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Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
před vámi leží zpravodaj, který rekapituluje vše podstatné, co se u nás v obci dělo
během letních prázdnin. To by nebylo nic
zvláštního. Toto číslo má však jedno privilegium, které se zpravodaji dostává jednou za
čtyři roky. Je to číslo volební. Dle mého názoru je tento předvolební zpravodaj o něco
důležitější než ostatní. Naleznete v něm totiž přehledně, kdo že se to uchází o vaše hlasy v nadcházejících komunálních volbách,
co má které seskupení v plánu na další čtyři
roky, a také se dozvíte určité zhodnocení
toho, co se ze slibů minulých podařilo, nebo
nepodařilo.
Nechci zde komentovat jednotlivé programy (některé pasáže mne opravdu zaujaly), ale spíše bych vám rád osvěžil paměť
několika čísly.
Posledních voleb do obecního zastupitelstva se zúčastnilo 597 z 968 oprávněných
voličů, což bylo 61,67 %. Rozdali 8053 hlasů z 14520, které mohly býti rozdány. Každý volič v naší obci disponuje 15 hlasy,
které může libovolně rozdat mezi navržené
kandidáty. Takže můžeme konstatovat, že
371 lidí, kteří k volbám nepřišli, se vzdalo
svého práva výrazným způsobem ovlivnit
spravování obce, v níž žijí, a svých 5565
hlasů vyhodili do luftu.
Vážení spoluobčané, 10. a 11. října letošního roku máte možnost se výrazně zapojit do dění ve vašem nejbližším okolí
a významně jej ovlivnit. Jak? Stačí uplatnit

OBEC PONIKLÁ
HLEDÁ PROVOZNÍHO NOVÉ
UBYTOVNY V KANTÝNĚ:

požadujeme: samostatnost, kreativitu,
zápal pro věc, organisačního ducha.
nabízíme: DPP s výhledem stálé
smlouvy, motivační složku odměny,
možnost široké seberalisace.
Info osobně u starosty
Zn.: Spěchá!

Úvod
svých 15 hlasů. Další šance bude zase až za
čtyři roky.
Doufám, že se počet promarněných hlasů scvrkne na minimum, a přeju hezké babí
léto třeba ve společnosti našeho časopisu.
Marek Kulhavý - redaktor
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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.
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období červenec a srpen 2014
Vážení ponikelští sousedé!
Také na radu přišlo to pravé letní lenošení,
a tak jsme si za laskavého souhlasu pana starosty dovolili scházet se jednou za 14 dní. To
však neznamená, že jsme zaháleli, ba naopak,
k jednání toho bylo na každé schůzce více než
dost.
Projekt rekonstrukce kulturního domu
Kantýna byl dokončen, a tak přišel čas pokusit se pro Kantýnu najít nájemníka, jenž by
domu vnesl také život. Inzerát o prostorech
k pronájmu byl zveřejněn v Pod horami, na
webových stránkách obce a dalších inzertních
serverech. Situace kolem Kantýny se po jednání s celou řadou zájemců zúžila pouze na
konkrétní nabídku JEDNOHO z nich, který
však za pronájem celého objektu nabízel částku neakceptovatelnou pro obec. Zastupitelé
se tak shodli na možnosti nabídnout zvlášť
k pronájmu byt, restauraci + kuchyň, ubytovnu. Pro možnost zprovoznění ubytovny bude
však zapotřebí vybavit ubytovnu nábytkem
z vlastních zdrojů obce. Pro zimní sezónu by
se obec pokusila provozovat ubytovnu vlastními silami za logistické podpory provozovatelů ponikelského vleku. V současné době se
řeší vzhled ubytovny s možným dodavatelem
nábytku a podnikají se kroky k rozjetí zimní
sezóny v ubytovně.
Rada obce vzala na vědomí předloženou
zprávu Čerpadel Vrchlabí (nájemci areálu
Homole) o investicích vložených do areálu
Homole za uplynulý rok. Do majetku obce
nájemci vložili 938 000 Kč (zasněžovací systém, úprava bufetu, úprava koupaliště, půdní
vestavba v obslužném objektu), údržba obecního majetku nájemce stála dalších 320 000 Kč
(nátěry, údržba pozemků, rolby), do vlastního
majetku nájemci investovali 1 650 000 Kč
(nákup sněžného děla, tyče, informační technologie, bezpečnostní prvky, zařízení půjčovny, zařízení bufetu, vybavení snowparku, nákup pozemku). Další zákonné náklady činily
160 000 Kč (revize, školení, pojištění). Vidíte,
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že náklady do areálu dosahují vysokých částek, které by obec vzhledem k omezenému
rozpočtu nemohla do areálu investovat. Věřme, že Krakonoš bude k našim nájemníkům
laskavý a sešle jim na Homoli v letošní sezóně
pořádnou sněhovou peřinu.
Rada obce odsouhlasila vyfrézování a vyvložkování komínů firmou Jiří Vondra na
čp. 262 v celkových nákladech 60 000 Kč bez
DPH kvůli trámům procházejícím dvěma komíny a dalším požárně nebezpečným aspektům.
Obec Poniklá se zapojila do projektu
sdružených dodávek elektřiny, díky soutěži
mezi dodavateli obec na období dvou let získala sazbu v napěťové hladině nízkého napětí
– silová energie vysoký i nízký tarif 985 Kč/
MWh bez DPH, dodavatel Pragoplyn a. s. Praha.
Obec Poniklá se zapojila do projektu
bezplatných vzdělávacích kurzů „Učíme se
pro život“, které budou probíhat od letošního
podzimu. Rámcová témata kurzů jsou finanční
gramotnost, práva a ochrana spotřebitele, občanskoprávní minimum, základní počítačové
dovednosti. Bližší informace jsou zveřejněny
na webových stránkách obce a na dalších stranách tohoto zpravodaje.
Rada obce odsouhlasila pořízení řízeného odvětrání strojovny ČOV firmou Josef
Klimenta, Víchová nad Jizerou. Náklady
na pořízení odvětrání budou cca 30 000 Kč.
Dmychadla ČOV se v horkých letních dnech
přehřívají a vypadávají kvůli teplotě, jsou
v místnostech bez větrání. Investicí v řádech
desítek tisíc korun předejdeme možnému problému shoření motorů dmychadel, jejich oprava/nové pořízení by se pohybovalo v řádech
statisíců.
Rada obce rozhodla o předložení žádosti o dotaci do výzvy Krajského úřadu Libereckého kraje, programu 8.2 – Podpora
ochrany přírody a krajiny. Výzva zahrnuje
předmět podpory „údržba a obnova drobných
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památek v krajině“, možné drobné památky
k podání do výzvy jsou Kavánův kříž a Panenka Marie u fary (tedy akce již proběhnuvší
nebo právě probíhající, na než lze žádat o příspěvek i zpětně).
Obec Poniklá plánuje pro nadcházející
rok opět svůj vlastní kalendář, tentokrát
na téma staré fotografie Poniklé. Kalendáře
vyjdou v nákladech 700 ks, jejich autorem je
opět pan Miroslav Holubec, který pro každý
týden připravil nejen unikátní historický záběr
Poniklé, ale také zajímavé povídání o historii
jednotlivých domů a lidí na nich zobrazených.
Rada vzala na vědomí výsledky měření
hlučnosti (1 x 24 hodinové a 1 x hodinové mě-

Obecní rada
ření hladiny hluku) na silnici I/14. Dle provedeného měření byla hlučnost o 10 dB menší,
než je povolený limit.
Zastupitelstvem schválené opravy místních komunikací pomocí penetrovaného
makadamu (od čp. 70 po čp. 79 a od Červinkovy stodoly po obřadní síň) budou zahájeny v druhém týdnu v září. Z důvodu posunutí
termínu byla domluvena sleva z ceny díla ve
výši 7%, tedy cca 60 tis. Kč.
Vážení sousedé, věřím, že jste letní měsíce strávili podle svých představ a že nás teď
všechny čeká to správné babí léto!

Akademický sochař pan Kašpar věnuje svoji péči Panence Marii u farní zdi.

Petra Novotná, místostarostka

foto: Tomáš Hájek
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
O tom podstatném jako obvykle informuje
paní místostarostka, já tedy jen klasicky doplním něco málo více méně kratochvilného
čtiva.

