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Slovo redakce
Milý Ježíšku,
přál bych si, aby si všichni Ponikeláci užili oslavu Tvých dvouticících sedmnáctých
narozenin tak, jak jim to bude nejmilejší.
Aby si našli chvilku na své blízké, aby si
našli chvíli na sebe samé. Přál bych si, aby
vedle všech těch hmotných radostí na ně
zpod balícího papíru vyskočilo uspokojení z dobře odváděné práce, touha splnit si
další cíle, aby našli potěšení nad úspěchy
i poučení z neúspěchů. Přál bych si, aby
nadále nacházeli chuť společně se zapojovat do života naší vesnické komunity, aby
se uměli nebrat jen vážně, aby tím naším
malebným údolíčkem kráčeli s hrdostí ke
generacím minulým i odpovědností k těm
budoucím. Přál bych si, aby i nadcházející
rok byl zázračným dobrodružstvím života,
na které budeme zase o těch příštích Vánocích s uspokojením vzpomínat. Přál bych
si, aby nám všem bylo na světě hezky.
Tomáš Hájek

registrační číslo:
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Obecní úřad Poniklá
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jazyková spolupráce:
Hana Hájková
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náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
28. 2. 2018
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: Hajek@ponikla.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 Hajek@ponikla.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
Cestou od kříže k Zabylému
Foto: Miloš Jakoubek
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Obecní hlásný

Zprávy z obce
Jednání obecní rady za období
listopad – prosinec 2017
Vážení ponikelští sousedé,
rok 2017 se nám pomalu chýlí ke svému
konci, a tak ani v tomto vánočně laděném Pod
horami Vás neochudíme o nadílku toho nejzajímavějšího, co řešila obecní rada za uplynulé
období.
Na podzim tohoto roku byly zahájeny projekční činnosti k územnímu řízení na výměnu
veřejného osvětlení v části obce Přívlaka. Obec
plánovala využít dotačního Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků,
kde je jedním z podprogramů podpora snížení
světelného znečištění. V tomto programu je
však vyžadováno předložení projektové dokumentace v konečném stupni řízení a doložení
vlastnického práva, případně doložení souhlasů

s právem provést stavby. Z tohoto důvodu nebyla žádost o dotaci v letošním roce předložena,
i nadále však bude pokračováno v projekčních
činnostech a vyčkáme na vyhlášení případné
výzvy v následujícím roce.
Nezdarem skončil i záměr předložení projektu na rekonstrukci lávky přes Jizeru u vlakového nádraží. MAS Přiďte pobejt o. s. vyhlásila
výzvu na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu
komunikací pro pěší, záměr byl konzultován
s pracovnicemi MAS a při dodržení specifických pravidel bylo možné projekt předložit,
v tomto případě však nedojde k včasnému
zpracování potřebné dokumentace pro stavební
povolení, která je povinnou přílohou. Bohužel
jsme nesehnali projektanta, který by stihl dopracovat včas již zpracovanou variantní studii.
Po novém roce zadáme zpracování projektové
dokumentace, abychom byli případně připraveni na vyhlášení další výzvy.

Obecní četa odklízí haldy listí z hřiště u Jizery 				
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foto: Tomáš Klikorka
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Předvánoční čas nám pokazilo rozhodnutí
o zařazení projektu řešícího bezbariérovost ZŠ
Poniklá, přístavbu III. etapy tělocvičny a rekonstrukci odborných učeben, na seznam náhradních projektů. Tento projekt jsme předložili
do výzvy Integrovaného regionálního operačního programu v únoru letošního roku, a ačkoliv
jsme řádně prošli všemi fázemi kontroly, počet
předložených projektů a určená alokace této
výzvy nás zařadila na seznam náhradních projektů. Co to znamená? Pokud vybrané projekty
k financování díky veřejným zakázkám ušetří
dotační peníze, budou se postupně oslovovat
žadatelé s označením „náhradní projekt“. Protože však nechceme pouze čekat, rozhodli jsme
o přepracování projektu, vybrali jsme několik
málo aktivit a zkusíme štěstí v aktuální výzvě,
kterou vypsala MAS „Přiďte pobejt!“.
Naopak příjemným překvapením pro nás
byla informace o přidělení dotace na projekt
„Rekonstrukce školního hřiště – Poniklá“
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje

Obecní hlásný
venkova. Projekt zahrnuje rekonstrukci stávajícího lehkoatletického sportoviště na hřišti
Na Kozinách, kde dojde k výměně povrchů
atletické dráhy, sektoru skoku do výšky a pro
vrh koulí, dále pak dojde k obnově sektoru pro
skok daleký. Realizace projektu bude zahájena
v jarních měsících, dodavatelem bude firma
Linhart, s.r.o., Stará Boleslav, jehož nabídková
cena činila 1 603 956 Kč bez DPH.
Dalším započatým projektem, na nějž získáme cca 30 % dotaci, jsou zateplovací práce
na objektech čp. 204 a 307, veřejnou zakázku
vyhrál pan Vlastimil Horáček ze Studence,
který zateplení a dodávku oken na čp. 307 ocenil na 1 950 725,93 Kč bez DPH, na čp. 204
za 1 52 273,87 Kč bez DPH.
Rada obce dále přidělila zakázku na dodávku čelního nakladače včetně příslušenství,
dopravy a montáže firmě Ing. Radek Sláma,
Vysoké nad Jizerou, dle předložené cenové nabídky. Dodávka včetně dopravy a montáže činí
171 533,62 Kč bez DPH.

