aukci. I s minimální ztrátou systému platí Ponikeláci vodné
a stočné v poloviční (!) výši, než jak je tomu
u majoritního dodavatele našeho kraje. Ještě
omezenější je manévrovací prostor při tvorbě
cen u odpadového hospodářství – náš systém
počítaný dle skutečné spotřeby domácnosti
je poměrně křehce vybalancován i s ohledem
k platbám za (totožné) pytle v okolních vsích
a není triviálním úkolem „zdražit a netratit“.
V tomto ohledu si dosti slibuji od právě vznikající iniciativy Svazku měst a obcí Jilemnicko, která by se měla pokusit o zevrubnou
analýzu systémů jednotlivých obcí a pokud
možno i společný postup při tvorbě cen - a zejména při soutěžích na poskytovatele služeb.
Smlčet však nemohu ani skutečnost, že náš
systém, namnoze spoléhající také na čestnost
svých uživatelů, naráží nezřídka na skutečně
politováníhodné příklady úplné absence společenské zodpovědnosti některých Ponikeláků.
Při pohledu na obsah pytlů se zdarma odebíranými „vytříděnými“ surovinami, bych (nebýt
distingovaným gentlemanem) nejraději leckomu nakopal!

Návštěva hejtmana
Příjemnou návštěvou nás poctil pan hejtman Martin Půta. Solidní historický rozhled,
rozumné názory na život a podrobná znalost
fungování místních samospráv z něj činí dobrého společníka, kterého byla opravdu radost
provázet naší malebnou vsí. Kéž by si všichni
„potentáti“ mířící do vyšších politických sfér,
dokázali uchovat jeho životní nadhled i nekašírovanou skromnost.
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Ta letošní zima
Nechci být špatným prorokem, ale zdá se,
že letos ušetříme za protahování! Zato na vleku to pro Čerpadláře, žel, nebyla žádná sláva.
Doufejme, že je to neodradí v jejich imposantní snaze dohnat se sportovním areálem Homole dobu a její nároky.

Intr v Kantýně
Kulturní dům a také jeho ubytovací část
se i přes zimu proměnily ve staveniště. Děkuji
spolkům pořádajícím zde akce za shovívavost
a překonání nepohodlí ve formě zvýšených
nároků na úklid. K četným dotazům, co se to
vlastně děje na „intru“ uvedu, že využíváme
poměrně plonkovějšího zimního období pro
„obecní četu“ k nutným úpravám ubytovacích
prostor tak, aby snad mohly být alespoň částečně přitažlivé pro nového nájemce, kterého
hledáme.

Obecní hlásný

Vyklizení hasičské zbrojnice
Omlouvám se, pokud snad ze zápisu ze
zasedání zastupitelstva vyplynulo, že nepořádek ve staré hasičské zbrojnici je dílem členů
Autoklubu. Není! Shromážděn zde byl, byť
snad v dobrém úmyslu, obecním zaměstnancem (dnes u nás již nepracujícím) a bylo ho
věru dosti. Nyní je již stará hasičská zbrojnice
z větší části vyklizena a chystá se na úpravy
na základnu „obecní čety“. Tím se uvolní také
možnost ke kultivaci prostoru „za farou“, který to potřebuje více, než který jiný kout vsi.

Rozkopaná nástěnka
Kdyby náhodou osobu, která rozkopala
nástěnku u hořeního transformátoru, hryzalo
svědomí, mám pro ni snadnou pomoc. Po přiznání se a vykonání několika hodin prospěšných prací by se svědomí ulevilo a přešly by
i roupy na podobné hlouposti. (Ech!)
Tomáš Hájek, starosta

mapa v aule ZŠ se letos dočká restaurace, během níž bude rekonstruována i chybějící část kresby.

foto: Tomáš Hájek
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Zprávy z obce

