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Úvod
Pod horami
číslo: 169, ročník 43

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
jako obvykle se snažíme Vám přinést
poslední číslo zpravodaje v roce ještě před
Vánoci, abyste si mohli čas mezi kaprem
a cukrovím proložit naší písmenkovou polévkou.
Během listopadu a prosince se stalo, jak
už to v Poniklé bývá, mnoho různých událostí. Akce, kde se nás ponikelských sousedů
sešlo opravdu nejvíce, bylo z mého pohledu
Rozsvěcení vánočního stromu, které bylo
spojeno s živým mechanickým betlémem.
Více se o Rozsvěcení dočtete na stranách
20 a 21, kde vše barvitě popisuje Tomáš
Hájek. Nicméně se taktně vyhnul události
z letošního ročníku, která by dle mého, netaktního, názoru neměla býti opomenuta.
Každý rok náš betlém osvětlují světla
našich divadelníků pod taktovkou divadelního hlavního osvětlovače. On však letos
v domnění, že lze stihnout najednou oslavu
narozenin, návštěvu maminky, osvětlení
betlému a sem tam nějaký lehký groček,
rozpoutal neuvěřitelnou komedii. No, díky
několika silným pažím se mu alespoň nepodařilo v rozhodný okamžik zhasnout, ano
vážení čtenáři, zhasnout betlém; což by jeho
stavovská hrdost asi nepřenesla přes srdce
a na naše ochotníky i na betlém by přišla
doba temna.
Toto nečekané zpestření nejednomu Ponikelákovi vyloudilo úsměv na rtech, osvětlovačovi pomocníci pak prokázali neobvykle pevné nervy.
Pevné nervy do zbytku předvánočních
příprav, příjemné prožití svátků a dobrý
vstup do nového roku Vám za naši redakci
přeje,
Marek Kulhavý - redaktor
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Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
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náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
MŠ Poniklá - U pekaře Dana Šíra
Opravdu stylové přivítání dětí z MŠ v ponikelské pekárně..
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období listopad a prosinec 2014
Vážení ponikelští sousedé,
ani ve vánočně laděném Pod horami nemůžeme opomenout Vám představit to nejzásadnější, o čem jednala obecní rada v uplynulých týdnech.
V souvislosti s realizací projektu protipovodňového varovného systému (realizovaného
společně s městem Jablonec nad Jizerou) byl
mimo instalovaných ampliónů aktualizován
také Povodňový plán obce Poniklá. Povodňová komise (na kterou se můžete směle obracet
s vašimi obavami ze stoupajících hladin toků)
má následující složení: předseda – Tomáš Hájek, místopředseda a zapisovatel – Petra Novotná, členové – Jaroslav Čížek, Miloš Holubec a Daniel Šír. Zároveň vás prosíme o shovívavost se zkušebním provozem rozhlasových
ampliónů, uvítáme vaše připomínky ohledně
zhoršené kvality zvuku, pomůžete nám tím
rychleji docílit kýženého stavu „fungujícího
rozhlasu slyšitelného pro všechny“.
Ač se zdá být ponikelská Svatojakubská
pouť ještě velmi daleko, tak už nyní rada obce
diskutovala o dopravních omezeních v příštím
roce. Incident před čtyřmi lety nás donutil řešit dopravu zákazem vjezdu a stanovením objízdné trasy, ta však byla na několika místech
natolik úzká, že komplikovala situaci nejen
řidičům, ale také místním občanům. V příštím
roce se tedy pokusíme o jiné řešení, kdy bude
stanoven zákaz stavění stánků na hlavní komunikaci (komunikace tak zůstane průjezdná,
max. bude docíleno snížení rychlosti s upozorněním na probíhající akci). Stánkaři budou směřováni do míst navazujících na náves,
např. za kostel, směrem k Rautisu. Zároveň
rada obce v souvislosti s touto akcí uzavřela
smlouvu o pronájmu veřejného prostranství
s panem Karlem Rumlem ze Staré Paky za
účelem provozu kolotočů za cenu 15 000 Kč.
Firma Marius Pedersen zajišťující pro naši
obec sběr, svoz a odstraňování směsného komunálního odpadu, zaslala obci informační
dopis s novým ceníkem za své služby, míra
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inflace za posledních 24 měsíců činila 2,4%,
přičemž do ceny výsypu firma započítá pro
následující rok 2%. Pro vás, občany, zůstávají
ceny beze změn, o výsledku odpadového hospodářství vás budeme informovat v některém
z dalších čísel Pod horami.
Rada obce odsouhlasila nákup televizoru
s větší úhlopříčkou pro potřeby klientů Domu
s pečovatelskou službou. Prvotní žádostí byl
nákup dataprojektoru, po konzultaci s pečovatelkou bylo rozhodnuto o pořízení televizoru,
který bude mít v DPS mnohem širší využití.
Na základě podnětů místních spolků bude
po Sportovním plese do kulturního domu Kantýna nainstalováno výčepní zařízení pivovaru
Svijany, spolky ho budou moci využívat při
svých kulturních akcích.
Na počátku prosince byla dokončena realizace první poloviny akce „prodloužení
vodovodu Klára“, výkopové práce a pokládku trubního vedení provedla firma Josef Strnádek z Horní Sytové v celkových nákladech
498 400 Kč.
Rada obce projednala návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2015, na příjmové
i výdajové straně rozpočtu se jedná o částku
15 714 900 Kč, z čehož na výdajové straně
činí splátky úvěrů v následujícím roce částku 1 091 600 Kč. Návrh byl radou doporučen
zastupitelům ke schválení (zasedání proběhlo
17.12., zápis a přesná podoba rozpočtu bude
součástí příštího Pod horami). Na tomto zasedání zastupitelů bylo v programu mnoho
zajímavých témat (např. přehled plánovaných
projektů pro následující roky nebo reorganizace drobných služeb), ale o tom až v příštím
čísle Pod horami.
Vážení ponikelští sousedé, před námi
jsou ty nejkouzelnější svátky v roce. Za celou
obecní radu Vám přeji jejich příjemné prožití
v kruhu Vašich nejbližších a úspěšný vstup do
roku 2015!
Petra Novotná, místostarostka
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Obecní dění