Výměny oken a dvěří na čp. 307 a čp. 204 (na obrázku) probíhaly již v nastupujících zimních podmínkách.
Předvánoční úklid byl tak letos u někoho opravdu drsný, ale pod stromečkem bude teplo. foto: Tomáš Hájek
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Možnost vybudování doplňkového zdroje
pitné vody na ppč. 1394/3 u vodojemu Horní
Dola je možná, tento výsledek potvrdila zpracovaná studie, jejímž autorem je Ing. Jiří Pazderský. Studie zároveň obsahuje návrh průzkumného vrtu 60–80 m pod úrovní terénu v
této lokalitě.
Rada obce vzala na vědomí informaci starosty o pokračování projektu Greenway Jizera.
Svazek obcí Jilemnicko byl nositelem vyhledávací studie pro oblast Kořenov–Peřimov, navržená trasa kopíruje břeh Jizery a koleje, náklady
na realizaci cyklostezky jsou odhadnuty na 100
mil. Kč, v současné době není dořešen nositel
projektu pro realizační fázi.
Rada obce vzala na vědomí konečné náklady na realizaci komunikace na Novotný
kopec, které se z důvodu rozšíření zadání vyšplhaly na 2,1 mil. Kč. Původně se předpokládalo položení 1 400 m2 asfaltového betonu,
vzhledem k rozšíření komunikace v určitých

Obecní hlásný
úsecích celková plocha pokládky činila 1 900
m2. V souvislosti s touto akcí byla obci vyměřena a udělena pokuta ve výši 10 000 Kč ve
věci neoznámení pokácení min. 3 ks stromů.
Zdravotní stav těchto pokácených jedinců jste
si mohli prohlédnout na fotografii v posledním
čísle zpravodaje. Na opravu komunikace jsme
obdrželi 300 000 Kč z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu č. 2.1 Program obnovy
venkova.
Rada obce odsouhlasila ceník krátkodobých pronájmů ubytovny a dalších prostor
v KD Kantýna pro skupiny osob následovně:
ubytovna 1. a 2. den 1 500 Kč + 70 Kč/osoba
a každý další den 1 500 Kč + 50 Kč/osoba, kuchyň 500 Kč/den, hlavní sál 800 Kč/den.
Vážení ponikelští sousedé, obecní rada
Vám přeje spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce!
Petra Novotná, místostarostka

První zájemci o využití obecní posilovny z řad obecní čety si tužili svaly při jejím převozu do Poniklé,
foto: Tomáš Hájek
spuštění běžného provozu včas oznámíme.
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Obecní hlásný
Jelikož paní místostarostka ve svém článku
popsala v úplnosti všechny zásadní úspěchy
i nezdary místní samosprávy v uplynulých dvou
měsících, dovolím si jen krátký bilanční článek
o kvapným krokem nás opouštějícím roce sedmnáctém. Z pohledu obce to byl rok bez velkého
stříhání pásek, naplněný postupnou (a tolik
potřebnou) obnovou obecní infrastruktury, jakož
i projektování jejího dalšího rozšiřování a oprav.
Nejviditelnější byly letos asi opravy místních
komunikací za školou, nad čtyřřadovkou, na Novotný kopec atd., jarní dokončení výměny části
nejstaršího vodovodního řadu, doplnění dětského
hřiště o vodní herní prvky, oprava pomníku
padlým v Poniklé, úpravy budovy technické čety
na zadním dvoře, postupné vybavování obecní
čety potřebnou technikou, výměna oken na dvou
obecních bytových domech (204 – obřadní síň
a 307 – Cementárna) a potom ještě poměrně

Jiří Chládek upravuje prostory zázemí obecní čety
foto: Tomáš Klikorka
na zadním dvoře přádelny.

Obecní hlásný
dlouhý seznam drobnějších oprav a investic.
Dotační štěstěna nám letos několikrát byla
nakloněna příznivě, ale v tom nejzásadnějším
projektu přístavby školy a výrazné úpravy
interiérů tříd se k nám otočila zády. Nezastírám
obrovské zklamání a ztrátu mnoha nadějí, ale
tak už to v našem hazardním dotačním průmyslu
chodí…
Na příští rok je i tak naplánována celá řada akcí,
které jsou popsány v návrhu obecního rozpočtu.
Tomáš Hájek, starosta

Prosíme všechny majitele pozemku v sousedství cest, aby zvážili,
v jaké vzdálenosti od nich budou
stavět či sázet ploty. Těsně na kraji
cesty založená bariéra svůj boj s traktorem hrnoucím sníh stejně prohraje,
a potom se darmo hádáme, kdo za to
může…

Probíhající práce na výměně oken a zateplení
obecního domu čp. 307.
foto: Tomáš Klikorka
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Zastupitelstvo obce