Obecní dění
Platba za likvidaci odpadů v roce
2014
Platbu za likvidaci komunálního odpadu lze provést v hotovosti na Obecním úřadě v Poniklé, nebo převodem na účet obce
č.ú. 1263092319/0800, vždy uvést VS ve
tvaru 2RRMMDDčp
(2 = odpady, RRMMDD = prvních šest
čísel z rodného čísla, čp = čp. v Poniklé (Přívlaka) 3-místné - např. 005, nebo 555).
Výše poplatku se nemění, je rovna poplatku za rok 2013. Pytle lze vyzvednout na
Obecním úřadě v Poniklé.
Bližší informace získáte na telefonním
čísle 481 585 981 nebo 603 465 164.
Složenky se posílají na podzim pouze
jako připomínka zapomětlivým.
OÚ Poniklá

Petice za záchranu pošt

protože splňuje některé podmínky pro zachování kamenné poštovní pobočky (sice nemáme 2500 obyvatel ani stavební úřad, ale zato
disponujeme matričním úřadem a také dvoustupňovou základní školou).
Tomáš Hájek, starosta

Prodej mléčných výrobků v Poniklé
Počínaje 4. březnem 2014 bude každý sudý týden v úterý zajíždět k bytovce
čp. 276 v době mezi 14:15 až 14:30 hodin
soukromá mlékárna Mejsnar Kunčice nad
Labem. Prodávat se bude mléko, jogurty, tvaroh, sýry a jiné mléčné výrobky.
OÚ Poniklá

Statistika pohybu obyvatel v obci
za rok 2013
Stav k 1. 1. 2013 - 1150 obyvatel
Úmrtí		
14
Narození		
12
Odstěhování		
21
Přistěhování		
24
Přestěhování v obci
18
Sňatky 		
11
Rozvody		
03
Stav k 1. 1. 2014 - 1151 obyvatel

Děkujeme všem, kteří připojili svůj podpis pod petici Za záchranu pošt na venkově,
kterou pořádalo Sdružení místních samospráv
ČR (Poniklá je členem). Blesková petiční
akce přinesla téměř 200 podpisů, což není
vůbec málo. I díky nim shromáždilo Sdružení
místních samospráv více než 100 tisíc podpiOÚ Poniklá
sů, které slouží jako podklad pro vyjednávání
s vládou.
Nový pan ministr vnitra, zdá se, zaujímá
k venkovským poštám výrazně vstřícnější postoj, než jak
Čištění: koberců, čalouněného nábytku a interiérů aut
jsme tomu byli svědky u jeho
Úklid: pravidelný i jednorázový
předchůdců. Kéž mu to vydrží
po rekonstrukci, stavbě a malování
a pošta zůstane dostupnou vedomácností, penzionů, kanceláří…
řejnou službou pro venkov.
mytí oken aj.
A další uklidnění na závěr:
Kontakty: Tel.: +420 734 701 478
Poniklá by naštěstí ani při příTel.: +420 737 331 651
padném rušení menší části pošt
e‐mail: uklidyMK@seznam.cz
nemusela být „první na řadě“,
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Zprávy z obce

!!! SVOZ ODPADŮ !!!
Sobota 3. května po 9.00 – 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. Podzimní svoz železného šrotu se letos nepředpokládá.)

Sobota 10. května 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
‐ Pneumatiky z osobních automobilů bez disku