Dění z obce
Digitalisovaný katastr nemovitostí
Proces digitalisace – kontrola dat –
výměr daně z nemovitosti!
Vážení vlastníci nemovitostí na ponikelském katastru, jak jste patrně zaznamenali,
došlo v letošním roce k digitalisaci katastrálních map pro kú Poniklá. Pojďme si v několika
bodech nastínit, co se vlastně stalo - a co to pro
Vás znamená.
1. Digitalisace
Jedná se o poměrně složitou technickou
otázku, jejíž detailní rozbor přesahuje dalece
prostor tohoto článku. Zjednodušeně lze říci,
že kresba katastrální mapy překreslovaná
během půldruhého století postupně na různé
podložky (papír, PET fólie) je konečně
překreslena i ve vektorovém vyjádření –
digitálně „v počítači“. Důležité je to slovo
PŘEkreslena – území nebylo znovu zaměřeno,
hranice nebyly zpřesňovány! To znamená, že
přesnost vyjádření hranice pozemků zůstává
původní! Výhodou nicméně je, že díky elektronické podobě je mapa čitelnější. (Původní
předpoklad, že oficiální snímky digitalisované
mapy bude možné nově tisknout společně
s výpisy z KN na každém obecním úřadě pomocí CZECHPointu neplatí! V Kocourkově
totiž pro to není připravena vhodná aplikace,
která mohla dát celé akci digitalisací katastrálních map hlubší smysl!!!)
2. Konec Zjednodušené evidence nemovitostí
Další změnou je sjednocení evidence
pozemků – doposud byly kromě klasické evidence katastru nemovitostí některé pozemky
evidovány pouze v tzv. zjednodušené evidenci.
To končí a napříště budou všechny pozemky
vedeny společně v jedné katastrální evidenci.
To znamená, že na katastrální mapě již budou

zobrazeny všechny pozemky a odpadne nutnost složitého dohledávání v jiných evidencích.
S tím ale také souvisí přečíslování pozemků
vedených doposud ve zjednodušené evidenci.
3. Zpřesňování výměr pozemků
Přestože se nemění skutečný průběh
hranic a ani se vlastně nemění jejich kresba,
dochází u některých parcel ke změně jejich
výměry. Tato zdánlivě nelogická skutečnost je
dána tím, že výměra byla původně určována
již dávno překonanými metodami. Nově je
tedy počítána dle digitalizovaných lomových
bodů, a pokud přesáhne rozdíl původní
a nové výměry přípustné odchylky, je výměra
změněna. (Pokud se vejde rozdíl do odchylek,
zůstává zachována výměra původní. Jinak by
se totiž musela měnit výměra de facto všech
pozemků, což by způsobilo zbytečný chaos.
Dosti na tom, co přichází takto…) Důležité
je ale podotknout, že výměra nebyla a není
závazným údajem katastru (tou je různě přesně
určená poloha hranic pozemků) a je tedy jen
jakýmsi pomocným údajem. Potíž je v tom, že
tento pomocný a vedlejší údaj je stěžejní pro
veškeré transakce s nemovitostí i pro platbu
daní z nemovitostí. (Čistě technicky – jak určit
skutečnou výměru pozemku u vědomí, že jeho
hranice „plavou“ v dosti volných katastrálních
odchylkách?)
Dvojí souřadnice
Tento odstavec není až tak důležitý
a možná nebude ani úplně srozumitelný, ale
pro úplnost ho tu zmíním. Znovu si uvědomme,
že katastrální mapa byla vytvořena před více
než 170 lety – tedy s tehdejšími měřickými
pomůckami. Ačkoliv tehdejší zeměměřiči
tvořili své dílo s obdivuhodnou pílí a přesností
(v podstatě se jim na svou dobu podařil malý
zázrak, byli to opravdu frajeři!), nemohli se
zejména v našem horském terénu vyhnout
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chybám. A tak se stalo, že některé části mapy
jsou sice pro dané místo relativními vazbami odpovídající, ale z celkového pohledu
jsou jakoby posunuty třeba i o několik metrů
(všechny hranice jedním směrem – takže
z lokálního pohledu je vše v pořádku, ale
z globálního pohledu jsou mimo…). To se
u nás týká například celé Preložky (konstantní
posun o cca 6 m – dobře je to vidět na ortofoto snímcích dálkového náhledu KN), ale
i dalších míst. Proto se digitalisací zavádí dvojí
systém souřadnic pro jedny a ty samé body –
souřadnice polohy a (jiné!) souřadnice obrazu.
Je to ale v podstatě jen technický problém, se
kterým by si měl každý alespoň trochu pečlivý
geodet poradit. Majitel pozemků by si snad měl
jen pamatovat to, že pokud mu hranice parcel
nekorespondují s leteckým snímkem, nemusí
to být nutně hned tím, že stojí na sousedově
pozemku…
Povzdechnutí
Coby původní profesí zeměměřič, pozastavuji se nad smyslem takovéto formy tvorby
„nových“ map. Z technického hlediska je to
paskvil – omalovánka. Z pohledu státní správy
se nakonec mnoho nemění - není docíleno
možnosti tisknout kompletní výpisy včetně
map na obecních úřadech a poštách. Klamným zdáním „digitální přesnosti“ jsou buzena
nereálná očekávání uživatelů hrozící sousedskými spory. Ale hlavně – stát si „udělá čárku“
a má „hovoto“. Místo postupné žádoucí tvorby
nových digitálních map (novým kompletním
mapováním) včetně zpřesnění zákresu hranic
produkuje stát mapy digitalisované (novým
kompletním omalováním) bez zpřesnění
polohového určení hranic. Abychom však
byli spravedliví, nová mapa je přehlednější
a čitelnější a zrušení dvojí evidence je také
krok správným směrem.
A to důležité na závěr
Katastrální
úřad
informoval
prostřednictvím úřední desky o možnostech
námitkového řízení k nové podobě digita
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lisované mapy. (Majitelé pozemků bydlící
mimo obec dostali tuto zprávu i dopisem,
avízo takové akce vyšlo také v červencovém
cancálku. Proč ale nemohou dostat takový dopis všichni vlastníci nemovitostí – většina z
nich totiž lo-gicky je občany dané obce – nemá
cenu komentovat.) V září tak katastrální
úřad umožnil občanům na Obecním úřadě
seznámit se s případnými změnami v evidenci svých nemovitostí – tedy zejména
s případným přečíslováním parcel (po
zjednodušené evidenci) a se změnou výměr.
Obě tyto změny jsou důležité pro daňové
přiznání daně z nemovitosti – pokud k nim
došlo, je totiž třeba podat do 31. ledna 2015
nové Přiznání k dani z nemovitých věcí!
Jelikož se ukazuje, že většina majitelů se
doposud neseznámila se skutečným stavem
věcí, nabízí OÚ Poniklá mimořádné zopakování náhledů do změnových listů Vašich
listů vlastnictví v průběhu ledna 2015. Jinak
by totiž ke zjištění skutečného stavu věcí byla
pro většinu z Vás nutná návštěva Katastrálního úřadu Semily, což vzhledem k dopravní
dostupnosti bývalého okresního města nemusí
být úplně komfortní…
Zrušením
zjednodušené
evidence
také přechází daňová povinnost pro takto vedené pozemky z nájemce na vlastníka (to se týká zejména některých pozemků
obhospodařovaných HD Krakonošův ranč –
dotčení majitelé byli o tomto družstevníky již
vyrozuměni).
V případě přetrvávajících otazníků se
můžete obracet na OÚ Poniklá (Nováková,
Hájek).
Tomáš Hájek, starosta obce
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ještě stále je k mání