Zasedání Zastupitelstva obce Poniklá
20. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá se konalo dne 7. prosince 2017 za přítomnosti 11
zastupitelů, (omluveni: S. Václavíková, J. Jón,
J. Bekr, M. Kulhavý) a 1 hosta z řad veřejnosti.
V obecním zpravodaji otiskujeme jen výběr
důležitých pasáží oficiálního zápisu (ten je v úplnosti k dohledání na elektronické úřední desce,
nebo na OÚ). Není-li uvedeno jinak, bylo hlasování jednomyslné.
Rozpočtová změna č.3
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2017:
navýšení příjmů rozpočtu o 1 248 803,39 Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 3 289 610,00 Kč,
navýšení třídy 8 financování o 2 040 806,61 Kč.
Odpady – systém a ceník
Odůvodnění předloženého návrhu vyhlášek:
Vyhláška 2/2017, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Poniklá nahradí vyhlášku z roku
2009. Úprava se vedle legislativních formalit
a aktualizace popisu sběrné sítě týká zejména
změny nakládání s velkoobjemovým odpadem. Ten by byl napříště sbírán každou první
sobotu v měsíci vždy od 9.00 do 10.00 přímo
v areálu technické čety na zadním dvoře bývalé
přádelny. Tento odpad by byl nově zpoplatněn
částkou odpovídající běžnému komunálnímu odpadu – viz dále vyhláška 3/2017 (což je logický
krok vzhledem k našemu celkovému systému
zaměřenému na platbu za skutečně produkovaný
odpad). Nadále by nepokračoval 1x do roka sběr
do velkoobjemových nádob na 8 stanovištích
po vsi. Obecní četa by úplatně mohla zajistit
odvoz velkoobjemového odpadu těm, kteří by
pocítili zvláště úkorně zrušení sběru na místně
bližším stanovišti. Dvě třetiny odpadu, který se
doposud hromadil v nehlídaných kontejnerech
na velkoobjemový odpad, do nich nepatří. Úpravou vyhlášky by se tedy na jedné straně zacelila
„díra v systému“ a na straně druhé by se rozšířila
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možnost likvidace těchto odpadů rovnoměrně
v průběhu roku.
Vyhláška 3/2017 o poplatku za komunální odpad nahradí vyhlášku z roku 2010, kdy byl poplatek za komunální odpad naposledy zvyšován.
Po sedmi letech se vlivem zdražení ze strany
dodavatele služby a zejména vlivem nárůstu
objemu vytříděných složek odpadu propadá systém do stále větší ztráty a je dotován obecním
rozpočtem. Po dalším ohlášeném zdražení ze strany svozové firmy o 4–6 procent za všechny
služby je tedy navrženo zdražení poplatku pro
uživatele systému o 14%, neboť:
Náklady obce na zpoplatněnou složku odpadu
(směsný) a nezpoplatněnou složku odpadu
(tříděný, nebezpečný, velkoobjemový, bio)
se zhruba rovnají! Odtud plyne, že jen aby bylo
dosaženo vyrovnání zdražení ze strany dodavatele, musí obec vůči občanům provést zdražení
dvojnásobné (kryjící i onu nezpoplatněnou
část). Pokud ovšem již nyní dosahuje ztráta systému zhruba třetiny objemu, musí být procento
zdražení ještě vyšší. A vzhledem k setrvalému
nárůstu nezpoplatněné složky ještě vyšší. Jinými slovy, předpokládáme, že zdražení o 14 %
pouze zachová obecní ztrátu na letošních hodnotách, případné vylepšení obecní bilance bude
případně zcela minimální. Při stanovování cen
za typisované nádoby je také třeba brát ohled
na okolní obce. V příštím roce je předpoklad
sjednocení ceny za velký pytel na 75,–Kč jak
v Jilemnici, tak v Jablonci n. J., pročež právě
matematický přepočet ze základní jednotky
našeho současného ceníku (66,– Kč za velký pytel) na hodnotu novou (75,– Kč za velký pytel)
stanovuje i pro všechny další varianty (týdenní, čtrnáctidenní, kombinovaný svoz) totožné
zvýšení ceny o 14 %. Zpoplatnění velkoobjemového odpadu na 70,– Kč za započatých 100
l (odhadem) vychází z výše argumentovaného
přepočtu a principu spravedlivějšího dělení
nákladů na ty, kteří odpad skutečně produkují.
Řeší také případný definiční problém velkoobjemového odpadu – co je a co není (a co by nemusel být) odpad velkoobjemový.
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První kolo výběrového řízení na (staro)nového
dodavatele svozových služeb organizované
centrálně svazkem Jilemnicko pro členské obce
dopadlo nezdarem. Dřívější odvolávky na možné
zlevnění služby, a tím ospravedlňované zachovávání původního ceníku pro občany, tak zatím
vzalo za své. Navíc se ukázalo, že ani do budoucích kol soutěže nelze očekávat takové
zlevnění služby, které by mohlo samo vyvést
systém z deficitu.
Diskuse:
J. Čížek: Navržená odhadovaná cena za odložení
na dvoře je přemrštěná, navrhoval bych koupit
váhu, odpad vážit tak, jako to mají v Jilemnici.
A. Šedá: Nechala bych odložení na sběrném
dvoře zdarma.
P. Plichta: Musíme zvážit, že kontejnery se dříve
dávaly zcela volně, když to bude za plotem
a bude u toho obsluha, nepřijde do kontejnerů
tolik věcí, které tam nepatří. Dá se předpokládat,
že lidé budou přemýšlet o tom, co budou vozit
za odpad.
J. Paulů: O jaké částce se bavíme u velkoobjemového kontejneru? T. Hájek: Asi 70 tis. Kč
J. Paulů: Pak bych se přimlouval za to, aby to
bylo zdarma, bude to jednodušší i pro obsluhu.
Když zvedneme ostatní služby o 14 %, pak by
velkoobjemový odpad měl zůstat zdarma.
T. Hájek: Já se s tímto názorem neztotožňuji.
Nemáme systém paušálního poplatku, ale každý
platí za komunální odpad, který skutečně vyprodukuje. Stejně tak, pokud někdo vyhodí
1 gauč, ať zaplatí 1 gauč, pokud někdo vyhodí
4 gauče, ať si zaplatí za 4 gauče. Proč to mají
platit společně všichni ostatní poplatníci? Těžko
se také bude určovat, co je vlastně velkoobjemový odpad.
J. Paulů: Podávám protinávrh, aby byl velkoobjemový odpad vybírán 1 x měsíčně zdarma.
P. Plichta: Podávám jiný protinávrh. Dát alespoň
minimální paušální poplatek za odložení velkoobjemového odpadu ve výši 20–50 Kč. Ať tam
lidé odkládají opravdu jen velkoobjemový odpad.
T. Hájek: Nejprve tedy dle Jednacího řádu hlasujeme o druhém pozměňovacím návrhu, zdražení
systému o 14 %, a poplatek za velkoobjemový