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

Pondělí 12. května ‐ čtvrtek 15. května
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Prázdné kontejnery budou přistaveny nejpozději v odpoledních hodinách daného dne:
‐ Poniklá ‐ u hoření nádržky ‐ pondělí 12. května
‐ Jilem ‐ u hasičské zbrojnice ‐ pondělí 12. května
‐ Poniklá ‐ za farou ‐ úterý 13. května
‐ Přívlaka ‐ u nádraží ČD ‐ úterý 13. května
‐ Poniklá ‐ Huderovo – středa 14. května
‐ Preložka ‐ před čp. 320 – středa 14. května
‐ Nová Ves ‐ Trojanovi – čtvrtek 15. května
‐ Poniklá ‐ parkoviště u Kantýny ‐ čtvrtek 15. května
(Pokud náhodou zjistíte, že je již kontejner naplněn, vyzkoušejte štěstí u druhého v tu chvíli přistaveného
kontejneru na jiném místě vsi – jeden ze dvojice kontejnerů je vždy umístěn na méně frekventované stanoviště.
Případně počkejte do dalšího dne na kontejnery na nových stanovištích.)
ZDVOŘILE ŽÁDÁME OBČANY O SOUSEDSKOU SLUŠNOST A OHLEDUPLNOST PŘI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
5. 1. 2014 – Holubcová Marie
2. 2. 2014 – Novotný Josef
18. 2. 2014 – Fabulec Jozef
19. 2. 2014 –Neradil Ivan
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea leden - únor 2014
80 let
Tichánek Josef
Janata Vladimír
85 let
Kaván Josef
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Čas od času se ale každý z nás může dostat
do situace, ze které ho může zachránit pouze dar
jiného člověka, dar nejcennější - KREV.
V roce 2013 rozšířili řadu čestných dárců
tito naši spoluobčané: Paní Jitka Vrbatová
z č. p. 20 a pan Jaroslav Urík z č. p. 289.
Bronzovou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 10 odběrů obdržel pan Ondřej Scholz
z č. p. 495.
Stříbrnou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 20 odběrů obdržel pan Pavel Koldovský z č. p. 10.
Stříbrnou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 20 odběrů obdržela paní Lidmila
Boháčová z č. p. 301.
Všem za jejich ochotu pomáhat jiným velice děkujeme a přejeme stálé zdraví a životní
pohodu.
MO ČČK

Narození leden - únor 2014
19. 12. 2013 – Jakub Novák
10. 02. 2014 – Dominik Kázmer
12. 02. 2014 – Silvie Knechtelová
15. 02. 2014 – Darina Kotlárová
Blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
7. 2. 2014 do smuteční obřadní síně v Poniklé
s panem Josefem Novotným.
Zároveň děkujeme za květinové dary a panu
Čížkovi za pěkná slova na rozloučenou.
Jitka Novotná s rodinou

Dárcovství krve v Poniklé
Krev je dárce života i magická tekutina,
která nás drží při životě.
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Tříkrálová sbírka 2014
Letošní tříkrálová sbírka proběhla v Poni
klé již posedmé, a to ve středu 8. ledna.
Zúčastnilo se jí sedm skupin koledníků (osmá
skupinka koledovala v Jestřabí). Dohromady vybraly 21 509 Kč (z toho Jestřabí
4 111 Kč) oproti loňským 27 118 Kč. Rozdíl
je způsoben pravděpodobně tím, že jsme letos chodili ve všední den, někteří lidé tedy
byli ještě v práci a nemohli přispět. Předchozí
roky sbírka probíhala vždy v sobotu, tentokrát
se nám ji z organizačních důvodů v tento den
nepodařilo zajistit. Doufám, že příští rok to vyjde a koledníků se dočkáte i vy, ke kterým jsme
se letos nedostali.
A k čemu vybrané peníze poslouží? Výtěžek
sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším potřebným především v regionech, kde se sbírka koná. Jen namátkou jmenuji
materiální vybavení hospiců, mateřských center,

Pod horami - leden - únor
pečovatelských služeb, občanských poraden,
dále jdou peníze na nákup zdravotního materiálu, pomůcek pro handicapované, příspěvky
na chod různých sociálních zařízení apod. Část
výnosu jde každoročně také na humanitární pomoc do zahraničí.
Celkově se na území České republiky při
letošní tříkrálové sbírce vybralo 81 788 907 Kč,
což je vůbec nejvyšší výnos v její dosavadní
historii. Jen pro porovnání, loni se vybralo
75 997 019 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