Vloupání do obecního úřadu
aneb Kde nic není, ani smrt nebere! Poměrně svérázně pojal svoji návštěvu Obecního úřadu Poniklá dosud neznámý pachatel.
Okázale nerespektoval úřední hodiny (ve dvě
v noci míváme zavřeno) a ještě asi potmě nemohl nalézt vchod, pročež k nám musel vlézt
oknem!
Snad v rozčarování, že se mu nikdo nechce věnovat, obsloužil se sám. Jenže jediné,
co v naší nepřítomnosti našel, byla malá kasička s kovovými mincemi na rozměňování
ke vstupům na akce. Větší škoda než těch pár
drobných tak vyvstala v rozmláceném tuplovaném okně.
Vážený neznámý, nezlobte se, ale vůbec
nic jste nepochopil!!! Bohatství Poniklé neleží ukryto v šuplících na ouřadě, nýbrž všude
kol nás. Ty opravdové hodnoty, kterými jste
se mohl obohatit, hledejte v pestré spolkové
činnosti, malebné horské krajině, památkách
lidového i sakrálního umění a spoustě dalších
pokladů, které můžete zdarma využívat, aniž
byste si činil ostudu nepovedeným lupem.
Až Vás muži zákona dopadnou, budu Vám
po vyměřenou dobu do Valdic posílat ponikelské kalendáře, abyste si alespoň zprostředkovaně přece jenom něco z našeho skutečného
bohatství užil.

Rozhlas
Ledy se hnuly, peníze na Fondu se daly do pohybu, a tak se snad nového obecního rozhlasu dočkáme již na podzim. Jak jsem již psal,
stávající domácí stanice nevyhazujte. Záměr je
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU:
Nebezpečný odpad bude svážen stylově
ve druhý den obecních voleb, tedy 11. října
2014.
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
bez disku od osobních automobilů.
(Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny, občané na vyžádání předloží občanský průkaz.)
ŽELEZNÝ ŠROT
Železný šrot lze průběžně ukládat na stanoviště za farou, v případě jeho většího
objemu si ho přímo od Vás na zavolání
odvezou ponikelští hasiči.
Kontakt: (T. Klikorka: 608 084 782)
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vybudovat síť venkovních amplionů, ale zároveň nadále zachovat v provozu i stávající domovní stanice. V současné době pro poruchu
na ústředně (kterou již nemá cenu opravovat)
hlášení neprobíhá.

Dětský lékař
Novým pediatrem pro obvody Poniklá
a Jablonec nad Jizerou se od srpna 2014 stal
pan doktor Václav Vrba. Jeho ordinační hodiny jsou následující:
Pondělí 6.30 – 8.30 Jablonec nad Jizerou
Úterý 6.30 – 8.30 Poniklá
Středa 15.30 – 17.30 Jablonec nad Jizerou
Čtvrtek 15.30 – 17.30 Poniklá
Pátek 15.30 – 17.30 Jablonec nad Jizerou
MUDr. Vrba vyzývá rodiče, aby své děti
v ordinačních hodinách nechali znovu zaregistrovat (bohužel – otravné, ale nezbytné)
a nabízí rodičům nepřetržitou elektronickou
poradnu na adresách:
vrbaponikla@seznam.cz
vrbajablonec@seznam.cz
Nové telefony do ordinací:
481 551 338 Poniklá,

Obecní hlásný
481 551 339 Jablonec nad Jizerou
Ještě jednou na tomto místě děkuji Masarykově městské nemocnici (zejména panu řediteli MUDr. Kalenskému) za velmi vstřícný
postoj k zajištění lékařské péče pro děti v naší
ordinaci.

Kalendář na rok 2015
I v roce následujícím budete mít možnost listovat originálním ponikelským stolním kalendářem. Ze starých fotografií ho sestavil a zajímavými komentáři doprovodil opět pan Miroslav
Holubec. Tak jako v předchozích letech se tak
můžete těšit nejen na krásné a mnohdy zcela
unikátní a dosud nezveřejněné historické obrázky naší vsi, ale také na zasvěcený komentář
o dobách dávno i nedávno minulých. Kalendář
bude v prodeji nejprve na Tuláčkových slavnostech a později v obvyklé síti našich prodejců (OÚ Poniklá, Krámek u školy, Rautis,
Infocentrum v Jilemnici a knihkupectví U Malých). Cena opět 89,-Kč.
Tomáš Hájek, starosta
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Obecní dění

Obecní dění
Sumář
Vážení ponikelští sousedé,
ke konci se chýlí čtyřletý mandát obecních zastupitelů. Slíbili jsme Vám, že provedeme na
těchto stránkách stručné shrnutí výsledků končícího se období. Tento sumář si klade za cíl
připomenout alespoň to nejpodstatnější, čím
se patnáct obecních zastupitelů po čtyři léta
zabývalo.
Základní škola: Na novém zastupitelstvu
obce bylo dokončit probíhající projekt snížení energetické náročnosti budovy, konkrétně
zateplení pláště budovy a sjednocení vzhledu
školy a tělocvičny. Dokončena byla také poslední etapa rekonstrukce školní kuchyně, ve
které byl instalován konvektomat, odsávače
par a vzduchotechnika. Zastupitelstvem byl
také schválen motivační program pro žáky,
jehož cílem je přilákání žáků z okolních obcí.
Dojíždějícím žákům je proplácena doprava,
všichni žáci pak na počátku školního roku obdrží pomůcky zdarma.
Kulturní dům Kantýna: Po celé volební období jsme se zabývali problémem provozování
objektu. Na krátký čas Kantýna svého nového provozovatele našla, ale bohužel opravdu
jenom na krátký čas. Volné prostory tak přímo vybízely k větší rekonstrukci – vnější i té
vnitřní. Za pomoci grantového programu obce
Poniklá divadelní spolek doplnil zvukovou
techniku a zrekonstruoval divadelní šatnu,
obec investovala do nové střešní krytiny nad
předsálím, sál se dočkal nového vnitřního vybavení (židle, stoly, výmalba, závěsy) a velké
přeměny se dočkal plášť budovy a kotelna.
Moderní kotelna v Kantýně nyní vytápí i bytové domy čp. 266 a 267.
Mateřská škola: Mateřská škola stejně jako
škola základní získala novou vnější podobu,
zateplení pláště, proběhly výměna oken a dve-
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ří, nátěr podhledů a zábradlí. Všechny výše
popsané proměny tří největších obecních budov přinášejí roční úsporu za otop převyšující
půl milionu korun ročně.
Čistírna odpadních vod a vše okolo vody:
Na čistírně odpadních vod jsme se každoročně zabývali možnostmi, jak snížit náklady na
její provoz, proto byly pořízeny nové aerační
elementy a systém řízení minimalizující chod
energicky náročných dmychadel. Projektově
se připravuje možnost napojení menších čistíren (u DPS a u čp. 307) na čistírnu hlavní. Na
podzim bude dokončeno další plánované rozšíření vodovodu – k penzionu Klára. Průběžně
během celého období se řešily větší i menší
poruchy na vodovodních a kanalizačních sítích.
Kulturní památky: Největší a nejvíce viditelnou proměnou prošel sv. Jan Nepomucký na
návsi u kostela, tři roky trvající rekonstrukce
byla dokončena loňského roku. Generálními
opravami prošly za poslední čtyři roky takřka
všechny obecní památky: sv. Jan Nepomucký
na Přívlace, pomník padlým na Přívlace, hlavní kříž na Přívlackém hřbitově, Vítkův kříž
(soukr. mecenáš), Kavánův kříž, panenka Marie u fary, mapy v aule ZŠ a svým způsobem
i hlavní kříž na ponikelském hřbitově (opožděná platba dříve provedené akce).
Bytový fond: Veškeré prostředky z nájmů
byly zpět vráceny do údržby bytového fondu
- zejména do změny zdroje vytápění čp. 266
a 267, odvodnění a úpravy okolí u čp. 307,
nové střechy na čp. 204, kompletních rekonstrukcí několika nově přidělovaných bytů a do
desítek dílčích oprav.
Místní komunikace: Dle schváleného harmonogramu proběhly postupně opravy nejpoškozenějších cest metodou penetrovaného makadamu - komunikace k areálu Homole (zde
ovšem probíhá opětovně reklamační řízení),
od Vaníčků ke kaštanu, v letošním roce ještě
přibude cesta čp. 70 po čp. 79, a od Červinko-
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vy stodoly po obřadní síň. Balená byla položena od paneláku ke školce a na Přívlace k RD
pana Nechanického. Rozsáhlejší opravy se za
pomoci štěrku a kunčické drti dočkala cesta na
Zabylém, cesta ke sv. Janu Nepomuckému na
Přívlace a na Přívlackém kopci. Mnoho úseků
bylo dále vyspraveno recyklátem. Místní komunikace však nejsou pouze o tom, jak se nám
po nich jezdí, ale jedním z důležitých aspektů
je také jejich bezpečnost. Obec dlouho usilovala o umístění radarových ukazatelů u silnice
I/14, jejich pořízení se za pomoci dotace podařilo až v loňském roce.
Služby pro vás: Před dvěma lety byl dokončen dlouho požadovaný bezbariérový vstup ke
zdravotnímu středisku, k ordinaci praktického