Zastupitelstvo obce
odpad – 50 Kč za uložení.
Návrh usnesení č. 201:
ZO Poniklá schvaluje obecně závaznou vyhlášku
3/2017 o poplatku za komunální odpad ve znění
dle odhlasovaného pozměňovacího návrhu –
zdražení systému o 14 %, za odložení velkoobjemového odpadu paušální poplatek 50 Kč
za uložení.
Hlasování:
pro:
8
proti:
2 (T. Hájek, A. Šedá)
zdržel se: 1 (J. Paulů)
(Pozn. zapisovatelky: druhý protinávrh byl přijat,
o původním návrhu a 1. protinávrhu se tedy již
nehlasovalo)
Návrh usnesení č. 202:
ZO Poniklá schvaluje obecně závaznou vyhlášku
2/2017, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Poniklá
v předloženém znění.
Rozpočet obce na rok 2018
(viz další strana) ZO Poniklá schvaluje schodkový rozpočet obce Poniklá na rok 2018
v závazných ukazatelích dle předloženého
návrhu.
Usnesení č. 204:
ZO Poniklá po projednání souhlasí uzavřením
smlouvy o kontokorentním úvěru s ČS, a.s.
ve výši 1 mil. Kč, na 12 měsíců a bez zajištění
a pověřuje starostu obce podpisem příslušné
úvěrové smlouvy.
Usnesení č. 205:
ZO Poniklá schvaluje aktualizaci Plánu obnovy
vesnice 2018 + dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 206:
ZO Poniklá schvaluje nákup 2 kontejnerů
13,8 m3 P1 od firmy Podhoran Lukov.
Usnesení č. 207:
ZO Poniklá schvaluje výši odměn zastupitelům
podle přidělených funkcí:
– Starosta (uvolněný) – dle platného nařízení
vlády
– Místostarostka (neuvolněná) – 50 % odměny
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dle platného nařízení vlády
– Radní (neuvolnění) – 50 % odměny dle platného nařízení vlády
– Předsedové výborů (neuvolnění) – 50 %

Zastupitelstvo obce
odměny dle platného nařízení vlády
– Člen výboru zastupitelstva – odměna vyplácena nebude
– Zastupitelé – odměna vyplácena nebude

* poznámky k rozpočtu v tis Kč jsou uvedeny na další straně, pod nimi pak nový platný ceník
odpadů na rok 2018							

9

Pod horami – listopad–prosinec

10

Pod horami – listopad–prosinec

Společenská kronika

Společenská kronika
Jubilea listopad – prosinec
91 let
Jindřich Kubín
85 let
Ludmila Lepšová
80 let
Jan Farský
75 let
Božena Čurdová
70 let
Marie Hájková
Otto Tomíček
Milena Lutzová

Zlatá svatba – 50 let
11. 11. 1967
Jaroslav a Miloslava Střížkovi
9. 12. 1967
Josef a Naděžda Hnízdilovi
Do další společné padesátky přejeme vše
dobré, hlavně pevné zdraví a vzájemný respekt.

Úmrtí listopad – prosinec
9. 12. Štefan Habiňák
Upřímnou soustrast!

Cestou od kříže k Zabylému		
					
							 foto: Miloš Jakoubek
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Co se děje ve škole a školce
Z třídní knihy předškoláka

Listopad nám přinesl už trochu chladnější, nevlídné a sychravé počasí, začal se výrazně zkracovat den a na sv. Martina jsme očekávali první sníh nebo alespoň děti ho toužebně
přivolávaly. Při špatném počasí čas rychleji
utíká s dobrou zábavou a tu nám zajistil pan
Los z Divadla Na cestě z Liberce loutkovou
pohádkou „O Plaváčkovi“. Plaváček se vydal
pro tři zlaté vlasy na Vševědově hlavě, ale
cesta k nim vedla přes mnohá dobrodružství.
Všem se ulevilo, když Plaváček prošel všemi nástrahami, byla svatba a dobro zvítězilo.
Loutky se nám moc líbily, stejně jako scéna
i samotné umělecké provedení klasické pohádky. Určitě se budeme těšit na další.
Starší děti v rámci týdenního tématu „Jak
chtěl skřítek Všudybýlek poznat Krakonoše“
si povídaly o životě v krásné přírodě Krkonoš,
které jsou téměř naším domovem. Ke konci
týdne nás ve školce navštívil sám Krakonoš,
který všetečnými otázkami prověřil znalosti
dětí. Za odměnu děti dostaly mnoho hodnotných dárků: krkonošské pexeso, omalovánky,
brožurku o Krkonoších, magnetky s obrázkem, měnící se pohlednice a samolepky.
Krakonoši, moc děkujeme a slibujeme, že
přírodu budeme chránit!!!
Máme rádi pohádky a taky zvířátka, to vše
jsme si mohli spojit ve Vzdělávacím programu o pejscích s pohádkou. Do školky za námi
přijela fenka hnědého Labradorského retrívra Tessie i se štěňátky. Je známo, že plemeno Labradorského retrívra je velmi milé,
s přátelskou povahou, bystré, dobře se cvičí
a s velkou radostí plní povely. Fenka Tessie
nám dokázala, jak umí poslouchat a plnit povely, vyhledávat dobrůtky a opatrně je sbírat
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ze zad dětí. Naučili jsme se, jak správně pohladit pejska a jak se chránit v případě napadení
zlým psem. Děti si sehrály hlavní role spolu
s Tessie, která aportovala všechny ingredience
v pohádce JAK PEJSEK A KOČIČKA PEKLI
DORT. Největším lákadlem pro děti byla třítýdenní štěňátka, která děti mohly pozorovat
i při krmení od maminky Tessie. Děkujeme
za hezký a poučný zážitek, který je nad jakékoliv povídání.
Ke konci měsíce listopadu šly starší děti
(mladší se vyvezly hasičským autem s p. T.
Klikorkou, děkujeme) na exkurzi do rodinné
společnosti Rautis, která udržuje tradici ruční

Canisterapie s pohádkou “O pejskovi a kočičce”
		
foto: MŠ Poniklá
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výroby vánočních ozdob a skleněných korálků
v naší obci. Při exkurzi mohly děti sledovat
celý proces výroby v různých částech firmy,
od ručního foukání skleněných perliček přes
stříbření a barvení, řezání, až k samotné montáži ozdoby. Pro děti je každé setkání s realitou
velmi přínosné, protože někdy ani my dospělí
nemáme představu, kolikery ruce jsou za zrodem takové krásy. Moc děkujeme manželům
Kulhavým za prohlídku a montážní sety pro
děti ZDARMA a za trpělivost při prohlídce velmi příjemné paní Marianě Paldusové.
Ve školce si děti mohly s pomocí učitelek
„smontovat“ vlastní hvězdičku pro radost.
Od 2. listopadu do 14. prosince se opět
po roce děti pravidelně ve čtvrtek vídaly s trenéry Kubou a Mírou u nás ve školce v rám-