Společenská kronika
přečíst na http://www.trikralovasbirka.cz.
Poděkování si zaslouží všichni koledníci,
kteří věnovali svůj volný čas a pohodlí pro
pomoc druhým, stejně tak i jejich doprovod
a všichni štědří lidé dobré vůle, kterých, jak je z
výsledků patrno, je v naší obci opravdu hodně.
Děkujeme!
Za ponikelské a jestřabské koledníky
Eva Holubcová

Letošní tříkrálová sbírka proběhla v Poniklé již posedmé, a to ve středu 8. ledna.

foto: Eva Holubcová
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Dění ve škole a školce

Co se děje ve škole a ve školce
Advent a zima v naší mateřské
škole
S příchodem adventu jsme ve školce začali
s nácvikem vánoční besídky a výrobou potřebných kulis a rekvizit. Vánoční příběh
pojednával o tom, JAK BYLY VÁNOCE
MÁLEM NA BLÁTĚ. V té době jsme ještě
netušili…ale to až později.
Zkoušeli jsme pilně, neboť naše vystoupení bylo i oslavou mírně opožděného
30. výročí otevření této budovy MŠ. Na
oslavu jsme pozvali všechny zastupitele
obce i bývalé zaměstnance školky.
Dětem se příběh se zpěvy a tanci moc
povedl, vánočka se díky pojištění nepři-

Jak byly vánoce málem na blátě - besídka MŠ.
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pálila a zima se vrátila tam, kde měla být.
Ale pouze ve školce. Nikdo z nás v té chvíli
ještě netušil, že téma naší besídky nás bude
provázet i celou zimu.
Z vycházek jsme sice nechodili vůbec
mokří, ale zato hrozně špinaví. Kluzáky
a pekáče zůstaly schované v komorách
a některá zimní témata musela být postavena trochu jinak.
Ve školce jsme si povídali o životě
ptáků v zimě (krmení však nebylo téměř
potřeba), o zimě a sněhulácích (z obrázků
se špatně staví), o lidském těle a zdraví.
S tématem lesních zvířat jsme otáleli do
poslední chvíle, abychom mohli pozorovat
jejich stopy ve sněhu. Ale nedočkali jsme

foto: MŠ Poniklá
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se. Jedinou výhodou letošní cesty ke krmelci pana Václavíka bylo, že se nám šlo velice
lehce a snadně. Zvířátkům jsme určitě radost udělali a pan Václavík nás opět potěšil darovanou sklenicí sladkého a zdravého
medu.
Některé ze znaků zimy jsme mohli pozorovat cestou malým autobusem podél
řeky Jizery do Jablonce nad Jizerou na
hranou pohádku O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH, kterou sehrála Mladá scéna z Ústí
nad Labem.

Dění ve škole a školce
rozbaloval alespoň dva a radost a dychtivost po tom si všechno vyzkoušet byla tak
veliká, že jsme tentokrát zůstali celý den ve
školce.
Až budete číst tyto řádky, budeme mít
již za sebou i malou zimní olympiádu. Doufáme, že výsledky budou stejně veliké a radostné, jako výsledky českých sportovců na
ZOH v Soči.
Moc jim blahopřejeme.
Lenka Scholzová, ředitelka MŠ

Málem bych v té téměř jarní náladě zapomněla, i Ježíšek se na náš vánoční příběh
určitě díval a do druhého dne přinesl pod
stromeček plno dárků a dárečků. Každý

U krmelce pana Václavíka.

foto: MŠ Poniklá
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Dění ve škole a školce

Den otevřených dveří v MŠ Poniklá
se koná ve středu 16. dubna 2014 od 15,30 hodin.