Obecní dění
lékaře pro dospělé. Obec vám umožňuje třídění odpadu – rozsáhlá síť kontejnerů má za následek stále se zvyšující počet tun vytříděného
odpadu a tím zmenšování tun komunálního
odpadu. Společně s okolními obcemi jsme
se zapojili do projektu biokompostování – po
obci jsou rozmístěny kontejnery na zelený odpad.
A takto bychom mohli ve výčtu pokračovat
dál. Odstavce výše představují miliony investovaných korun pro to, abychom se společně
cítili v Poniklé lépe. Velkým plusem bylo, že
se na spoustu investic podařilo získat finanční
dotace z jiných zdrojů. Bez dotačních martyrií by byl rozvoj vsi prakticky nemožný. Jen

Firma Pičman a syn dokončuje oplocení streetballového plácku před školou.

foto: Tomáš Hájek
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pro představu: zastupitelé sice schvalují základní rozpočet o příjmech cca 15 milionů Kč
ročně, skutečně „volných“ prostředků však
bylo po odečtení mandatorních výdajů (provoz MŠ, ZŠ, vodovodu, kanalizace, osvětlení,
mezd, běžné údržby ...) v prvních dvou letech
mandátu cca 2 - 3 miliony ročně a v dalších
dvou letech pak 3 - 4 miliony Kč ročně. Jenže
z těchto max. 14 milionů Kč za celé volební
období, které se daly použít dle vlastního uvážení na větší opravy, investice a budování, je
třeba hned odečíst více než 6 milionů Kč na
splátky starých dluhů! A tak se nám volné prostředky tenčí na necelých 8 milionů Kč na celé
volební období. Ne na vše se dá dotace čerpat,
nicméně k oněm 8 milionům Kč se podařilo
zhruba dalších 15 dotačních milionů Kč přidat. A to byl také strop a maximum projektů,
které si obec mohla dovolit spolufinancovat.
Protože právě (ne)možnost přidat k nabídkám
dotací svůj spolupodíl limitovala mnohé naše
úvahy. Tímto bychom snad jen rádi apelovali na všechny budoucí zastupitele, aby dobře
vážili přenášení splátek dluhů do volebních
období svých následovníků.
Ale i přesto, že si obec musela v uplynulých
čtyřech letech tak trochu vydechnout a srovnat své finance na přijatelnější stav, podařilo
se snad uskutečnit leccos dobrého. Byť jistě ne
vše, co by bylo třeba a co bychom rádi. Ale to
posuďte sami.
Děkujeme tímto všem zastupitelům za jejich
práci, nápady i kritiku a budoucím zastupitelům přejeme co možná největší prostor k plnění jejich předvolebních vizí.
Tomáš Hájek, starosta
Petra Novotná, místostarostka

Učíme se pro život
Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. připravilo projekt „UČÍME SE PRO ŽIVOT“, jehož
hlavním cílem je zvýšení kvality odborných
a obecných znalostí obyvatel v obcích do
2000 obyvatel. Účast v tomto projektu nabídlo i obci PONIKLÁ a tak se naši občané mo-
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Obecní dění
hou vzdělávat na obecním úřadě v nadcházejícím školním roce. Kurzů se mohou účastnit
i obyvatelé okolních obcí.
Vzdělávání bude realizováno prostřednictvím
krátkých vzdělávacích kurzů:
FINANČNÍ GRAMOTNOST -zdarma!
(10 vyučovacích hodin)
Hospodaření domácnosti; finanční produkty;
krizová finanční situace a její řešení
PRÁVA A OCHRANA SPOTŘEBITELE
-zdarma!
(10 vyučovacích hodin)
Podvodné praktiky a jejich prevence; práva
spotřebitele při využití e-shopů; práva spotřebitele v ČR a zemích EU
OBČANSKOPRÁVNÍ MINIMUM ‑ zdarma!
(10 vyučovacích hodin)
Právní úpravy občansko-právních vztahů;
právní úprava rodinného práva s praktickým
zaměřením na problematiku; vlastnické právo a jeho ochrana; závazkové právní vztahy,
vybrané smluvní typy, pracovněprávní vztahy
ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI - zdarma!
(20 vyučovacích hodin)
Základní ovládání počítače; práce se soubory;
práce na internetu; elektronická komunikace;
další služby internetu
Kurzy budou probíhat v o podvečerních hodinách (cca od 17 hod) jednou týdně na obecním
úřadě v blocích dvě až čtyři vyučovací hodiny.
Účast v kurzech je bezplatná. Na závěr kurzu
obdrží každý absolvent účastnické listy, kterými pak budou moci doložit svoji aktivitu např.
při hledání nového zaměstnání.
Samotná realizace vzdělávacích aktivit v obcích bude probíhat od září 2014 do června
2015. Konkrétní harmonogram bude doladěn
dle možností a potřeb uchazečů. Podrobné informace a on line přihlášku o připravovaném
projektu naleznete na www.ucimeseprozivot.
cz. Informace, dotazy, přihlášky také na telefonu 731 156 807; email: info@ucimeseprozivot.cz.
Tomáš Hájek, starosta
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Volby do obecních zastupitelstev 2014
Kandidáti do Zastupitelstva obce Poniklá
sdružení nezávislých kandidátů SDH Poniklá

1. Ing. Petra Novotná

30 let

projektová manažerka

2. Ing. Petr Plichta

49 let

geodet

3. Soňa Václavíková

37 let

prodavačka

4. Marek Kulhavý

36 let

majitel rodinné firmy

5. Karel Vrbata

40 let

skladník na pile

6. Ing. Vítězslav Schmidt

51 let

učitel na střední škole

7. Vladimíra Macháčková

46 let

zdravotní sestra

8. MUDr. Ivana Havlová

47 let

lékařka

9. Mgr. Barbora Kulhavá

31 let

překladatelka

10. Ing. Jaromír Jirouš

55 let

stavební technik

11. Bc. Jakub Jirouš

23 let

student

12. Zdeněk Janeček

63 let

v důchodu

13. Ladislav Čurda

43 let

mistr dílny

14. Jiří Jindřišek

66 let

v důchodu

15. Tomáš Klikorka

38 let

truhlář

Volební program SDH Poniklá
Vážení a milí spoluobčané,
Sbor dobrovolných hasičů, Vám tak jako v minulých letech předkládá kandidátní
listinu pro volby do Zastupitelstva obce Poniklá. Od roku 1990 je to již po sedmé, co
se členové a příznivci našeho sdružení nebojí vstoupit do věcí veřejných, zapojit se
do dění v obci a převzít za své rozhodování a odpovědnost.
V uplynulém volebním období zástupci SDH Poniklá přijali výzvu Ponikelského
obrození a společně s nimi přijali posty nejvyšší (místostarostka a člen rady obce).
Po uplynutí čtyřletého období můžeme říci, že se jednalo o sloučení harmonické,
naplněné shodnými pohledy na věc. V tomto duchu by kandidáti SDH Poniklá rádi
pokračovali i v letech následujících.
HOSPODÁŘSTVÍ OBCE
Rozsáhlá investiční činnost v minulých letech přinesla na straně jedné rozvoj
občanské vybavenosti, ale na straně druhé také závazky v podobě splátek úvěrů.
Umořování těchto závazků stálo obecní rozpočet ročně zhruba milión korun, tato
skutečnost bude ovlivňovat ještě také rozhodování zastupitelů v budoucím volebním
období, proto je naším cílem umoření obecního zadlužení. I nadále se budou naši
zastupitelé zabývat možnostmi financovat obecní projekty a zájmy z jiných zdrojů než
obecních – krajských, národních, ale i evropských grantů.
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INVESTICE
I z mála jde udělat mnoho! Nechceme neuváženou výstavbu nových objektů, ale
smysluplnou renovaci stávajících, obnovu již postaveného a účelně využívaného.
Komunikace - naším cílem je postupná modernizace obecních komunikací, tlak na
ostatní vlastníky komunikací k jejich nápravě (kraj, Ředitelství silnic a dálnic).
Bytový fond – postupné dokončení výměny oken a dveří, využití národních
a evropských programů v případě zateplování veřejných objektů.
Vodní hospodářství – snížení nákladů na provozech čistíren odpadních vod,
modernizace technického vybavení vodovodu a kanalizace.
Odpadové hospodářství – dořešení nevzhledného okolí sběrného místa za farou.
Sportoviště – investicemi do stávajících sportovišť a podporou spolkové činnosti
umožníme kvalitní sportovní využití všem po celý rok.
ŠKOLSTVÍ
Jedním ze zásadních faktorů budoucnosti naší obce je fungující předškolní a školní
zařízení, proto budeme usilovat o zachování mateřské a základní školy v naší obci
i přes ne příliš příznivý demografický vývoj. Budeme podporovat zapojování těchto
institucí do života obce, modernizaci vnitřního vybavení obou zařízení, udržení
motivačního programu pro žáky naší školy.
SPOLKOVÁ ČINNOST
Spolkovou činnost považujeme za základní kámen veškerého kulturního
a venkovského života v naší obci. Aktivita místních spolků je obdivuhodná a my si jí
velice vážíme, proto i nadále budeme prosazovat finanční podporu spolkových
obecně prospěšných aktivit pomocí grantového systému. Samozřejmostí je podpora
(finanční, morální) stávajících celoročních akcí pořádaných místními spolky.
OBČANSKÁ VYBAVENOST
Budeme usilovat o zachování co nejširšího spektra služeb pro občany, je pro nás
důležité, aby občané nemuseli za službami dojíždět do okolních měst. Proto je naší
prioritou zachování základní školy, školky, domu s pečovatelskou službou, obchodů
a prodejen, co nejširšího spektra lékařských ordinací a dalších služeb pro vás,
občany.
ATRAKTIVNÍ OBEC
Samozřejmostí je udržování vzhledu obce tak, abychom si mohli říct „je tady
krásně“ a „tady to žije“ – tedy údržba veřejných ploch, luk, okolí, včasný svoz
hromadících se odpadků na sběrných místech, informování občanů i turistů pomocí
webových stránek, propagačních materiálů, pořádání kulturních, sportovních,
vzdělávacích akcí, spolupráce s okolními obcemi, rozvoj občanské sounáležitosti.
Vážení spoluobčané,
kandidátní listina Sboru dobrovolných hasičů v Poniklé nabízí vyvážený poměr
názorů a nápadů na další rozvoj naší obce, chceme být v jednání s vámi
otevření, přístupní a naslouchat vašim potřebám. Naši kandidáti, kteří usilují
o vaši přízeň ve volbách, mají za sebou dlouhodobou a trpělivou práci nejenom
pro náš sbor, ale také pro obec. A právě tyto naše vlastnosti a schopnosti vám
nabízíme při správě obce Poniklá.
Kandidáti Sboru dobrovolných hasičů Poniklá
Webová verze programu: volbysdh.ponikla.cz
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Volební program