Návštěva Rautisu

		

ci projektu „Sportovní školička - doskákej
si ro svou medaili“. Poslední lekce se uskutečnila v hale ZŠ společně s rodiči.
Bílá sněhová peřina vše přikryla, příroda
v klidu a tichu spí. Děti se radovaly a postavily sněhuláky, ale zajisté nás také ve školce
potěšila pohádka. Přijeli k nám herci z Nezávislého divadla s představením „Pohádky naší
babičky“. Vánoční pohádku vypravovala babička a pomáhal jí Kašpárek a mnoho dalších
maňásků. Babička nebyla ledajaká, ale kouzelná, protože měla s sebou knížku plnou podivuhodných příběhů. Připomněli jsme si české
vánoční zvyky, tradici stavění Betlémů a zazpívali jsme si spolu s babičkou koledu. Představení bylo kombinací loutkového a činoherního herectví, moc se nám líbilo a velmi mile

				

foto: MŠ Poniklá
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nás uvedlo do adventního času.
S adventem přichází čas tajemství. Obdobím nás provázejí adventní postavy Barbora,
Mikuláš s andělem a čerty, Lucky a Perchty
kontrolují úklid v domácnostech, nabádají k poslušnosti a pracovitosti. Je to výzva
„uklidit si sám v sobě“ a připravit se v radosti
a těšení na Vánoce. Chceme oslavit, že Ježíš
se narodil v Betlémě, přišel tak na svět a má
nás všechny rád! Tak i u nás ve školce probíhají pilné přípravy na Andělské a čertovské rojení dětí v maskách, tradiční besídku pro rodiče
a veřejnost a trochu v nejistotě očekáváme,

Andělsko – čertovské rojení
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jestli i u nás bude nějaká nadílka pod stromečkem. Tak nám držte palce! O tom zase příště.
S blížícím se koncem roku bych Vám
všem chtěla popřát klidné a požehnané vánoční svátky v kruhu vašich milovaných, pevné
zdraví a šťastné vykročení do nového roku
2018. Zamyslete se, co je pro Vás štěstí. Někdy méně znamená více, mít rodinu, domov,
přátele a vědomí, že Vás někdo miluje. Važme
si obyčejných věcí.
Veselé Vánoce Vám přejí děti i zaměstnanci školky.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

			

foto: MŠ Poniklá
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Základní škola – aktivity spojené
s finanční podporou EU
Ke konci loňského školního roku naše
škola úspěšně podala žádost o poskytnutí dotace v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro MŠ a ZŠ Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání.
Náš projekt s názvem ,,Podpora kompetencí žáků ZŠ Poniklá“ je především zaměřen na dvě aktivity jdoucí nad rámec běžné
výuky. První aktivitou je Doučování žáků
ohrožených školním neúspěchem. Doučování probíhá jedenkrát týdně po dobu 60 minut
ve dvou skupinách – I. stupeň, II. stupeň. Cílem aktivity je zopakovat si a upevnit si probírané učivo v hlavních předmětech (Čj, M,
Aj) podle individuálních potřeb přihlášených
dětí. Děti by si také měly udělat představu,
jak své dovednosti a znalosti rozvíjet při samostatné domácí přípravě.
Druhou aktivitou je Klub zábavné logiky
a deskových her, který probíhá po dobu 90 minut jednou týdně. Jak už z názvu vyplývá, aktivita vede k rozvoji logického (ale i informatického) a strategického myšlení žáků pomocí
hraní příslušných deskových a logických her
(např. dáma, šachy, logik atd.). My jsme se
ale rozhodli naplnit tyto konkrétní cíle i pomocí dalších aktivit. Především se chceme
věnovat práci se stavebnicemi z řady Lego
Education, která by v dětech měla probudit
touhu po přirozeném a zábavném vzdělávání
v oblasti vědy a techniky. Mladší děti budou
pracovat se stavebnicí WEDO 2.0, která by
u nich měla mimo jiné podpořit komunikační
dovednosti, tvůrčí schopnosti, představivost
a fantazii. Starší děti mají k dispozici stavebnici Mindstorms EV3, se kterou modelují,

Škola a školka
programují a testují určitá robotická zařízení
v reálném prostředí. Při týmové práci by mělo
docházet k rozvoji komunikačních dovedností, předávání zkušeností, získávání vědomostí
o senzorech, řízených výstupech a inteligentních programovatelných jednotkách. Věřím,
že potenciál naší společnosti je větší, než být
pouhou montovnou s levnou pracovní silou,
a doufám, že jedním ze střípků do mozaiky
vedoucí ke změně je i tato naše volnočasová
aktivita.
Aby byl náš výčet podpořených aktivit
úplný, je nutné ještě uvést podporu profesního rozvoje pedagogů naší školy, konkrétně
další vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti. A tak nás čeká o jarních prázdninách
kurz zaměřený na inovativní metody vedoucí
k rozvoji tolik důležité čtenářské gramotnosti.
A pro pořádek je třeba na závěr uvést dva
čistě statistické údaje - projekt bude realizován v průběhu dvou školních roků (právě
probíhající a příští) a byl podpořen celkovou
částkou 325 312,- Kč.
Zdeněk Vinklář