Ponikelský stolní kalendář 2015
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 je v prodeji
v obvyklé síti našich prodejců (OÚ Poniklá, Krámek u školy, Rautis, Infocentrum
v Jilemnici a knihkupectví U Malých).
Cena opět 89,-Kč.
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí listopad - prosinec 2014

Svatby listopad - prosinec 2014

27. 11. 2014 - Miroslav Harcuba

06. 09. 2014 - Jan Petruška a Veronika Hejralová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

20. 09. 2014 - Lukáš Skalský a Jana Hamplová
Zlatá svatba - 50 let

Jubilea listopad - prosinec 2014
90 let
Františka Spěváčková
85 let
Helena Skrbková
80 let
Božena Brzáková
Jarmila Pajerová
75 let
Eva Skrbková
70 let
Vojtěch Pacholík
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

28. 11. 1964 - Zelenka Antonín a Alžběta
23. 12. 1964 - Ther Václav a Jana
Gratulujeme!

Narození listopad - prosinec 2014
29. 11. 2014 - Veronika Nesvadbová
Blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme ponikelským hasičům a všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Miroslavem Harcubou.
Zároveň děkujeme za květinové dary
a panu Jaroslavu Čížkovi za krásná slova na
rozloučenou.

Manželka a dcery s rodinami

…a na zemi pokoj lidem
dobré vůle,
ve kterých má Bůh zalíbení…
Milí obyvatelé, osadníci a přátelé naší obce,
je málo událostí, které si rok co rok celý svět s určitým chvěním srdce připomíná a které se
odehrávaly před 2014 lety.
Co se vlastně stalo? Přišla armáda a svedla bitvu, po které se změnila mapa světa a zůstaly
tisíce mrtvých? Rozšířily nebo změnily se hranice, které se pak zase vrátily zpět?
Narodilo se jen jedno dítě, ne na hradě nebo v podhradí, ale prosté ženě, obyčejnému tesaři
a v chlévě - jeskyni. Dítě, nad kterým bylo nebe otevřené a kterému se uměli poklonit pastýři.
Nad jeskyní, kde podle svědectví Bible znělo „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem
dobré vůle, ve kterých má Bůh zalíbení.“
Lidí, kteří mají zalíbení ve věcech a končí tragedií, je mnoho. Lidí, kteří mají zalíbení jen
v sobě samých s komedií jejich života, je také mnoho.
Nad každým betlémem však zní: „Pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení.“
Na svojí životní pouti jsem už dávno pochopil, že tělo naplním hmotou, srdce vztahem k člo‑
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Společenská kronika

věku a duši jen skutečnostmi z věčnosti – Boží blízkostí.
Neboť jen člověk s pokojem v duši může svůj život bezpečně zakotvit v místě a čase svého
života, své rodiny i svého domova. Od daru Boha člověku - Vánoc - může člověk dojít k tomu,
že dává i něco druhému člověku a Bohu.
I když bude stát stokrát bohatší, nikdy nemůže dát to, co dává láska člověka člověku. I když
dá člověk maximum, co může, nikdy nebude mít na to, aby naplnil lidskou duši.
Varujme se tedy lidí, kteří přicházejí pouze s mečem, mocí a hmotou, protože jejich idey
i činy pominou. Važme si však každého dítěte, neboť nad ním je nebe otevřené a zní Boží ano
k jeho životu.
Je mnoho teorií o slovu vánoce. Mně se líbí původ z kořene via nocce [via nóče], tj. cesta
nocí. Kdo z nás někdy putoval nocí - třeba i tou duchovní, zná tu podivnou směsici bázně a odhodlání, určitou pokoru a důvěru k tomu, aby došel ke svému cíli.
Podobný stav jsem zažíval v Izraeli na místě narození Krista, podobně se cítím při každých
Vánocích s nadějí, že právě nastává čas plnosti. A to i tehdy, když kráčím nocí myšlenek - když
ničemu nerozumím, nocí slova - kdy neslyším nic vlídného, nocí nečinnosti - kdy všichni vědí,
ale nikdy nikdo nečiní… nocí pravdy - kdy jde jen o to, co je vidět, ale ne o podstatu věci…
A tak lidem dobré vůle, ve kterých má Bůh zalíbení, přeji, aby o vánoční noci prohlédli a dali
tělu, co je tělesné, člověku, co je lidské, a Bohu, co je Boží, abychom pak právě mohli očekávat
od těla to, co má dávat tělo a hmota, od člověka to, čím má druhého provázet, a od Boha to, čím
nás může naplnit, abychom tak bezpečně a jistě mohli kráčet svým životem a být užiteční místu
i městu, ve kterém žijeme.
S vděčností děkuji svým přátelům za jejich přítomnost v mém životě, s vděčností děkuji
Bohu za jeho pokoj v mé duši. S přáním pokojného a požehnaného času nám všem, kteří stojíme
o to, aby v nás Bůh měl zalíbení.
Ivo Kvapil

Vánoční svátky můžete prožít třeba i s betlémským
světlem na svém stole, které si můžete volně vyzvednout v našem kostele 24. 12. 2014 od 12:00 do 19:00 hod
Otevřené nebe můžete také zahlédnout při vánočních bohoslužbách v kostele sv. Jakuba Staršího v Poniklé:
Středa 24. 12. 2014 – Štědrý den – „Půlnoční“

24:00

Čtvrtek 25. 12. 2014 – Slavnost narození Ježíše Krista

10:30

Neděle 28. 12. 2014 – Svátek Svaté rodiny

10:30

Čtvrtek 1. 1. 2015 – Slavnost matky Boží Panny Marie

10:30
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Školka a škola

Co se děje ve škole a ve školce
Poznávací výlet do Londýna
9. 10. odpoledne jsme se vrátili z pětidenního
poznávacího výletu do Londýna, zde je pár
dojmů a fotografií. Výletu se zúčastnilo
5 nejúspěšnějších řešitelů quízu o Londýně ze
7. a 8. třídy: Jana Trundová, Lenka Holubcová,
Klára Gembická, Eliška Ronová a Rostislav
Kopecký. Počet pěti žáků byl dán ubytovací
kapacitou kontaktu v Londýně, a protože není
poblíž jejich domu veřejné ubytování, museli
bychom se s větší skupinou rozdělit a bylo by
to organizačně náročné. Vyřešené quízy jsou archivovány k nahlédnutí.
Velké díky patří zastupitelům obce Poniklá, kteří schválili finanční příspěvek na tuto
kulturně-vzdělávací akci, a firmě Rautis, a.s. za

sponzorské dary. Díky tomuto příspěvku jsme
se dostali na velice atraktivní cenu a mohla
proběhnout znalostní soutěž o letenky.
První den v Londýně nám vyšlo slunečné
počasí(!), tak jsme pěšky přešli celé historické
centrum a pak navštívili Národní galerii a Buckinghamský palác.
Druhý den jsme navštívili Science Museum, Natural History Museum a Albert&Victoria
Museum. Večer jsme zhlédli osvětlený hrad
Tower a most Tower Bridge.
Třetí den jsme věnovali téměř celý
nejlepšímu historickému muzeu: British Museum.
Čtvrtý den jsme jeli do Imperial War –
sbírky zbraní ze světových válek. Potom jsme
nasedli na zamluvený autobus a vyrazili na
letiště. Cesta tímto spojem na letiště má dle