Kandidátů TJ Sokol Poniklá do Obecního zastupitelstva obce Poniklá
Volby 2014
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vám touto cestou představili naše cíle snažení coby zastupitelů obce Poniklá,
tzv.“ volební program“, na nastávající čtyřleté volební období zástupců ponikelských občanů.
Jsme jedni z Vás, proto bychom chtěli tento čtyřletý program s Vámi diskutovat, kontrolovat,
měnit, radit se, být Vám vždy pomocnou rukou, někým, na koho se s důvěrou obrátíte.
Jsme, jak už to bývá, seskupení lidí různých profesí a zájmů. Každý umí a zná něco jiného,
co nás však spojuje, je, že chceme vědět více o naší obci a Vás, našich sousedech
a spoluobčanech, máme zájem o rozvoj naší obce a jejího okolí.
Našimi cíli pro toto volební období jsou:
 Podpora rodin a snaha o udržení a rozvoj Základní a Mateřské školy. Děti jsou naše
budoucnost, a proto budeme vyvíjet maximální úsilí pro jejich kvalitní růst a vývoj.
 Prosazování dostupnosti sportovní a kulturní činnosti pro všechny občany obce. Tím
chceme nadále pomáhat zabezpečovat zdravotní, výchovné a kulturní vyžití mládeže
i dospělých. Podle nás je správné dodržování stanovených pravidel a zodpovědný
vztah k životu, obci a lidem.
 Usilování o maximální možné finanční zdroje pro rozpočet obce, především
získáváním dotací jak na úrovni kraje, tak i z fondů EU.
 Pokračování v budování partnerství a udržování dobrých vztahů s okolními
i zahraničními městy a obcemi.
 Snažit se o dobrou spolupráci mezi obcí a všemi podnikateli v naší obci.
Spolupracovat chceme jak s menšími podnikateli, tak s většími. Všichni společně
přináší do obce finance a zajišťují našim občanům pracovní příležitosti, což je
v dnešní době zvlášť důležité.
 Zaměřit se i na ekologii a životní prostředí, budeme podporovat třídění odpadů
a údržbu obecní zeleně a zajišťovat úpravnost obce všeobecně.
 Vést další jednání s dopravci nejen o efektivnosti veřejné dopravy, ale i o opravách
místní silniční sítě.
 Věnovat se problémům se zajištěním zimní údržby komunikací a snažit se co nejlépe
vyhovět požadavkům občanů.
 Stále více rozvíjet turistický ruch v naší obci, podporovat propagaci obce v blízkém
i širokém okolí a hlavně provázat aktivity všech obyvatel a obce, které budou
směřovat k turistům a návštěvníkům a vést ke zviditelnění obce.
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 Snažit se zlepšit kvalitu a služby obchodů s potravinami v obci.
 Zahájit spolupráci s obvodním oddělením Policie ČR se zaměřením na zajištění
veřejného pořádku. Postihovat vandalství a ničení majetku občanů i obce.
 V maximální možné míře podporovat činnost všech sdružení, spolků a aktivit občanů,
které budou dělat něco pro občany, pro obec, pro životní prostředí a pro zlepšení
mezilidských vztahů. Zejména se chceme soustředit na zkvalitňování již stávajících
a tradičních akcí, kterými obec žije.
 Věnovat pozornost Klubu důchodců a rozvíjet aktivity v Domě s pečovatelskou
službou ve spolupráci s MŠ, ZŠ a ponikelskými spolky.
Stručně co chceme zlepšovat, na čem pracovat, co bychom rádi opravili a zmodernizovali, co
nám není lhostejné:
- Fungující mateřská a základní škola
- Dostatek kvalitní pitné vody a fungující kanalizace
- Oprava místních komunikací včetně lávek
- Modernizace veřejného osvětlení
- Vylepšení míst pro tříděný odpad a udržování pořádku v těchto prostorách
- Získat dotaci na hasičské auto pro naši výjezdní jednotku
- Zřízení sportovního hřiště u Jizery
- Oplocení hřbitova
- Stabilizovat zdravotní služby v obci
- Pořádání akcí kdekoliv v obci, ve spolupráci se spolky, s ostatními sousedy, se školou
a školkou, s podnikateli
- Aktivní činnost ve Svazcích
- Maximálně využít objekty v majetku obce
- Zlepšení kvality obecního zpravodaje
O místo v obecním zastupitelstvu se pod tímto programem ucházejí:
Bekr Josef, podnikatel
Gembická Miloslava, ing., vedoucí oddělení vývoje a výzkumu, Devro s.r.o.
Kavánová Květa, důchodkyně, bývalá starostka obce
Kynčlová Dana, důchodkyně, bývalá účetní na MěÚ v Jablonci nad Jizerou
Paulů, Jiří, Mgr., ředitel kulturního domu Jilm v Jilemnici
Petruška Jan, ing., bankovní poradce
Petrušková Zdeňka, účetní firmy Devro s.r.o.
Pičmanová Jana, majitelka Muzea krkonošských řemesel Poniklá
Scholz Ondřej, Bc., student vysoké školy ekonomické
Skalská Petra, prodavačka, ošetřovatelka osoby blízké
Šedá Alena, předsedkyně hospodářského družstva Krakonošův ranč
Tomac Filip, řemeslník, tesař
Vinklářová Lenka, zaměstnanec firmy Devro .s.r.o.
Vrána Leoš, zaměstnanec firmy Devro s.r.o.
Vrbová Petra, MUDr., lékařka MMN Jilemnice
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí červenec - srpen 2014
13. 7. 2014 - Stuchlíková Lidmila
27. 7. 2014 - Nechanická Irena
15. 8. 2014 - Udatná Anička
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea červenec - srpen 2014
96 let
Janouchová Miloslava
92 let
Hornová Božena
85 let
Hladík Václav
75 let
Neuman Josef

70 let
Bekr Josef
Uríková Věra
Lutz Radomil
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Svatby červenec - srpen 2014
12. 7. 2014 - Petra Plichtová a Libor Vacek
Diamantová svatba - 60 let
31. 07. 1954 Kubín Jindřich a Milada
Gratulujeme!

Milada a Jindřich Kubínovi slaví 60 let společného bytí.

foto: OÚ Poniklá
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Poděkování

Společenská kronika
u Vás zastavit coby zastupitel, určitě občas
zajdu na pár slov, když půjdu kolem, ráda se
zúčastním čištění nádrže či zastávky. Jen mi
prosím dejte vědět.
Jste úžasní sousedé, kteří nemyslí jen na
sebe, díky.