Čertovské rojení se nevyhnulo ani základní škole.
Ponuré sklepení pod budovou školy vytápěné
mohutně přímo od kotlů školní kotelny se ukázalo
být ideálním peklem.
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Rozsvěcení vánočního stromečku
Po sedmé jsme letos rozsvěceli vánoční
strom s doprovodným adventním programem.
První adventní sobota (ta po první adventní neděli) nabídla za spolupráce ZŠ Poniklá a Kabinetu kerkonošské slovesnosti pestré odpoledne
a podvečer vážící se k příchodu svátků Zrození. Tradičně začalo vše o třetí hodině sejkorami, svařákem a krásnými prodejními výrobky
dětí ze základní školy i místních řemeslníků.
Kulturní program zahájily děti ze spojeného prvního až třetího ročníku naší školy. V sólových i sborových výstupech dětí
pod vedením paní učitelky Lenky Holubcové
a paní družinářky Gabriely Kučerové byla
cítit radost vzájemně sehrané třídy a nejedno dítko se blýsklo i efektním a suverénním
projevem. Celé pásmo písní, básní a divadelní
operky O červené Karkulce ale (alespoň tedy

pro mne) trumfla nečekaná a dojemná pointa
celého představení. Všechny děti se bezprostředně po děkovačce přišly samy od sebe
obejmout s paní učitelkou Lenkou Holubcovou a utvořily takový objímající se hrozen.
A právě toto nikým nerežírované vyjádření
vztahu žáčků ke své učitelce považuji za ještě
cennější než vysvobození babičky a Karkulky
z vlčích útrob.
Velice zajímavé a poučné bylo pak povídání o krkonošských adventních zvycích
a Štědrovečerní tabuli v podání pana doktora
Daniela Dědovského, folkloristy a toho času
zaměstnance vysockého musea. Přednáška
přinesla perličky ze života našich prapra, vysvětlení původu některých zvyků, porovnání
českých a německých tradic, jakož i ochutnávku té vůbec nejtradičnější vánoční krmě, totiž

Po děkovačce – paní Učitelka Lenka Holubcová a její třída		

16

foto: Jaroslav Holubec

Pod horami – listopad–prosinec

Spolky

hubovce. Diváci mohli okusit jak slanou tak
i sladkou variantu. Přiznám se, že na sladkou
jsem se odvážil prvně v životě - a ejhle, spojení hub a švestek kupodivu funguje báječně.
Kdo nevěří, musí ozkoušet sám.
Zpívání koled v podání Svatojakubského
sboru pohladilo po duši! Bylo, jak už jsme
na to v případě tohoto ponikelského hudebního uskupení zvyklí, takové opravdové - v tom
nejlepším slova smyslu.
A pak již kostelní hodiny odbily klekání
a na návsi se rozpohybovalo na 70 figur živého mechanického Betléma. Svatá rodina,
andělé, darovníčci, tři králové, zlobný Herodes i farizejové a zejména 50 dětských figur
řemeslníků všech možných tradičních profesí.
Jako vždy bylo na co koukat, jen nebylo co
poslouchat. Nevyšel nám totiž předpoklad, že
když se v kostele oroštují varhany, zalije náves
Tichá noc. Magda Jarošová tak sice hrála, seč
jí síly (a má jich dost!) stačily, ale Tichá noc
byla tak tichá, tak moc tichoučká, že ji nikdo

Živý mechanický Betlém		

u Betléma neslyšel.
Na úplný závěr jsme rozsvítili stromeček.
Žárovičky jsou na něm hezky barevné a velikost není všechno.
Děkuji žákům i pedagogům naší školy, statečným členům Kabinetu bojujícím s mrazem
i futeří, i všem návštěvníkům akce za to, že nás
pomohli vánočně naladit.
Tomáš Hájek

Svatojakubský sbor

			

foto: Josef Zemánek

foto: Alena Stránská
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Ponikelský fotbal
Naši fotbalisté odehráli v podzimní části sezóny 2017–2018 v okresním přeboru 9 utkání,
ve kterých moc úspěšní nebyli. Zvítězili pouze jednou a osmkrát prohráli. V utkáních dosáhli
skóre 2 : 30 a jsou po podzimní části se 3 body na posledním 10. místě.
Doufáme, že se přes zimu na jaro dobře připraví a dosáhnou na jaře lepších výsledků.

Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Družstvo
TJ Sokol Nová Ves
SK Studenec
SK Mírová p. Kozákovem
TJ Sokol Stružinec
TJ Sokol Horní Branná B
FK Přepeře B
TJ Vysoké nad Jizerou
TJ Sokol Bozkov B
TJ Sokol Mříčná
TJ Poniklá

Záp.
9
9
8
9
9
8
8
8
9
9

Skóre
28:9
30:15
43:12
28:19
14:24
17:19
19:20
12:24
17:38
2:30

Body
25
20
18
18
15
12
9
4
3
3

Děkujeme všem našim fanouškům za přízeň, kterou nám projevovali i přes tyto výsledky
svými návštěvami na zápasech a těšíme se, že nám zůstanou věrni i v příštím roce.
Trochu jiné „poděkování“ patří těm, kteří se podíleli na poničení sítě za brankou. Jedna síť
přijde zhruba na 6 tisíc korun a je smutné, že po dvou letech vypadá takto.

Na závěr bychom chtěli všem občanům popřát hezké prožití vánočních svátků a do Nového
roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Výbor TJ
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Farní společenství
Knit A Square – Upleť čtverec
Milí spoluobčané, chtěla bych vás informovat o projektu, do kterého se před třemi lety
zapojila naše farnost. Zajišťuje ho organizace
Knit A Square, která pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s AIDS v Jižní Africe.
Odhaduje se, že takových dětí je v Africe kolem 15 milionů, z toho v Jižní Africe kolem 1,4
milionů. Ty nejchudší děti spí bez přikrývek
na holé zemi, jsou hladové, často nemocné,
mnohé z nich jsou infikovány HIV. Uplést nebo
uháčkovat čtverec, který se pak stane součástí deky, může pomoci zachránit dětský život.
Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste se do tohoto projektu zapojili, dárcům
ponikelským i přespolním, známým i těm
anonymním (občas se nám v kostele na stolku objeví balíčky pečlivě upletených čtverců
od neznámé pletařky – moc děkujeme:-)).