Lokalizace: London - Tower Bridge. (Londýn - Na Mejtě)
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řádu trvat hodinu, autobus však potřeboval
kvůli provozu více než dvě. Přestože jsem cestou telefonoval na letiště a byl ujištěn, že s námi
počítají, smazali nás před odletem (po uzavření
brány) ze seznamu pasažérů a obratem nabízeli další drahé letenky. Nakonec jsme sehnali
rozumnější letenky od jiné společnosti a letěli
druhý den z jiného letiště (Luton).
Závěr byl velice náročný a vysilující
a prověřil všechny účastníky i rodiče. Výsledek
– vše dobře dopadlo a důležitá zkušenost

Děkuji všem, kdo jste mi poslali kredit na volání.

Školka a škola
byla získána pro všechny! Děkuji všem, kdo
jste pomáhali z domu, hledali řešení na internetu, poslali mi kredit na volání, vyjadřovali
podporu, nabízeli odvozy… Děkuji i všem
neznámým kolemjdoucím, kteří se nás zastali,
když nás letecká společnost Ryanair nevpustila
na palubu, zařídili pití, dávali příspěvky, tiskli
narychlo nové letenky. Velké díky patří Edovi
Workmanovi a Malcolmovi za noční převoz
z Stanstedu do Lutonu a Anne a Stephenovi za
ubytování.

foto: Filip Hedvičák
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Myslím, že se žákům výlet líbil, byli stále
veselí a šťastní. Londýnští učitelé v penzi,
u kterých jsme bydleli, je také moc chválili.
Kdo jste se těšil a nedostalo se zatím na vás,
vyčkejte na další příležitost, již se vyjednává
druhá výprava na začátku letních prázdnin!
Více fotografií je ke zhlédnutí ve fotogalerii
na stránkách ZŠ Poniklá: http://zs.ponikla.cz
Filip Hedvičák - učitel

„Poudačky z chalupy ponikelské
báby“, aneb školní rok 2014/2015
ve školce
1. září 2014 vyhlížela ponikelská bába
kořenářka 37 dětí, které se budou scházet tento
rok v naší školce.
V I. třídě si bude společně hrát i pracovat
23 dětí pod vedením paní učitelky Alice Bekrové a Lenky Scholzové. Ve II. třídě se bude
připravovat na školní povinnosti pod vedením
paní učitelky Lidmily Boháčové 14 dětí, z toho

Opékání na zahrádce školky
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4 děti mladší. A proč děti vyhlížela právě ponikelská bába kořenářka? Protože ta nás bude
provázet celým školním rokem.
Abychom se s naší průvodkyní dobře
seznámili, tak jsme si o ní povídali, připomněli
jsme si krkonošské pohádky a na počátku října
jsme se šli podívat do její světničky ve stodole
manželů Pičmanových. Od té doby se těšíme na
její povídání, hry, úkoly a překvapení.
Prvním překvapením bylo opékání na zahrádce, druhým návštěva místní pekárny pana
Daniela Šíra.
Celý týden jsme si povídali o polích
a o všem, co na nich roste - hlavně tedy o obilí. Ve
školce jsme mleli mouku na malých mlýncích,
společně jsme si připravili směs do elektrické
pekárny a upekli si svůj chléb. Když jsme šli
v pátek okolo krásně opraveného domu pekaře
Dana, najednou se otevřely dveře a v nich nás
přivítal stylově oblečený pan pekař. Pozval nás
dál, přivítal chlebem a solí a povídal si s námi
o pečení, ukázal nám vše, co je k tomu potřeba.

foto: MŠ Poniklá
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Nejúžasnější ovšem byla příjemně vytopená
pec. Při cestách okolo pekárny si děti vždycky
vzpomenou na příjemný zážitek.
Jablíčka jsme společně otrhat nemohli,
protože na stromech v horní části zahrádky jich
bylo velmi málo a navíc nám s česáním pomohl
vítr.
Na konci listopadu jsme pozvali rodiče,
aby přišli pomoci svým dětem s vánočními
dekoracemi. Sedm maminek a dva odvážní
tatínkové si vyzvedli v malé třídě své děti
a usadili se u stolečků velké třídy. Po vzájemné
domluvě se svými ratolestmi si vybrali jednu
z nabízených výtvarných technik. Po hodině
společné práce si děti odnášely postavičky do
Betlému z toaletních roliček a textilu, zvonečky
na stromeček z malých květináčků zdobené
barevnými střípky či barvami na keramiku nebo
svícínky z malých sklenic na zavařování zdobené malovanými ornamenty a střípky.
Pár dnů nato k nám do školky zavítala paní
psycholožka Mgr. Marková z pedagogicko-psy-

Výrobní odpoledne pro děti a jejich rodiče

Školka a škola
chologické poradny v Semilech. Přišla si hrát
a povídat s předškolními dětmi. Kdo z rodičů
využil této možnosti, tak již nyní ví, co jejich
předškoláčci zvládají, co by s nimi měli ještě
cvičit, aby škola pro ně byla příjemným dalším
stupněm vzdělání.
Na konci listopadu jsme si povídali
o řemeslech a přicházejícím adventu. Naše bába
kořenářka nám jednoho rána připravila krásné
lesklé překvapení. Barevné ozdobičky ve tvaru
sněhuláků, rybiček, andílků a hvězdiček. Malá
Eliška hned věděla, že takové ozdůbky se dělají
u nich v Rautisu. Abychom se o tom přesvědčili,
zašli jsme se tam podívat.
Rychlejší předškoláci to stihli dříve a než si
celý provoz prohlédly menší děti, tak si každý
vyrobil svou vánoční ponikelskou hvězdičku.
Práce jim šla od ruky a byli moc šikovní.
Aby menším dětem nebylo líto, že
hvězdičku nemají, přinesla jim paní Soňa Václavíková montážní materiál do školky. Tam
už měly dostatek času si vyzkoušet navlékání