************************************************************

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PONIKLÁ
Ředitelka mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis do
mateřské školy, který proběhne

ve středu 14. května 2014
od 13.30 do 17,00 hod.
Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí
do předškolního zařízení v následujícím školním roce i v jeho
průběhu (tzn. září 2014 - červen 2015), aby před zápisem do MŠ
navštívili s dítětem lékaře a nechali si na přihlášku i evidenční list
předem potvrdit, že dítě je schopno MŠ navštěvovat. Přihlášku
i evidenční list je možno vyzvednout v předstihu v MŠ nebo
stáhnout z internetových stránek naší mateřské školy http://ms.ponikla.cz, kde naleznete i další informace o naší
mateřské škole.
S potvrzenou přihláškou se dostavte ve stanovený den
a hodinu do MŠ. V případě, že se Vám stanovený termín nebude
hodit, telefonicky si domluvíme jiný termín (481 585 257 nebo
731 711 997).
Na Vaši návštěvu se těší za MŠ Lenka Scholzová
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Dění v SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Informace pro táborníky
Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti letos proběhne od 2. 8. do 9. 8. 2014.
Ubytováni budeme v Rekreačním středisku Sklář v Ostružně u Jičína (http://www.
sklar-ostruzno.cz//) ve 3, 4 a 7 lůžkových chatkách.
Doprava na tábor i z tábora je vlastní, příjezd 2. 8. 2014 do 14:00, odjezd 9. 8. 2014 do
13:00.
V ceně tábora 2.200,-Kč je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, ubytování na sedm

Kdo by nejel?

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 ponikla.cz, nebo si o ně
napište na JJirous@seznam.cz
Fotky z minulého tábora jsou k vidění na
http://kweetyrenca.rajce.idnes.cz/SDH_Tabor_-_Tajuplny_ostrov/#
Míra Jirouš
SDH Poniklá

foto: SDH
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Dění v TJ Sokol Poniklá
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Co se děje v TJ Sokol Poniklá

6.ročník

Jarního turnaje
ve stolním tenisu
Pořádá :

TJ SOKOL Poniklá

Kde :
Kdy :

Sportovní hala Poniklá
Sobota 13. dubna 2014

Přihlášky :

Pouze neregistrovaní hráči stolního tenisu

Časový harmonogram :
8:00 – 8:45 Prezence
9:00 Začátek turnaje
Startovné :

50,- Kč
80,- Kč na místě
Každý hráč přinese jednu cenu do tomboly, tato
bude losována mezi účastníky na konci turnaje

Kategorie :

Děti do 15 let (žáci ZŠ)
Ženy
Muži
Neomezený turnaj ve čtyřhře

Pravidla budou zveřejněna na začátku turnaje
Medailisté všech tří kategorií budou odměněni věcnými cenami.
Občerstvení samozřejmě bude!

Přihlášky se startovným přijímá:
Soukup Ladislav , 512 42 Poniklá 238
tel. 481 585 134, 777059389
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Premiéra pohádky
Je dobrou tradicí našeho spolku, že skoro pravidelně zahraje o Vánocích na domácí scéně
pro ponikelské občany, a nejen pro ně, vždy
nějakou nově nastudovanou hru. Tentokrát
jsem opět zapojila naše mladé nadějné ochotníky a nazkoušela s nimi pohádku ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ. V pohádce hrály děti z Poniklé,
z Víchové a taky dívenka z Mladé Boleslavi,
která má jednoho dědu u nás a druhého v sousední vesnici. Scházeli jsme se pravidelně kaž
dý víkend a musím pochválit děti, protože na
zkoušky chodily včas a připraveny. A i přesto,
že se pohádka rodila do poslední chvíle velmi
těžce, nakonec vše dobře dopadlo a 27. prosince 2013 jsme měli premiéru.
Celý tento den jsme strávili v Kantýně s přípravou premiéry, kdy se pomalu a jistě blížila
hodina, až sál zaplní diváci, otevře se opona
a začneme. Neumíte si představit to úžasné napětí, zodpovědnost jeden za druhého i u těch
největších rošťáků. No, zkrátka poprvé na