Do Bryanstonu v JAR jsme odeslali již
dva balíky o váze cca 10 kg. Obě zásilky doputovaly na místo, jsou zaevidovány a informace o jejím převzetí lze dohledat na webových stránkách projektu (adresa viz níže).
Čtverce, které lidé pletou a háčkují na celém
světě, mají mít rozměr 20x20 cm, po dohotovení je potřeba u každého nechat konec příze
dlouhý cca 50 cm, aby je bylo možné k sobě
sešít. Tyto čtverce jsou pak dobrovolníky sešívány až na místě, protože kdyby byly zaslány
celé sešité deky, musela by organizace platit
za každý kus dovozní clo. Dobrovolníci kombinují v každé dece čtverce poslané z různých
konců světa, různé barvy, vzory a styly. Přestože název organizace je Knit A Square (Upleť
čtverec), neznamená to, že nemůžeme tvořit
a odesílat jiné věci. Naopak, háčkované i pletené oblečení, jako například svetry, ponožky,
vesty nebo návleky na ruce jsou velmi vítané.
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Bližší informace o této formě pomoci či návrhy výrobků naleznete na webových stránkách:
https://upletctverec.wordpress.com/,
h t t p : / / w w w. k n i t - a - s q u a r e . c o m / .
Pokud byste se chtěli připojit a pomoci africkým dětem, rádi vaši pomoc uvítáme. Je to pro maminky a babičky i dobrá
příležitost zavzpomínat na staré časy, kdy
se pletlo ve velkém, využít různé zbytky
vln a zároveň udělat dobrý skutek. Už jsem
obdržela od pilných pletařek další balíčky
čtverců, takže začínám připravovat k odeslání již třetí zásilku. Váš dar v podobě pletených či háčkovaných výrobků můžete zanést
do kostela nebo se na způsobu předání můžeme domluvit (holubcova.e@seznam.cz).
Přijměte poděkování za všechny děti, kterým vaše výrobky poslouží a pomohou :-).
			 Eva Holubcová
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. . . přátelé vánočních svátků . . .
Že prý se Vánoce mají slavit duchovně. Duchovní jsem, ale musím se přiznat, že vůbec nevím, jak si takové duchovní Vánoce představit. Co ale vím: Když se lidem
zoškliví tělesné - hmotné, Duch Boží ani
lidský se tím nepřivolá. Tak to nefunguje.
Vánoce prostě jsou materiální svátky!
Jsou to svátky vtělení Božího syna, ztvárnění
- zhmotnění Boží lásky k člověku. „Slovo se
stalo tělem a přebývalo mezi námi.“ Jak jinak
by se tedy Vánoce měly slavit než tělesně?
Nejlepší je na Vánocích, že fungují skoro automaticky. Hoduje a z darů se
raduje každý, více nebo méně, ale každý. Bohatý i chudý, dobrý i zlý, hloupý
jako chytrý, věřící po boku s nevěřícím…
Vánoce stojí skoro na začátku církevního roku. A to je jejich smysl: Je to společná
startovní čára všech lidí. Vím však a trvalou
pravdou je, že Vánocemi to právě jen a jen
začíná, ale nekončí. Vím srdcem, že můžu-li
a chci-li někoho obdarovat, znamená to, že nejsem sám. Zažívám, že já jsem důležitý pro někoho a někdo je součástí mého života. Z této
první slavnosti Boží a lidské hmotné důvěry
pak vyrůstá nehmotné bohatství pro čas života.
Tato důvěra a přátelství nás samotné pak

činí plnějšími lidmi, svobodnými od strachu a sobectví až otevřenými pro věčnost.
Vzpomeňme na to, až po Vánocích začne
slavnostnost života vyprchávat. Pokud máme
rádi lidi kolem sebe, putujeme pod otevřeným nebem, ze kterého jako povzbuzení zní
andělský hlas: „…Pokoj lidem, kteří usilují o dobro, vždyť v nich má Bůh zalíbení...“ Pokud se uzavřeme a převládne v nás
pýcha, lež a hledání vlastních zájmů, pak se
v nás a kolem nás opět začne šířit temnota.
Obdivuhodné a jedinečné je na křesťanství
mimo jiné to, že není vázáno ani na nějaké
místo či přírodní útvar, jako je Mekka muslimů
nebo Ganga hinduistů, ale je spjato s člověkem.
S člověkem, který je mým bližním, ne
však s otázkou - a kdo je můj bližní?, spíše však s výzvou - ty sám se staň bližním.
Bližním třeba v dítěti, třeba v jeskyni, i té
životní, třeba na zapadlé samotě, třeba…
S přáním radostných vánoc - poctivých
startů do života, po boku člověka a s požehnáním Božím. S výzvou k naplňování životních potřeb hmotných, lidských i duchovních.
S vděčností za zrání života třeba i skrze
letošní Vánoce.
P. Ivo
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Divadelní spolek J. J. KOLÁR PONIKLÁ
srdečně zve své příznivce
na reprízu hry
Pavla Šreibra

C E STY H LE D Á N Í
pod režijním vedením Pavlíny A. Holubcové
v sobotu 30. 12. 2017
od 19.00 hod.
v kulturním domě KANTÝNA PONIKLÁ
vstupné dobrovolné
bar otevřen hodinu před představením
22
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Nad věcí – novinky
V krámku Nad věcí očekáváme tuhou zimu, a proto jsme pro Vás připravili spoustu zdravých věcí. Výrazně jsme rozšířili nabídku bylinkových sirupů z Bilerbinu – máme teď mátový,
zázvorový, meduňkový, levandulový, rakytníkový, bezový, šípkový a jablečný. Doporučujeme
si z nich udělat třeba i horký nápoj – konkrétně jablečný chutná výtečně, do zázvorového můžete
přidat i trochu rumu. Zima pak nemá šanci!