foto: MŠ Poniklá
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skleněných perliček na drátek.
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Kulhavému za bezplatnou prohlídku i polotovar na
hvězdičky a našim průvodkyním za trpělivost
a příjemné přijetí.
Ve čtvrtek 4. prosince našly po příchodu
do šatny některé velké děti něco, co tam jindy
nebývá. A tak přišly k malým dětem povědět
jim tu velkou novinu. V šatně je Barborka. Se
zvědavostí jsme opustili svoje hračky a šli si
prohlédnout Barborku, ale nebyla tam. Velcí
detektivové nám vysvětlili, že neviděli živou
Barborku, ale dárky od ní. Opravdu, byly tam
na okně. Celá řada balíčků s dobrotami, které
čekaly na všechny děti.
Další den se místo dětí slétli do školky
čertíci a andílci. A nebylo jich zrovna málo.
Jeden krásnější, než druhý. I když je to skoro
neuvěřitelné, společně si krásně hráli, ještě se
dozdobili a nasvačili. Až po svačince to začalo.
Nejdříve si zatancovali a potom začala soutěž

Exkurze ve firmě Rautis
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o to, kdo je rychlejší, pozornější a mrštnější.
A budete se divit, vyhráli andělé.
Potom jsme si ještě chvíli povídali o tom,
kdo se bojí čertů, andělů, kdo si myslí, že je
stále hodný a kdo někdy trocha zlobí, když tu
se ozval zvoneček a do I. třídy vstoupil Mikuláš
s andílkem. Mikuláš měl velký koš plný
překvapení a andílek uměl zase krásně pohladit
nebo pochovat. To bylo najednou slibování, ale
vše dobře dopadlo. Každý si odnesl na památku
balíček plný vitamínů a dobrot, ale i vědomí, že
Mikuláš vše ví a sliby, které mu daly, se musí
plnit.
Do konce roku 2014 je ještě pár dnů, před
námi je tedy ještě pár krásných akcí, ale o nich
zase příště.
Do nového roku 2015 Vám všem přejeme
hodně zdraví, lásky, porozumění a tolerance.
Děti a zaměstnanci MŠ.
Lenka Scholzová - ředitelka MŠ

foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Setkání zasloužilých hasičů
14. listopadu se uskutečnilo v ponikelském kulturním domě setkání zasloužilých
hasičů okresu Semily. Bylo nám ctí tuto akci
uspořádat. Přípravy trvaly celý týden a probíhaly ve spolupráci s obecním úřadem.
Přivítali jsme více než 100 uniformovaných
hasičů. Setkání začalo ve tři hodiny. Nejdříve
vystoupily děti s aerobikem - říkají si Pusinky,
vede je Martina Holubcová a jejich vystoupení
nemá chybu. Zhodnocení roku provedl sám
okresní starosta Miksánek, vyzdvihl práci
s mládeží nejenom v Poniklé, ale také v Jablonci nad Jizerou, Bozkově, a poděkoval za práci
a výsledky v rámci kraje i České republiky.
Všem byla promítnuta vzpomínka na bývalého
starostu sboru Zdeňka Krafka, komentář si
velmi pečlivě připravila bývalá starostka obce
Květa Kavánová.
Nejvyšší zástupce České republiky, bratr

Netík, a zástupce kraje, bratr Navrátil, předali
vyznamenání.
Jana Hlaváčová převzala medaili sv. Floriána, Zdeněk Janeček za mimořádné zásluhy. Setkání končilo přátelským popovídáním. Po sedmé hodině odjížděli spokojení účastníci domů.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli
na přípravě a provedení akce, patří srdečný dík.
Jiří Jindřišek, starosta SDH Poniklá

Z činnosti výjezdové jednotky
SDH Poniklá
V poslední době jsme měli tyto výjezdy:
30. 10. 2014 - Požár v obci Jablonec nad
Jizerou – Horní Dušnice
Hořela poloroubená rekreační chalupa.
Požár byl nahlášen, až když se oheň objevil
nad střechou; majitelé nebyli přítomni. Jednotka Poniklá prováděla průzkum hašení proudem „C“, úklid suti a ochranu okolí za použití
dýchací techniky. Výjezd za sedm minut.
22. 11. 2014 - Požár v obci Poniklá - Nová

14. listopadu se uskutečnilo v ponikelském kulturním domě setkání zasloužilých hasičů okresu Semily.

foto: Vlaďka Macháčková
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Ves

Hořela lesní hrabanka na okraji lesa nad
domkem čp. 28. Likvidaci prováděla jednotka HZS Jilemnice pomocí vysokotlakového proudu. Jednotka Poniklá odklízela roští
a zbytky starých prken. Pomocí ženijního nářadí
prováděla rozhrabávání jehličí a dusání ohnisek.
Výjezd za sedm minut.
Členům výjezdového družstva děkuji za
včasné výjezdy a nasazení. Obecnímu zastupitelstvu děkuji za jednohlasné schválení nákupu
cisternového vozu v roce 2015. Je patrné, že
zastupitelstvu není lhostejná požární bezpečnost
naší obce. Mimo výjezdy se členové družstva
postupně vzdělávají jak pravidelným školením,

tak odbornými kurzy (nosič dýchací techniky,
kurz strojníků a velitelů družstev). Strojníci
provádějí kondiční jízdy s technikou. Každé
dva roky musí všichni členové projít lékařskou
prohlídkou, kterou nám paní MUDr. Karásková
provádí bezplatně, za což jí děkujeme.
Vážení spoluobčané, závěrem vám přeji
krásné a klidné prožití svátků vánočních, veselé
rozloučení se starým rokem a optimistický vstup do roku 2015. K tomu také přeji pevné zdraví
a žádné požáry nebo jiné nepříjemné věci, které
by vám tyto dny mohly pokazit.
Holubec Miloš, velitel SDH Poniklá

32. ročník

SILVESTROVSKÉHO BĚHU V PONIKLÉ
Datum:

Středa 31. 12. 2014

Pořadatel:

SDH Poniklá

Místo:

Hasičská zbrojnice

Tratě závodu:

Silnice a veřejné cesty

Prezentace:

V den závodu – půl hodiny před startem

Start:

13:30 hod.