Děti byly úžasné, svých rolí se zhostily víc než výborně.

prknech, co znamenají svět. I když pro mne
to byla již třetí režie pohádky s dětmi, přesto
to prožívám naplno se vším všudy, i slzami
v očích.
Děti byly úžasné, svých rolí se zhostily víc než
výborně, diváci to ocenili dlouhým potleskem
vestoje. A tady se patří poděkovat lidičkám,
kteří se postarali o líčení herců, krásné kostýmy, neméně krásnou hudbu, velmi efektní
osvětlení, rychlé výměny kulis a i ostatním,
kteří jakkoliv pomohli.
Nyní jezdíme po sousedních štacích a chystáme vystoupení na soutěži o Desenského medvěda, odkud se postupuje do krajského kola
v Liberci. Držte nám palce.
V rámci letošních oslav 150. výročí vzniku našeho spolku budeme pohádku v Poniklé opět
hrát v neděli 25. května odpoledne. Děkuji
místním hasičům za poskytnutí auta, obzvlášť
Tomášovi Klikorkovi, který ve svém volnu
je ochoten nás vozit na vystoupení, a Pavlovi
Holubcovi za propůjčení svého auta pro odvoz
kulis.
Pavlína A. Holubcová, režisérka

foto: J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá
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Kultura v Poniklé

Ponikelskej masopust
Po roce se opět přiblížila ona trudná chvíle předcházející Velikonoce, od níž by se každý řádně bohabojný občan měl zříci masa i lecjakých dalších příjemností. Naši předkové, kteří přistupovali k této
tradici s o poznání větším respektem, našli ovšem fintu, jak čtyřicetidenní martyrium ve zdraví přečkat
– Masopust. Tedy den, kdy se naperete zabíjačkovými specialitami tak, že o nich do Velikonoc nechcete
slyšet, a kdy se vyřádíte a vydovádíte tak, že těch šest týdnů sekáte jen latinu.
Kabinet kerkonošské slovesnosti se v sobotu 1. března pokusil o položení kvalitních základů pro
vstup do postního období. Však se mastnotou zabíjačky, při níž bylo snědeno zhruba pět prasat (s tím,
že masitých flákot bylo méně a ovarových částí více), leskl nejeden podbradek ctihodných Ponikeláků
i četných přespolních hostí.
Jitrnice, jelita, tlačenky, trdlovka, ovar, steaky, sladké pochutiny i nápoje rozličných barev a síly
neměly šanci čekat na konec záruční doby, neb byly během akce beznadějně rozebrány. A dobře tomu
tak! Neb s plným outorem se jasnila nálada a ruku v ruce s ní i obloha. Zkrátka, ač první březnová, byla
sobota krásně jarní.
Vetkl-li si náš vlastenecko-obrozenecký spolek do svého štítu mimo jiné obnovování tradic (byť
třebas v mírně recesistickém hávu), nemohl na masopustu chybět průvod maškar. Toho letošního se
účastnilo zatím nejvíce lidí a poprvé také živá hudba. A tak od divadelního skládku u bývalé fary vyrazil
dechový kvartet následovaný kobylou s handlířem, početným vojskem, dále figurami všech myslitelných
žánrů a období až po žida a smrťáka, kteří uzavřeli toto pitoreskní rozpustilé panoptikum.
Snad nejvíce napětí však letos budila i na plakátech slibovaná novinka – Ponikelský orloj. Je spravedlivé, že Pražanům oznamuje aktuální čas prostřednictvím jejich staroměstského orloje tucet apoštolů