Po čtyři roky jsem měla tu čest roznášet
zpravodaj v části obce, nazvěme ji „hoření
Poniklou“. Je neuvěřitelné, co všechno se tu
změnilo k lepšímu, co se tu vybudovalo noMíla Gembická
vého, o co všechno se dokážete postarat. Vyrostl zde nový dům, bylo
opraveno hned několik
domků, rozkvetla tu nově
nádherná zahrada, vylepšena byla cesta, udržovány
jsou pěšinky. K tomu, aby
vše vypadalo takto krásně,
je třeba několika hbitých
párů šikovných rukou.
Jsem moc ráda, že sousedé v „mém rajónu“ věnují svůj volný čas, energii
a šikovnost i místům, které
nepatří jenom jim. Děkuji
za opravu odvodnění silnice, za příkladnou péči
o požární nádrž, o studánku s křížkem, o pěšinku a cestu „Ponejkratší“, o Ponikelský potok,
o autobusovou zastávku
a vývěsní tabuli, o sběrné
hnízdo, o rozkvetlé zahrady kolem domů. Děkuji
těm, kteří se starají o naše
nejstarší sousedy, chodí
k nim na návštěvy, pomáhají s úklidem, s nákupy,
s okolím domu. Děkuji za
krásná povídání a vzpomínání při vašich oslavách.
Děkuji za plody z vašich
zahrádek a recepty na výborné šťávy a víno plné
vitamínů.
Bylo mi ctí vám s dětmi roznášet zpravodaj
a občas vypomoci s menším problémem. Pokud Po čtyři roky jsem měla tu čest roznášet zpravodaj v části obce, nazvěme ji
již nebudu mít tu čest se „hoření Poniklou“.
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Drhleny 2014
Jednou za čtyři roky se koná celoškolní
výlet na konci roku. Bývá to výlet pětidenní,
ale tentokrát se jelo jen na čtyři dny, a to do
Drhlen.
V pondělí 23. 6. ráno jsme dali do školy
zavazadla a rozdělili se na dvě skupiny. První
skupina jela 58 km na kole, druhá skupina jela
vlakem a poté šla asi 12 km pěšky.
Cesta vlakem skončila a my jsme věděli,
že nás čeká jen a jen chůze. Šli jsme po silnici, po různých cestách a hlavně lesem. Řídili
jsme se podle turistických značek a ujišťovali
jsme se, že jdeme správně, podle stop od bot.
Byl tam hodně písek, takže to šlo celkem dobře poznat. Chvíli jsme si mysleli, že jsme se
ztratili, ale naštěstí měla paní učitelka mapu.
A JEŠTĚ PÁR „HLÁŠEK“
(Jak je v průběhu výletu zachytily naše
reportérky Eliška Buriánková a Monika
Pajerová z 8. ročníku):
- Žák při vycházení z veřejné kabinky
u hradu Valečov:
„Týjo, tam někdo prováděl hodně černou
magii!“
- Žák při pití zelené šťávy:
„Tady pijeme radioaktivní odpad.“
- Pan učitel při svačině:
„Jsem pekl buchty na svačinu.“
Žáci: „Vy, nebo vaše žena?“
„Já.“
„No jo, je to nějaký přičmoudlý.“
- Žák prvního ročníku poprvé na lodičce
k učiteli:
„Učiteli zaber, dej do toho mládí!“
Učitel: „Zaber taky trochu, dej do toho taky
mládí.“
Žáček: „Já nejsem starej, ty dědku!“

Měli jsme radost, když se před námi tábor objevil. Když jsme tam dorazili, hrozně nás bolely nohy.
V úterý 24. 6. jsme šli na hrad Kost. Měli
jsme hodinovou prohlídku a moc se nám to
líbilo. Měli tam obrazy, truhly, kočáry. Co se
mně ale nelíbilo, to byla mučírna. Měli tam
různé „natahováky“, meče a další ošklivé
a hrůzostrašné věci… Cestou domů jsme se už
neztratili.
Ve středu jsme měli odpočinkový den.
Ráno přijela záchranka a učili nás první pomoc. Odpoledne jsme malovali nebo batikovali trička. Každý si buď vybral, nebo vymyslel
motiv. Moc mě to bavilo.
Ve čtvrtek jsme jeli domů. Vyšli jsme ráno.
Cestou jsme si prohlédli hrad Valečov. Byla to
taková zřícenina na skalách, ale hezká. Potom
jsme šli na Drábské světničky. Lezlo se po skalách, po vyhlídkách. Byl nádherný rozhled do
krajiny.
Protože byl tábor u rybníka, jezdili jsme
každý den na lodičkách. Naučili jsme se pádlovat a objevili jsme hnízda lysek černých.
Krmili jsme také kachnu a večer poslouchali
skřehotání žab.
Byl to úžasný výlet na konci školního
roku…
Lenka Holubcová, 7. roč.

Poděkování
Na závěr se sluší poděkovat všem, kteří
se podíleli na uspořádání této akce, a bez jejichž pomoci by děti zůstaly ochuzeny o tyto
zážitky. Konkrétně všem učitelům naší školy,
našim kuchařkám a paní A. Novákové, panu
RNDr. Z. Mrkáčkovi za přednášku o Českém
ráji, vedení ZZS v Mladé Boleslavi za uspořádání kurzu první pomoci, panu M. Holubcovi
za přepravu zavazadel a panu J. Sedláčkovi za
motorizovaný doprovod naší cyklistické skupiny.
Z. Vinklář - ředitel
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Mýdlo = hrdina dětí
Žáci 1. stupně se zapojili do školního projektu Mýdlo = hrdina dětí, který realizuje
UNICEF ČR. Cílem projektu bylo poznat
život dětí v Africe, vyrobit mýdla, která
byla dárkem za příspěvek pro děti v Africe.
Žáci se v hodinách prvouky a vlastivědy seznámili s těžkými hygienickými podmínkami, ve kterých žijí děti v Africe, jak
vypadá škola v Africe apod. Zjistili, že pro
nás zdánlivě obyčejné věci – vodovodní kohoutek nebo mýdlo, jsou pro jiné luxusem.
My otočíme kohoutkem a voda nám teče,
ale africké děti chodí pro vodu ke studním

Škola a školka
několik kilometrů. Děti si uvědomily, že v
některých případech stačí „obyčejná“ věc
k záchraně lidského života. Touto věcí je
mýdlo. V Africe nejvíce lidí umírá na nemoci způsobené nedostatečnou hygienou.
Naši žáci vyrobili krásná originální mýdla,
která byla odměnou za finanční příspěvek
pro děti v Africe. Moc děkujeme všem, kteří přispěli. Vyrábět mýdla děti moc bavilo.
Získané vědomosti žáci využili při tvorbě
plakátů, které pak byly vystaveny ve škole,
aby se i ostatní děti seznámily s problematikou Afriky.
Lenka Holubcová

Naši žáci vyrobili krásná originální mýdla, která byla odměnou za finanční příspěvek pro děti v Africe.

foto: ZŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Letní tábor SDH Poniklá
Tábor hasičů jsme uspořádali v tradičním
srpnovém termínu od 2. 8. do 9. 8. 2014 v Ostružně u Jičína. Ubytováni jsme byli ve čtyřlůžkových chatkách rekreačního areálu Sklář,
na břehu rybníka Jíkavec, v blízkosti Prachovských skal.
Táborový program se nesl v rodinném duchu. Během slunečného týdne jsme si hráli,
sportovali jsme, tvořili, přemýšleli u zapeklitých her, ale hlavně jsme se koupali. Často
jsme využívali obří trampolínu, houpačky, hři-

Ostružinští táborníci
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ště na fotbal i přehazovanou a kolotoč se zastavil snad jen v noci. Obden jsme pálili táborový
oheň a pekli jsme párky. Děti se naučily ušít
hračku z ponožek, vyrobit mýdlo různých tvarů, vyzdobit tričko dle fantazie pomocí Sava
a navlékat korálkový náramek či náhrdelník.
Uvařili jsme kotlíkovou čočkovou polévku
a podnikli dobrodružný lov bobříka odvahy.
Poslali jsme pohledy rodičům a prarodičům.
Hráli jsme Hru na štěstí, Plazburg, Huťuťuťu,
Hamounka a spostu dalších.
Na památku si každý odvezl obří pastelku
z Prachovských skal a společnou fotku v rámečku.

foto: SDH Poniklá
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Chci poděkovat zdravotnici Vlaďce Macháčkové, vedoucím Petrovi Hájkovi, Kubovi
Jiroušovi, Danče Hájkové, Standovi Čurdovi,
Honzovi Švecovi, Verče Jiroušové a Šárce Jiroušové. Víťovi Schmidtovi děkuju za zajištění financování a vedení táborového účetnictví
a další papírování.
Rodičům děkuju za důvěru a doufám
v další spolupráci.
Fotky z tábora naleznete na: http://dany94.
rajce.idnes.cz/Tabor_Ostruzno_2014/.
J. Jirouš, hlavní vedoucí

Hasičský tábor 2014
Ve dnech 2. - 9. 8. se konal hasičský tábor v Ostružnu u Jičína. Dětí se celkem sešlo
22 a byla to vážně fajn parta. Sice se občas
našlo pár „rušivých“ elementů, ale vždy jsme
se shodli na kompromisu. Celý týden jsme

Proč bychom se báli na Prachovské skály, dudláj dá.