Kategorie:

Od předškolních – po důchodce

Startovné:

Dobrovolné

Ceny:

První tři obdrží drobné ceny a diplomy

Kategorie:
Nejmladší
Předškolní
Nejmladší dívky a chlapci
Mladší dívky a chlapci
Starší dívky a chlapci
Ženy
Muži
Méně zdatní

50 m
100 m
400 m
400 m
800 m
1000 m
2000 m
400 m

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V restauraci „U Floriána“
Pořadatelé se těší na Vaši hojnou účast.
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
3. ročník losovaného turnaje ve
volejbale pro příchozí
V sobotu 8. 11. 2014 proběhnul 3. ročník
losovaného turnaje ve volejbale pro příchozí.
Přihlášených bylo 28, nakonec se nás sešlo
29. Vzhledem k tomu, že v loňském roce byl
systém pro jednotlivá družstva velmi zdlouhavý, rozhodlo se, že bude turnaj pro maximálně
30 volejbalistů.
V 9:00 hodin začal boj o vítězství. Systém
byl jasný: každé družstvo si zahraje s každým
a vítězem se stane družstvo s nejvyšším počtem
bodů za uhrané sety. V případě shodného počtu
bodů za sety se budou počítat jednotlivé míče.

Vítězem 3. ročníku se stalo družstvo ve
složení: Vojta Šrámek, Šárka Jiroušová, Danča
Butulová, Lukáš Brádler, Ivo Novotný a Kamila
Sichrovská. Vítězům blahopřejeme a všichni se
již těšíme na další ročník.
Sportu zdar a volejbalu zvlášť!
Fotky z turnaje: http://sokolponikla.cz/

V sobotu 8. 11. 2014 proběhnul 3. ročník losovaného turnaje ve volejbale pro příchozí.

Martina Holubcová

foto: Martina Holubcová
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Fotbal

Ponikelský fotbal
Podzim ponikelských fotbalistů
V podzimní části okresní soutěže 2014/2015 sehráli naši muži 13 mistrovských utkání s následujícími
výsledky :
TJ Poniklá
FC Víchová n.J. B
6:1
TJ Vysoké n.J.
TJ Poniklá
1:3
TJ Poniklá
Sokol Horka
3:1
Sokol Zálesní Lhota
TJ Poniklá
4:1
TJ Poniklá
HSK Benecko
4:1
Sport Future Studenec
TJ Poniklá
1:0
TJ Poniklá
I.FC Tatobity
3:0
Sokol Kruh
TJ Poniklá
0:1
TJ Poniklá
FK Přepeře B
2:1
Sokol Martinice
TJ Poniklá
2:4
TJ Poniklá
Jiskra Libštát B
2:2
Sokol Rovensko B
TJ Poniklá
3:2
TJ Poniklá
SK Studenec B.
1:0
9 vítězství, 1 remíza a 3 prohry znamenají 28 bodů a skóre 32 : 17 a následující postavení v tabulce
soutěže :
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Nejlepší střelci :

Tým
Sokol Martinice
TJ Vysoké n.J.
TJ Poniklá
Sokol Kruh
FK Přepeře B
Sport Future Studenec
Jiskra Libštát B
I.FC Tatobity
Sokol Horka
Sokol Zálesní Lhota
FC Víchová n.J. B
Sokol Rovensko B
SK Studenec B
HSK Benecko
Holubec Martin
Zimčák Tomáš
Dobiáš Roman
Dobiáš Martin
Koucký Pavel

+
10
9
9
8
7
6
6
5
4
4
3
3
3
0

0
1
3
1
2
1
3
3
3
2
2
2
2
2
1

2
1
3
3
5
4
4
5
7
7
8
8
8
12

Skóre
59 : 23
34 : 11
33 : 17
47 : 19
44 : 38
27 : 28
34 : 28
25 : 26
34 : 38
33 : 45
20 : 39
28 : 38
24 : 44
10 : 57

body
31
30
28
26
22
21
21
18
14
14
11
11
11
1

7
6
5
5
4

Naši hráči viděli za podzimní část soutěže celkem 18 žlutých karet a 1 kartu červenou.
Na závěr bychom chtěli Vám všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce
2015.
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Fotbal

Sportovní ples
Dne 24. 1. 2015 pořádá TJ Poniklá tradiční
SPORTOVNÍ PLES
Začínáme ve 20:00 hodin v Kantýně.
K tanci a poslechu hraje:

Tým 2014.

foto: V. Svatý
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
V listopadu jsme odehráli dvě štace. Obě
byly sice „jen“ pimprlové, obě ale něčím výjimečné a zajímavé.

Morfium v loutkářském hnízdě
Tou nepochybně prestižnější událostí bylo
2. listopadu vystoupení Bažantovy loutkářské
družiny Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné jednotě Sokol Poniklá
v samém srdci stověžné Prahy. Vrcholem
loutkářské sezóny je totiž přehlídka „Přelet
nad loutkářským hnízdem“, kde se potkávají
vybrané profesionální a amatérské inscenace
daného roku. Takže nám bylo pochopitelně ctí
(spolu se dvěma dalšími amatérskými soubory)
doplnit přehlídku profesionálních scén z krajských měst. Pro naši inscenaci Morfium se
jednalo zřejmě již o předposlední uvedení před
domácí derniérou, na kterou asi dojde v průběhu
příštího roku.

Zmatek ve stodole
Velice příjemné publikum se pak sešlo
8. listopadu ve farní stodole na Pecce, kde jsme
sehráli verneovku Zmatek nad zmatek. Byla tam
sice i přes sálající kamna docela kosa, diváci
ale tento nedostatek nahradili vřelým zájmem,
pročež bylo přídavkem připojeno i krátké improvisované povídání o Julesi Verneovi a jeho
literárním světě.

Z jiných soudků jiných souborů
V sobotu 1. listopadu se v Kantýně započala
letošní divadelní sezóna. O její velice zdařilý
začátek se postarali josefodolští ochotníci s dramatem Vajíčko. Jeviště od počátku do konce
doslova opanoval představitel hlavní role, který
v profesionálním nasazení vykreslil i jemné
duševní pochody znázorňované komplikované
osobnosti. Připočteme-li citlivou a nápaditou
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režii a všeobecnou ukázněnost souboru sloužící
k podtržení výkonu hlavního hrdiny, není
divu, že si tato inscenace našeho spřáteleného
souboru J. K. Tyla proklestila cestu i na národní
přehlídku ve Vysokém.
V neděli 9. listopadu – Thákurova poesie v kostele sv. Jakuba. Hlubokým zážitkem
se oblažil ten, kdo přijal pozvání na Večer při
svíčce do ponikelského kostela. Netradiční
místo konání šťastně zvolené inscenátory
v čele s jilemskou Magdou Jarošovou ještě
podtrhlo snivost přednášené východní poesie
(že pocházejí verše ze zcela jiného kulturního
prostředí nevadilo, vrcholná díla lidského genia
jsou ostatně povznešena nad úzkou lokalitu
svého vzniku). O týden později pak s podobným
úspěchem zazněla poesie, próza i životopisná
data prvního neevropského nositele Nobelovy
ceny za literaturu také v křižlickém evangelickém kostele (kde je měl teprve možnost vyslechnout i pisatel těchto řádků, když ponikelskou premiéru předtím ostudně zaspal!).
V sobotu 29. listopadu pak poměrně slušně
zaplněnou Kantýnu pobavila komedie „Nerušit,
prosím!“. Divadelní spolek Jirásek z nedaleké
Rokytnice v potřebné komediální nadsázce
představil třeskutě bláznivý sled skečů soudobé
britské dramatiky a dospěl ve svém vyprávění
k efektní divadelní tečce.