Letošního masopustního průvodu se účastnilo zatím nejvíce maškar a poprvé také živá hudba.
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foto: KKS
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a nám leda tak kukačka starých hodin? Není! I Ponikelák má právo, aby mu dvanácte svatých mužů
doplněných nějakou mravoučnou alegorií připomenulo nejen hodnotu, ale svým způsobem i význam
času. Proto, nemohouce již déle trpěti tuto nespravedlnost, upravili jsme budovu staré hasičské zbrojnice
alespoň na jeden den na důmyslný hodinářský majstrštyk. Orloj na věži staré hasičské zbrojnice měl
následující pořad: Nejprve jsme nechali odbít kostelní zvony, poté kukačka odkukala čas, rozehrála se
živá dechovka následovaná pro masopust příznačnou dvoj-alegorií nenasytného obžerství (turek s jitrnicí
a půllitrem zrzavého moku) spolu s jeho „mementem mori“ (smrťákem brousícím kosu a připomínajícím pomíjivost všeho). A pak se již otevřela okna ve dvou patrech věže a v nich se postupně představilo
dvanáct apoštolů s příslušnými artefakty jejich mučednictví. Byli to ti samí, kteří se promenují po věži
staroměstské radnice. Jenom je nesochal Sucharda, nýbrž život sám – našimi apoštoly totiž byli skuteční
herci, ponejvíce z řad ponikelských ochotníků. Nu a na závěr, k uspání figur a probuzení světa, zakokrhal
kohout (ve 12.00 se umělý kohout ztratil, tak musela kokrhat kukačka – ve 14.00 však již proběhlo vše
dle ornitologických regulí). Řekl bych, že se opět vyplatilo chystat vše na poslední chvíli, protože všichni
herci vrženi po hlavě do prakticky neznámých rolí nalezli svébytnou a vtipnou polohu pro ztvárnění
svých postav.
Myslelo se i na dítka. Loutkovou marionetovou pohádku Pyšnou princeznu jim k potěše sehrál loutkářský spolek Rolnička z Nové Paky, úspěchu se těšila též lízátková střelnice.
Doufám jen, že spokojení návštěvníci Tuláčkovy návsi byli dostatečnou motivací pro desítky členů
našeho spolku i dalších dobrovolníků, aby i napřesrok podstoupili několikadenní úmorné přípravy všeho
toho mastného a mimořádně pracného spektáklu. Ostatně, máte-li chuť propůjčit se do zákulisí našich
akcí, rádi Vás v Kabinetu uvítáme.
Tomáš Hájek

Snad nejvíce napětí však letos budila i na plakátech slibovaná novinka – Ponikelský orloj.

foto: KKS, Jiří Langer
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foto: KKS

Prodej velmi pěkného bytu v osobním vlastnictví o celkové ploše 72.8 m2 v 2. patře bytového domu v obci Poniklá. Byt je po
nákladné kompletní rekonstrukci: nové rozvody elektřiny, voda, odpady, podlahy, kuchyňská linka se spotřebiči, koupelna,
záchod, plastová okna, omítky a štuky, dveře včetně vchodových bezpečnostních, zateplené stropy + sádrokarton. Dům má
novou střechu a izolaci kolem domu, do budoucna se plánuje dům zateplit. K bytu patří část zahrady, 3 sklepy o rozloze
10,8, 4,8, 1 m2 a půda. Byt je vytápěn akumulačními kamny, jedná se o středový byt velmi teplý a slunný, nízké provozní
náklady. Lyžařský vlek a koupaliště vzdáleno 1 kilometr. Více fotek možno zaslat e-mailem.
Cena 1 350 000 Kč, sleva pro místního obyvatele 50 000 Kč.

Kontakt:
Petr Pipiš
Tel.: 737 943 550
E-mail:
pipispetr@seznam.cz
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* nelze uplatnit na doplňky a služby, platí do 31.12.2014

Prodejna NOVÁ PAKA,
Kotíkova 286
tel.: 493 592 364
e-mail: novapaka@vekra.cz

KVALITNÍ
ČESKÁ OKNA
ZA NÍZKÉ CENY

Kabinetní kuchyně opět v akci.

foto: Miloš Hájek