SDH Poniklá
hráli hry. Při hezkém počasí jsme se koupali
v nedalekém koupališti. Den jsme téměř vždy
zakončili ledovou sprchou, protože netekla
teplá voda. Budíček byl v 7:15, na což nikdo
z dětí nebyl kvůli prázdninám zvyklý. Po budíčku byla nepříliš oblíbená rozcvička, která
nás pořádně probrala z polospánku. Potom následovala očekávaná snídaně, při které někteří nejmenovaní jedinci dokázali ,,zblazjnout“
i osm koblih (pozdravujeme). Po snídani byl
dopolední program, při kterém děti, rozděleny
do čtyř týmů znázorňujících rodinu, soutěžily
o ceny, nejlépe jedlé. Po velké ,,námaze“ děti
rády uvítaly svačinu - nevěřili byste, jak těžké
je pro někoho sníst obyčejné rajče (opět pozdravujeme). Abychom to zbytečně neprodlužovaly, děti - a myslíme, že i dospělí - se dobře
bavily. A tímto bychom rády poděkovaly vedoucím za týden hezkých zážitků a legrace,
která tam rozhodně nechyběla. DĚKUJEME!!
Kája a Eliška

foto: SDH Poniklá
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SDH Poniklá

foto: zdroj internet

Z činnosti mladých hasičů
Letošní hasičskou sezónu jsme sotva uzavřeli a již nám na dveře klepe nová. Tak nám
dovolte krátké ohlédnutí.
V začátku měsíce května jsme navštívili

foto: zdroj internet
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město Chlumec nad Cidlinou, kde každoročně
na státní svátek 8. 5. probíhá prestižní závod
o „Chlumecký pohár“. Naše účast je již tradicí, je to vlastně po dlouhé zimě první prověrka
našich dovedností, ačkoli natrénováno ještě
mnoho není. Mladší děti obsadily krásné třetí
místo a starším se podařilo zvítězit.
Ke konci května nás čekalo okresní kolo
hry Plamen v Semilech. Mladší si tentokráte
polepšili a skončili celkově druzí. Starší žáci
postoupili do kola krajského. To proběhlo v červnu v Jablonci nad Nisou. Po loňské
druhé příčce se letos podařilo vystoupat na tu
příčku nejvyšší a zajistit si tak účast na mistrovství České republiky.
A tak jsme v samém začátku prázdnin
vyrazili do Brna. Dětem se dařilo, myslím,
že předvedly své maximum. Mistrovství probíhalo po tři dny a děti absolvovaly celkem
šest disciplín. V branném závodě si zaběhly
pro páté místo, ve štafetě CTIF získaly stříbrné medaile, v útoku CTIF a požárním útoku
přidaly medaile bronzové. Štafeta 4x60 nám
vynesla pátou příčku a trochu nepodařená štafeta dvojic příčku osmou. V celkovém součtu
26 bodů a krásné třetí místo.
Dětem patří velké poděkování za opravdu
náročnou a poctivou přípravu!!!
A co nás čeká? V říjnu opět podzimní zá-
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vod požárnické všestrannosti. Během krátké
doby se děti budou muset naučit opět střílet,
lézt po laně, základy topografie, zdravovědy,
uvázat správně pět uzlů a vědět, jaké hasicí
prostředky správně používat v případě ohně.
Je to opravdu mnoho dovedností, proto zcela
jistě budeme muset vyrazit na dvoudenní soustředění.
Také nás čeká v roce 2015 hasičská olympiáda v sousedním Polsku, kam jsme si zajistili automatický postup na olympiádě v roce
2013 ve Francii.
Proto si dovoluji oslovit všechny děti, které mají zájem sportovat, překonávat nejrůznější překážky, naučit se spousty nových věcí
a být v dobrém kolektivu – nebojte se přijít

SDH Poniklá
NÁŠ TÝM:
Eliška Buriánková
Nikola Urbanová
(posila z Víchové)
Kryštof Hájek
Tomáš Pírko
Lukáš Tomíček
Petr Novák
Vojta Holubec
Pavel Koldovský
Fanda Erlebach
Aleš Hartig
(posila z Jilemnice)
mezi nás. Rozpis tréninků bude vyvěšen na
nástěnce v základní škole.

Za nové dresy děkujeme firmě Rautis a Stromkovické pile pana Hlaváče

Květa Kavánová

foto: E. Čurdová
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Letní měsíce platí za období divadelních
prázdnin, ze kterých bývají ochotníci vytrženi
jen v případě nějakých těch mimořádných
událostí. Nám se dvě takové přihodily:

Hronov potřetí!

Divadelní pochod
Oslavy půldruhého století ponikelského
ochotničení pokračovaly o poslední prázdninové sobotě divadelní procházkou. A jelikož
největší ze světových dramatiků, pan Shakespeare, zaznamenal letos 450 let od svého narození, vzali jsme to plesání tak nějak při jednom.
Na šesti zastaveních jsme pohovořili stručně
o historii vybraných Thaliiných chrámů a zinscenovali ukázky z patera Shakespearových her.
1, V aule základní školy jsme si promítli
animovaný film o jedné kuriosní situaci na sále
U Holubců, abychom pak nebyli překvapeni, co
na nás bude na pochodu čekat...

Bažantově loutkářské družině Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné
jednotě Sokol Poniklá se třetím rokem po sobě
dostalo nevšední cti vystoupit na Jiráskově
Hronově. Že nás někdy pozvou až na „ochotnický Olymp“, jsme zmiňovali mnohá léta spíše jen z recese. Že se tam pak podíváme třikrát
po sobě, je celkem k nevíře. Ale aby si někdo
nemyslel, ona je to – zejména pro loutkářské soubory - docela fuška! Protože aby se
docílilo alespoň přibližně komorního prostředí a přitom bylo obslouženo zhruba pět
set diváků, vystoupilo ponikelské divadlo
v sobotu a neděli (2. – 3. srpna) v hronovském Sále Josefa Čapka celkem šestkrát!
Přitom poslední sobotní vystoupení začínalo ve 23.45 a končilo tudíž až v neděli...
Coby principál a současně jediný herec
v právě nastudované hře „Morfium“, měl
jsem z toho notné obavy. Jsa spíše skřivanem než sovou, obával jsem se nemálo této
noční šichty. Že na náročném více než týden
trvajícím divadelním maratonu občas některý divák podřímne, je snad omluvitelné. Ale
aby za meotarem na jevišti usnul jediný herec? Nó, atmosféra chvíle samozřejmě nic
podobného nedovolila, a tak se temná Bulgakovova povídka šestkrát dovršila až do
svého finále. Ohlasy byly různé. Většinou
kladné, někdy nadšené, někdy nespokojené.
U takto specifického druhu divadla to asi jinak nejde. Ostatně, až se někdy odhodlám
pro ponikelskou premiéru, budete to moci
posoudit sami. Ale pozor, příběh o morfinistovi ze sněhem zaváté ruské nemocnice
v roce 1917 není veselou podívanou.
Jaroslav Urík nebo král Lear - toť otázka.
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foto: F. Ledvina
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2, Před sálem u Holubců se utkal Romeo
s Paridem – a oba špatně skončili (Ukázka
z Romea a Julie, překlad František Doucha,
režie Petr Václavík, hráli Petr Václavík a Petr
Plichta).
3, Před chalupou U Jírů politickými projevy manipuloval masy Brutus a následně
Marcus Antonius (ukázka z Julia Caesara,
překlad E. A. Saudek, režie a ztvárnění ústřední
dvoj-role Tomáš Hájek, v klíčových rolích
1.‑  4. občana dále hráli Maruška Havajíková
a Josef Zemánek).
4, Na Tuláčkově návsi zkrotil Petruccio
svoji Kateřinu (ukázka ze hry Zkrocení zlé ženy,
překlad Martin Hilský, pod vlastní kolektivní
režií hráli Lucie Vítová a Tomáš Václ).
5, Na Novotném kopci zápasil s bouří
i vlastní myslí král Lear (ukázka ze hry Král
Lear, překlad E. A. Saudek, režie a ztvárnění
titulní role Jaroslav Urík).
6, Stráň na malém hřišti Na Vršku opanovali svářící se víly a elfové, a také řemeslníci
zkoušející novou hru pro Svatojánskou noc
(ukázka ze hry Sen noci Svatojánské, překlad