Pozvánka
Ponikelský soubor chystá na vánoční svátky
reprízu komedie „Holka odjinud“. Pod režijním
vedením Pavlíny A. Holubcové se opět představí
výkvět ponikelských Thaliiných milců. Zapište
si, že byste neměli chybět v sobotu 27. prosince
od 19.00 v Kantýně.
Za ponikelské ochotníky, Tomáš Hájek
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Kulturní dění ponikelské
Rozsvěcení vánočního stromku
Již počtvrté spojil v předvánočním čase Kabinet kerkonošské slovesnosti své síly se základní školou a připravil bohatý adventní program
coby předehru k rozsvěcení vánočního stromu
na Tuláčkově návsi. Jako každým rokem začalo
vše již několik týdnů před vlastním rozsvěcením,
neboť zejména umělci ze Základní školy Poniklá
pilně zkoušeli na své vánoční pásmo i na své
angažmá v živém mechanickém Betlémě. Tato
píle se jednoznačně vyplatila jsouc přetavena
v sukces před vyprodanými dvoranami. Ale
zpět k počátku adventního pozdního odpoledne.
Každý přišedší byl nejprve již na Tuláčkově návsi
vystaven jen těžko odolatelným svodům, neboť
v polní kuchyni se přihříval svařák, na plotnách
zlátly sejkory a nechyběl ani další sortiment
zpříjemňující společné předvánoční rozjímání.
Škola byla opět od přízemí až do druhého
patra plná krámečků s všelikým ručně vyráběným
zbožím, zejména s nabízející se vánoční tematikou. Své výrobky zde nabízeli jak děti ze základní školy, tak místní i přespolní šikulové.
Jedním z vrcholů dne se stala školní besídka,
ve které dítka (a mládež!) z prvé až osmé třídy
rozradostnila zejména své rodiče a prarodiče
pásmem koled, říkadel a drobných dramatisací.
Obecenstvo bouřilo v ohlasech k individuálním
i skupinovým výstupům. (Obdobné potěšení
pak skýtala i repríza tohoto pásma sehraná jen
o několik dní později v Klubu důchodců).
Předvánoční čas je také blahobytným údobím
pro všechny knihomoly, neboť většina nakladatelství šetří to nejlepší ze své produkce právě na
sklonek roku. Využili jsme tedy této příležitosti
a přinesli několik knižních doporučení odkazujících k dílům myslícím na náš kout. Největší
prostor byl poskytnut ukázkám z knihy Evy
Koudelkové „Co si lidé vyprávěli – Pověsti od
Horní Jizery“. Posluchači se tak mohli bát při
četbě o ponikelských permonících, děsivém
štvaní u Jizery i u historek z farní zahrádky. Aby
toho strachu nebylo málo, vrátili jsme se ukázkou
o štvaní také k dříve vydané knize „Vůz hrůzy,
smrti“, při níž šlo už do tuhého. Představena

Letošní betlém
sčítání osazenstva

1. MISTR BETLÉMSKÝ S KLÍČEM – Matyáš
Braun
2. TRUHLÁŘ – Roland Haase
3. ŘEMESLNÍK S KLADÍVKEM – Bárt Braun
4. ZAHRADNICE – Andulka Leščišinová
5. KUCHAŘ – Adam Pospíšil
6. PERNÍKÁŘKA – Klárka Pajerová
7. PERNÍKÁŘKA – Markéta Danihelková
8. CHALUPNICE S JABLKY – Anežka Havajíková
9. ŠUMAŘKA S KLARINETEM – Lenka Holubcová
10. ŠUMAŘKA S HELIGONEM – Kačka Holubcová
11. FLÉTNISTKA – Maruška Havajíková
12. CHŮVIČKA S KOČÁRKEM – Emička
Hájková
13. CHŮVIČKA S MIMINEM – Helenka Havlíčková
14. CHŮVIČKA S KOČÁRKEM – Kačenka
Jandurová
15. ČTENÁŘKA – Nikolka Jindřišková
16. HOLČIČKA S PEJSKEM – Terezka Morávková
17. VYŠÍVAČKA – Nikolka Kozyková
18. CHALUPNICE S KOŠTĚTEM – Natálka
Havlíčková
19. ŠENKÝŘ – Matěj Hlůže
20. PIJAN – Michal Holubec
21. LENOCH – Kryštof Hájek
22. ŠVEC – Tomáš Bukáček
23. DRÁTENÍK – Jára Skalský
24. PLETAŘKA – Sára Kunertová
25. OZDŮBKÁŘKA – Terezka Buriánková
26. KORÁLKÁŘKA – Nikolka Vrbatová
27. PRADLENKA – Barunka Šedá
28. PAPUČÁŘ – Adam Vrbata
29. PEKAŘKA – Valentinka Leščišinová
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30. ŠVADLENA – Vlaďka Samková
31. BUDKAŘ – Vojtěch Holubec
32. DRVOŠTĚP – Petr Novák
33. DRVOŠTĚP – Lukáš Tomíček
34. MLATEC S CEPEM – Tomáš Řepka
35. ZEDNÍK – Štěpán Čech
36. KARTÁČNICE – Kristýnka Kunertová
37. KRAJKÁŘKA – Aneta Šedá
38. CHALUPNÍK S LOPATOU NA ZRNÍ –
Pepa Švanda
39. CHALUPNÍK S HRÁBĚMI – David Patočka
40. KOVÁŘ – Josef Krause
41. KOVÁŘ – Štěpán Holubec
42. KOVÁŘ – Filip Ledvina
43. KAMENÍK – Daniel Hartych
44. MÁSLAŘ – Tomáš Volejník
45. HOSPODYNĚ S HUSOU – Klárka Šedá
46. KOŘENÁŘKA S NŮŠÍ – Vanesa Hilmarová
47. ANDĚL S TRUBKOU – Alžběta Ledvinová
48. ANDĚL S TRUBKOU – Klárka Gembická
49. ANDĚL S RATOLESTÍ – Sandra Šperlová
50. ANDĚL S RATOLESTÍ – Šárka Holubcová
51. SVATÝ JOSEF – Vítězslav Schmidt
52. SVATÁ MARIE - Lucie Kováčová
53. JEŽÍŠEK - Barborka Holubcová
54. KAŠPAR – Luboš Vondra
55. MELICHAR – Petr Plichta
56. BALTAZAR – Petr Václavík
57. PRVNÍ FARIZEJ – Jaroslav Urík
58. DRUHÝ FARIZEJ – Tomáš Hájek
59. HERODES – Dr. František Kaván
60. VELITEL VOJSKA - Vladimír Slanina
61. PRVNÍ VOJÁK – Libor Vacek
62. DRUHÝ VOJÁK - Jiří Kolman
63. KOMINÍK – Lenka Drábková
64. DAROVNÍK - Marcel Miĺo
65. DAROVNÍK – Slávka Hubačíková
66. DAROVNÍK – Pavlína Holubcová
67. DAROVNÍK – Markéta Hrubá
68. DAROVNÍK – Hana Hanzlíková
69. DAROVNÍK – Ivan Tichánek
70. DAROVNÍK – Jakub Tichánek
71. DAROVNÍK – Milada Jungmanová

21

Kulturní dění
byla také také kniha „Hrobům v dáli“, mapující mimořádně výpravně a obsáhle osudy jmen
vtesných do pomníků obětem prvé světové války
na Jilemnicku – kniha mrazivá tím, že horor,
o kterém pojednává, se skutečně stal v celé své
děsivosti. (Knihy „Hrobům v dáli“ a „Co si lidé
vyprávěli - Pověsti od horní Jizery“ lze zakoupit
také na OÚ Poniklá). Knižní dýchánek umně
zpestřil hrou na klarinet Dr. František Kaván.
Následovalo povídání o vánocích za časů
našich prapra. Ujala se ho lidová vypravěčka
Slávka Hubačíková - a to s takovým zápalem,
že v rohu dále připravený klarinet Dr. Kavána si
ani nepísknul... Zkrátka, bylo si mnohé co říci
- a těch vymezených 50 minut uteklo mile jako
voda i tak.
A pak se již na Tuláčkově návsi schylovalo k hlavní atrakci, kterou je ponikelský živý
mechanický Betlém. K jesličkám i tentokráte
přispěchalo na 70 figur, které imitovaly dřevěné
pohyblivé postavičky tradičních krkonošských
Betlémů. Základ celého spektáklu tvořilo 50 žáků
základní školy pod vedením paní učitelky Peterkové. Při druhém ročníku jsme se pokusili hned
na návsi všechny figurky přdstavit – málem nám
však za tu dobu umrzly a proto od těch dob tu
adresnou slávu šetříme až na stránky tohoto periodika. Proto zde otiskujeme výčet všech figurek,
které svojí troškou přispěly ku zdaru akce.
Zvláštní poděkování patří paní Janě
Pičmanové za zapůjčení musejních exponátů pro
řemeslníky, panu faráři Ivo Kvapilovi za zapůjčení
části kostýmů, Markétě Hrubé za ustrojování figurek, Jaroslavu Hlůžemu za nasvícení Betléma
a Tomáši Klikorkovi za bezpečnostní dohled nad
technikou během betlémské produkce.
Tečkou pak bylo odpočítáním spuštěné
rozsvícení vánočního stromu. Zůstali jsme věrni
tradici, takže i letos máme na Tuláčkově návsi
rostoucí strom ozdobený barevnými žárovkami.
Nu, a pak se ještě chvíli dopíjelo, aby
z připravených 70 litrů svařáku nezbyla ani kapka.
Tak zase za rok, třeba opět na sněhu!
Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti
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Letošní živý mechanický betlém rozpohybovalo 71 živých mechanických figurek.

Pusinky - Dance of Life
V sobotu 22. 11. 2014 jsme se vypravili do
Skalice u České Lípy, kde se pořádala soutěž
Dance of Life 2014 - 6. ročník soutěže O pohár
města Nový Bor. Drobné zmatky nastaly hned
při vstupu, kde nám bylo řečeno, že si máme najít šatnu. Hledali jsme, ale nenašli...:-) Nakonec
nás slečna pořadatelka zavedla do šatničky, ve
které bylo dalších 20 slečen. Nevadí, holky jsou
skromné, převlékly se téměř na jedné noze a po
všech nutných úpravách šly sledovat probíhající
soutěž.

foto: Katka Jiroušová

Kategorií bylo moc, naše byla sloučená
s Dynamic (zumba). S pompóny cvičila ještě
místní skupina dětí. Pusinky kategorii zahájily.
I přesto, že opět jedna Pusinka chyběla, se úkolu
zhostily na výbornou. Přeci jen je vidět, že je
skladba zažitá a holky už vědí, co a jak...
Při vyhlašování byly hodně natěšené,
protože viděly konkurenci a samy uznaly, že
ostatní skupiny nebyly tak sehrané. 3. místo
bylo překvapením nejen pro nás, ale i pro
přihlížející...
Pusinky jsou ale rády za každou zkušenost
a moc se těší na další vystupování...
Martina Holubcová
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Domov
A
Rodin a

Centrum náhradní
rodinné péče

Centrum náhradní rodinné péče Domov a rodina s pobočkami
v Semilech, Vrchlabí a Trutnově bylo založeno v roce 2009. V
současné době spolupracuje v Libereckém a Královéhradeckém
kraji s více než 70 rodinami a své služby nabízí i zájemcům o
náhradní rodinnou péči a široké veřejnosti. Centrum Domov a
rodina (DAR) zajišťuje poradenskou činnost, rozvoj v oblasti
vzdělávání, umožňuje setkávání a sdílení prožitých zkušeností. Na pracovníky centra se mohou tedy obrátit všichni
ti, kdo mají zájem se do procesu náhradní rodinné péče zapojit, chtějí se o tomto tématu dozvědět více a samozřejmě
ti, kteří už svěřené dítě vychovávají.
Centrum poskytuje také vzdělávací semináře, které jsou koncipovány v souladu se zvyšováním znalostí a dovedností pro osobu
pečující. Významnou úlohu plní při setkávání dítěte, pěstounů a
biologických rodičů. Vzdělávání a setkávání probíhá nejen přímo
v našich centrech, klienti jsou zváni také na víkendové pobyty.
Zde na ně čeká plno nových zážitků i vědomostí.
Centrum DAR se snaží pomoci, doufáme, že jeho snaha je a
bude přeměňována v lepší životní situaci všech těch, kteří se na
nás obrátí.

www.centrumdar.cz

Divadelní spolek J.J. KOLÁR PONIKLÁ
Vás srdečně zve na divadelní komedii
Rudolfa Trinnera

HOLKA ODJINUD
pod režijním vedením Pavlíny A. HOLUBCOVÉ

v sobotu 27. prosince 2014 od 19 hodin
v kulturním domě KANTÝNA PONIKLÁ
bar otevřen hodinu před představením
vstupné 60,- / 30,- Kč