Před chalupou U Jírů

Deníček ponikelského ochotníka
Martin Hilský, režie Tomáš Václ, hrál početný
ansámbl jilemnického Divadla V Roztocké).
Deštík nás nakonec zkropil až při poslední
ukázce. Srdnatí jilemničtí herci a neméně srdnatí diváci se však nezalekli a vydrželi!
Bylo by skvělé, kdyby tyto Shakespearov
ské ochutnávky zažehly v některém z ponikelských režisérů chuť zinscenovat některou
z 37 dramatikových her celou. Ponikelští
ochotníci si na Romea a Julii troufli poprvé již
v roce 1865, ale tím to u nás se Shakespearem
asi doposud skončilo (pokud se Shakespear
nehrál znovu v sedmdesátých a osmdesátých
letech 19. století, pro něž máme jen torsovité
záznamy).
Nezbývá mi, než Vás ještě pozvat na letošní
Tuláčkovy slavnosti, které se ponesou také
v duchu divadelním. A to zejména pimprlovém,
protože budou věnovány potulnému loutkoherci
Bažantovi a jeho pokračovatelům.
Tomáš Hájek

foto: F. Ledvina
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Kultura v Poniklé

Kulturní dění Ponikelské
První ponikelský Jam Session
Krásného letního dne 1. 8. 2014 se
v hospodě “Pod Břehem” sešli ponikelští
příznivci country-folk-rock and blues, jakožto
i hospodské lidové scény, aby dokázali svoji
příchylnost k muzicírování vlastní produkcí.
Rozliční “brnkálisti a foukálisti” přišli ukázat,
co doma nacvičili, a ostatní přítomní se rádi
přidali zpěvem (později i tancem).
A tak se stal již tak svým nekuřáckým
prostředím sympatický saloon manželů Ho
lubcových hostitelem milé neformální kulturní
akce, kde se zajímavě smísily zvuky banja
a kytar s klarinetem pana doktora Kavána, jindy
zazněla harmonika pana Jirky Hlaváče a paní
Slávka Hubačíková zapěla krkonošskou lidovou, podobně jako kdysi paní Jarmila Šuláková
překvapila příznivce plzeňské Porty. Tahouni a organizátoři večera Petr Plichta a Jarda
Urík byli, myslím, s průběhem večera spokojeni a protože nálada byla výborná a výkony
přítomných úžasné, již nyní se uvažuje o dalším,
tentokrát 2. ponikelském Jam Session, třeba
v září či říjnu.Všichni, kdo rádi pějí, jsou zváni,
milí přátelé, trénujme - třeba zpěv v koupelně či
pískání na hřeben, ať je v Poniklé veselo.
Iva Havlová

Večer při svíčce – František Došek z Jilma
V pátek 25. července se návštěvníci dalšího
z cyklu Večerů při svíčce přenesli o rovných
100 let nazpět v čase. Všemi pády skloňované
výročí počátku Velké války jsme se rozhodli připomenout i optikou čistě regionální,
prostřednictvím jilemského rolníka, rakouského
vojáka, válečného zajatce a vposledku války
také francouzského legionáře Františka Doška.
Jeho silný a přitom mimořádně zajímavě podaný příběh zaujal mimo jiné i režiséra a dokumentaristu Pavla Štingla, který pro Českou te

28

levizi připravuje dokument o osudech několika
konkrétních Čechů za první světové války.
Jelikož byl z Večera při svíčce pořizován filmový záznam, hledali jsme pro něj pokud
možno stylové místo. A velmi šťastně padl
nápad navštívit chalupu manželů Pískových,
dříve hostinec U Holubců (dnes vedle kanceláří
HD Krakonošův ranč). Šťastná volba to byla
nejen pro krásnou atmosféru někdejší hostinské
místnosti, ale také pro mimořádnou pohostinnost domácích.
Hlavními aktéry vzpomínek na Františka
Doška byli jeho příbuzní – tedy Zemánkovi
a Tomešovi z Přívlaky. Ti přečtením ukázek
z knihy Von je eště živej a vlastními vzpo
mínkami na svého dědečka navodili atmosféru,
v níž jsme mohli o válce přemýšlet ne z pohledu
panovníků a generálů, ale z pohledu prostých
chalupníků vržených do té zvrhlé válečné
mašinerie. O lidsky hluboké vzpomínky a názory se v rozvinuté živé debatě přičinil zejména
také pan doktor František Kaván. Chvíli tak
bylo u Písků asi stejně rušno, jako když před
rovnými sto lety si Ponikeláci povídali o tehdy
právě zveřejněném manifestu „Mým národům“,
kterým císař František Josef volal své národy do zbraně . My jsme na rozdíl od nich už
věděli, jaké hrůzy Evropu měly po dlouhé
čtyři roky (a v ozvěnách těchto dějů vlastně
i mnohokrát později) trýznit. S ohledem na
nynější bezpečnostní situaci pár set kilometrů
od našich hranic bohužel bylo docela aktuální
připomenout si tuto sto let starou historii.
Snad někdy v říjnu by se na České televizi
mohly objevit alespoň krátké střihové záběry
z tohoto posezení.
			
Tomáš Hájek

Pantheon vznešených Ponikeláků – obhajoba „bláznů a opilců“
Když se Kabinet kerkonošské slovesnosti
rozhodl připomenout každým rokem jednu
významnou osobnost ponikelské minulosti,
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tušil jen maně, na jaké vidle si nabíhá!!! Staré
dobré poučky o tom, že je lepší hlavně nikoho konkrétně nejmenovat – aby se na někoho
nezapomnělo a aby se někdo nezmínil dříve,
než ten druhý – stojí na prověřených základech.
Níže sepsanou „preventivní polemiku“ skládám
v oprávněných obavách o interpretaci letošního
laureáta - potulného loutkoherce Matěje
Bažanta, pratáty ponikelských ochotníků.
(První kritické reakce jsem již zaznamenal a rád
bych v tom tudíž udělal nám všem jasno.)
Nejprve snad několik obecnějších pravd:
Poniklá je lůnem široké, barevné a dechberoucí plejády zajímavých osobností, které se
zde narodily, nebo které zde prožily alespoň kus
tvůrčího života. V pomyslné frontě na Pantheon
tak stojí již dnes zhruba tři desítky ctihodných
duší (přičemž jejich výčet se stále doplňuje).
U každého adepta je přitom legitimní otázka
„zda“ a případně „kdy“.
Nejprve k tomu „kdy“. Ať už to bude jakkoliv, vždy bude jen jeden aktuálně uspokojený a vůči němu desítky čekatelů. Abecední
pořádek? Datum narození? Datum úmrtí?
Množství odkazů na Googlu? Počet akademických titulů? Podle čeho meřiti a přitom si nezadati s potomky nebo příznivci toho kterého zatím čekajícího? Šli jsme na to tedy jinak – přes

Oslavovaný i zatracovaný ponikelský titán
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příběh a okolnosti, které se nám zdají být rozumné v tom kterém roce připomenout. Hovoříme-li
totiž o významném jedinci, snažíme se tak vždy
činit v zrcadle jeho doby. Jde nám tedy vždy
o vytvoření svébytné a pokud možno neotřelé
koncepce připomenutí té které osobnosti
s přesahem k obecnějšímu sdělení o jí blízké
výseči obecních dějin.
A k onomu „zda“ si můžeme jednotlivě
probrat konkrétní případy:
Jiří Václav Tuláček (2011). O něm jsem
toho napsal již dost a je mi už trapné to posté opakovat. S tím, kdo vidí v Churchillovi
především alkoholika a tabakistu, v Máchovi
především perversního úchyla a v Shakespearovi především ješitného lakomce, tak s tím
se asi neshodneme. A nebo jinak - Homéra
nepřestanu číst jen proto, že nevím, jestli se
narodil v pondělí nebo v pátek, osobní odvahu
Gabčíkovu a Kubišovu nezesměšním poukazem
na řadu tragických dějů, které jsou s ní také
spojeny. A nebo ještě jinak - moudře vymyšlená
koncepce sv. Václava jako nejvyššího zemského patrona byla také mnohokrát vykládána
křivě. Podobností a paralel mezi těmi dvěma
osudy bychom našli mnoho, ale mám skoro
obavu se do toho pouštět. Bez určitého nadhledu a schopnosti očistné sebeironie vlastních

foto: archiv Matice Tuláčkovy
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dějin by totiž čtenář takové úvahy mohl sáhnout
po zbrani. A na rozdíl od Tuláčka i vystřelit!
Pro první ročník slavností se okázalé inscenování boje s Prušáky ukázalo být divácky velmi
atraktivním a položilo dobrý základ pro hojnou účast na dalších ročnících. S odsudky
vůči „Ponikelskému Achillovi“ (těžícími ze
stroze racionálních výkladů možných důsledků
a upozaďujícími pojmy jako ryzost, ideál,
věrnost) jsme počítali. Jejich intensita nás ale
i tak nepříjemně překvapila…
Ludvík Liška (2012). Ponikelský Sokol
slavil toho roku 120 let, škola měla nový kabát a obecní knihovna se sloučila se školní – tři
hlavní Liškovy zájmy. Liška se sice v Poniklé
nenarodil a ani zde nezemřel (narodil se ve Tříči
a zemřel zmučen v nacistickém Německu), ale
pro ponikelské spolky byl doslova živou vodou.
Navíc se o něm dochovala dostatečná řada archiválií, aby „bylo co ukázat“.
František Jerie (2013). Subjektivní pocit,
že poesie je mezi lidmi čím dál tím méně a blbé
nálady čím dál tím více, povolala znovu na
scénu ponikelského básníka. Bylo to setkání
s Ponikelákem, kterého většina přítomných
pamatovala, o němž promluvili jeho příbuzní
a jehož veskrze niterné připomenutí úmyslně
kontrastovalo s tím, co se chystá na rok letošní.
Matěj Bažant (2014). Ochotníci slaví letos 150 let obcování s Thalií. Mohl se snad
připomínat kdo jiný? Ovšemže mohl – významných ochotníků má naše historie dosti a na
mnohé se ještě dostane. Jenže jen jeden byl
tím úplně prvým katalysátorem divadelních
tužeb. Ne náhodou mu ve své přednášce z roku
1914 věnoval pan Ludvík Liška takový prostor
– a právě i díky tomu máme zaznamenány tak
neuvěřitelné kuriosity, že snad bude radost si
Bažanta připomenout. A to i přesto, že Bažant,
považte, pil alkohol!!! Taková nestoudnost!
Ponikelák a alkohol, skandál! A taky houmlesák a úplně švorcový komediant! A navíc on
to Ponikelák snad ani nebyl, přitáhnul k nám
někde od Jestřabí… (Ale to už bych příliš bral
vítr z plachet jiným moralisátorům, pročež setrvám u své role – tedy obdivovatele odvážného
umělce, který dal ničemu vše a jehož odkaz je
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i po 150 letech živý!)
Zdeněk Palme (2015). Letec RAF a válečný
hrdina. Bude to pocta k 70. výročí jeho tragické
smrti při plnění vojenské služby. Konečně snad
někdo, proti komu nebude žádných námitek.
Z těch dalších úplně nejbližších let mohu
slíbit setkání s JUDr. Karlem Tomíčkem,
obrozeneckým poslancem říšského sněmu,
a s Karlem Tuláčkem, basistou.
Uvědomuji si, že asi největší poptávka
je po brzkém uctění Prof. MUDr. Zdeňka
Reiniše, DrSc., mezinárodně uznávaného
angiologa a za našimi humny zřejmě vůbec
nejznámějšího Ponikeláka. Rád bych k němu
dospěl a lámu si hlavu nad tím, jak stravitelně
připravit oslavu epidemiologie aterosklerózy
a preventivní kardiologie. Protože málo platné,
Tuláčkovy slavnosti mají být představením
našich velikánů alespoň trochu zábavnou formou. Až jednou shromáždíme dost podkladů
k obecnějšímu přiblížení felčarství a zdravotní
péče v Poniklé v běhu věků, bude to ta správná
chvíle k připomínce tohoto nezpochybnitelného
odborníka.
Uzavřeme tedy tuto již beztak příliš dlouhou
obhajobu konstatováním, že připomíná-li Kabinet kerkonošské slovesnosti postupně osobnosti
našich dějin, činí tak s upřímnou snahou postihnout postupně velké i malé (ale vždy něčím zajímavé a svébytné) figury našich dějin. Že se pak
vedle sebe v Pantheonu potkají mezinárodně
uznávaní velikáni s více méně pitoreskními (ale
přitom tak typickými!) postavičkami našich
dějin, snad celku neublíží, ale naopak mu přidá
na plasticitě! S touto vůlí hodláme tedy i nadále
pokračovat v nastoleném řádu, přičemž otázka
pořadí není dána našimi preferencemi, ale pouze
aktuálním pocitem, že k tomu danému jedinci
umíme připojit patřičně zajímavou „omáčku“.
Budeme ale vyloženě vděčni každému,
kdo se bude seriosně a systematicky věnovat
třeba jen těm postavám, u nichž nehrozí žádná
společenská kontroverse. Rádi i jeho materiály
využijeme k výše popsanému cíli.
Nad přízemnostmi povzneseným ponikelským velikánům zdar!
Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

Pod horami - červenec - srpen

Ostatní

Ostatní
22. ročník nohejbalového turnaje
o Krakonošův putovní knoflík
V sobotu 26. července 2014 se uskutečnil
tradiční poutní turnaj v nohejbalu o Krakonošův
putovní knoflík. Na perfektně připraveném
hřišti „Ruzyně“ byl již od brzkých ranních hodin čilý ruch. Dokončovala se stavba přístřešku
pro moderátora celého turnaje, připravovala
se udírna a rošt pro ohřívání pochutin a zprovoznil se výčepní pult. Po přihlášení deseti týmů
mohlo dojít k vlastnímu zahájení. Tentokrát
se turnaje nezúčastnil tým 3G, mimochodem
několikanásobný vítěz turnaje, protože jeden
z členů týmu (Pavel Kraus) si pochroumal nohu
a z bojů byl ke škodě turnaje vyřazen. Přejeme
Pavlovi brzké uzdravení a doufáme, že v září

se potkáme na Mirečkově memoriálu. Vlastní
turnaj zahájil Krakonoš a popřál mnoho krásných sportovních zážitků. Po rozlosování do
skupin všichni účastníci drželi minutu ticha za
bývalé spoluhráče a organizátory turnaje, kteří
již nejsou mezi námi. Následně se rozhořely
sportovní boje mezi týmy. Některá utkání vykazovala vysokou sportovní kvalitu a bylo se na
co koukat. Na vysoké nasazení doplatil prezident turnaje – Luboš Vondra. Ten se při snaze
odehrát těžký míč zranil a nemohl v bojích dále
pokračovat. Po ukončení první části turnaje
(boje ve skupinách) bylo na programu play-off.
Zde už šlo o všechno. Touto nástrahou nejlépe
prošel tým OLD STARS BOYS a zaslouženě
se stal vítězem 22. ročníku poutního turnaje
o Krakonošův putovní knoflík. Členem tohoto

Vlastní turnaj zahájil Krakonoš a popřál mnoho krásných sportovních zážitků.
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foto: V. Vondra
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týmu byl i nejstarší a pravidelný účastník Láďa
Kraus. Ve svých 72 letech se po hřišti pohybuje
stále svěže a jeho nahrávky jsou vynikající.
Vítězný tým ve finále porazil MTJ ELITEX
Jablonec nad Jizerou po setech 10:8 a 10:6.
O třetí místo se střetl tým CKH a Vokurci.
Výsledek 10:4 a 10:6 pro CKH určil pořadí
na „bedně“.
Letošní ročník se vydařil. Přišla spousta
diváků, počasí nám přálo a mimo prezidentova
zranění nás nic špatného nepotkalo. Letošního
ročníku se aktivně zúčastnili hráči z různých
koutů České republiky (Praha, Kolín, Jablonec
nad Jizerou, Trutnov a mnoho dalších). Poniklá
byla zastoupena pouze 10 hráči.
Nashledanou při 23. ročníku!
Fotogalerie je umístěna na adrese http://
pompo62.rajce.idnes.cz/nohejbal_2014/
.
Vondra Vladislav

Ostatní

Vystoupení pro rodiče
Rok s rokem se sešel a my jsme se opět přišli
podívat na naše ratolesti, jak jim to cvičí a tancuje. Díky Lence a Elišce Vránové a Martině
Holubcové tu máme hned několik šikovných
týmů, které se za své výkony rozhodně stydět
nemusí. Kdo si někdy zkusil zatočit hůlkou,
udělat holubičku či hvězdu ví, že je třeba hodně
trénovat, aby to k něčemu vypadalo. Je za
tím spousta práce a volného času, přemýšlení
o sestavě, hledání něčeho nového do skladeb,
organizování akcí a s tím spojených odjezdů
a příjezdů. Ale vše zvládáte na jedničku,
opravdu. Tak holky, jen tak dále!
Za všechny pyšné rodiče posíláme VELKÉ
PODĚKOVÁNÍ.
Míla Kavánová

foto: M. Kulhavý
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Vítězové letošního ročníku turnaje ve fotbale O poutní koláč 2014.

Inzerce
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foto: TJ Poniklá