Sušené ovoce od firmy Domácí dobroty klidně může zaujmout místo na svátečním stole, podobně, jako tomu bylo v časech, kdy ještě nebyl cukr na každém rohu. Vyberte si mezi sušenými
jablky, hruškami, švestkami, meruňkami či broskvemi, jablečné marokánky mohou konkurovat
i cukroví.
Horký zimní čaj si můžete osladit medem od ponikelských včelařů, a kdyby Vás přes to
všechno přemohla rýma, máme pro Vás krásné látkové kapesníky. Vyrobili je v Hořicích a mají
je tak hezky zabalené, že je můžete klidně věnovat i jako dárek.
Přejeme všem klidné a příjemné Vánoce!

Nad věcí – otvírací doba o svátcích:
sobota 23. 12. – 8:00 – 17:00
neděle 24. 12. – zavřeno
pondělí 25. 12. – zavřeno
úterý 26. 12. – 8:00–17:00 – bude čerstvé pečivo
od středy 27. 12. do neděle 31. 12. – 8:00–17:00 – každý den bude čerstvé pečivo
pondělí 1. 1. 2018 – zavřeno
od úterý 2. 1. 2018 – běžná otvírací doba
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Firma Rautis přijme do svého týmu:
kolegyni/kolegu do balírny

náplň práce: příprava výrobků k expedici
(závěrečná kontrola, balení), částečně evidence
výrobků ve skladu (včetně práce na PC)
nástup: ihned
brigádníky do ﬁremní prodejny – víkendy
náplň práce: průvodcování exkurzí do výroby,
lektorování v kreativní dílně, prodej ve firemní
prodejně
nástup: ihned
Podrobnější informace podá Marek Kulhavý
na tel. č. 736 109 917.

Stolní kalendář obce Poniklá na rok 2018
na téma 125 let Tělocvičné jednoty Sokol
Poniklá je za pouhých 89,– Kč k dostání na
OÚ, v trafice paní Šeflové, v krámku Nad věcí
a v jilemnickém infocentru.
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Listy z kronik – část II.
Rychtáři a poddanské povinnosti
Pána zastupoval v každé vsi a tedy i v Poniklé rychtář a jemu pomáhali konšelé či přísežní.
Rychtář dohlížel na poddané, aby dobře hospodařili, aby nejednali na škodu panského hospodářství, aby řádně plnili povinnosti činžovní, robotní, daňové a náboženské. Některou práci na místě
vrchnosti řídil jenom rychtář, to vždy při robotách, který za to nemusel svůj potah a svého pacholka na robotu posílat. V obci dbal rychtář, aby se nic nedělo proti obecným zákonům zemským
a proti dobrým mravům.
Jako jediný měl právo šenkovat panské brannské pivo a nalévat pálené. Sem z ponikelského
kostela přicházely svatby do světnice a za hry doudáčkovy a hodkovy provedli svatebčané jeden
po druhém nevěstu a teprve asi po druhé hodině se svatba ubírala k svatebnímu obědu. Dále se
tu odbývaly všechny pouťové, posvícenské a masopustní muziky. Sousedé byli vyzváni, aby
jim prokazovali poslušnost a úctu, protože tu ve vsi jsou oni představeni jim na místě milostné
vrchnosti pana hraběte. Věnec z chvůje uvitý a zavěšený na hrázce, vystrčené z okénka lomenice,
upozorňoval, že tam ve statku je toho času šenk.
V roce 1646 byl jmenován ponikelským rychtářem mlynář Jan Tomíček–Holíků (nar. 1608
v čp. 14). S rychtou přišel do mlýna i šenk brannského piva a páleného. Po čtyřicet let mlynařil
a po pětadvacet let rychtařil a šenkoval až do dubna 1671, kdy se rozžehnal s tímto světem a byl
pohřben pod ochranu sv. Jakuba. Po něm mlynářství i rychtářství převzal Janův nejstarší syn
Václav. Od roku 1676 to byl Daniel Tomíčků, jenž zemřel koncem října 1695. Rychtářství svěřil
zatím pan hejtman dosavadnímu konšelu Mikuláši Holubcovi (čp. 24) a o ponikelském soudě ve
středu 14. března 1696 byl jím i celou obcí schválen.
V zimě roku 1688 byl držen ponikelský gruntovní soud zvlášť důkladně, neboť byla registra
tato purgkrechtní obce ponikelské obnovena a ze starých register, nemohouce se déleji potřebovati, s obzvláště pozornou bedlivostí extrahiována, podle nynější posloupnosti a osady, jak gruntové
a živnosti po sobě jdou, s doložením zejména jednoho každého hospodáře v pořádnost uvedena
a pro dokonalejší bezpečnost v lidských spravedlnostech a nápadních, vyhnutí všeliké chyby.
V listopadu 1711 tento Mikuláš Holubec zemřel a za rychtáře ustanovil purkrabí brannský
Václava Holubce, syna neboždíkova, bydlícího v chalupě čp. 104. Tam do chalupy se teď přestěhoval šenk piva a páleného.
O gruntovním soudě drženém 11. března 1723 podle nové hraběcí instrukce byli pro Poniklou
ustanoveni dva rychtáři, starší a mladší. Za staršího byl vybrán ponikelský mlynář Kristián Rieger
(Rykar), za mladšího Jiřík Řehořek (čp. 90). Tomu staršímu rychtáři odevzdal dosavadní rychtář
a teď i sedlák Václav Holubec hned ještě na soudě rychtářskou žílu či právo, kdežto ostatní písemnosti, počet a šenk slíbil vydat do týdne.
V neděli po soudě přijel nově ustanovený starší rychtář k bývalému a udělal s ním kontribučenský počet, odvezl si obecní berniční knížku a otep selských rabuší, na nichž bylo navrubováno, kolik každý sedlák zaplatil na měsičních kontribucích, i cimertové nádobí k šenku piva
a kořalky.
Tak se rychta i šenk odstěhovaly dolů do mlýna, kde bývala rychta, jak pamětníci vykládali,
naposledy před 57 léty, do roku 1676.
O gruntovním soudě 9. února 1735 byl sedlák a soused Jindřich Fišara (čp. 37) od Jírů vyhlášen za staršího rychtáře ponikelského purkrabím brannským Janem Zelenkou, představen shromážděné obci a odevzdáno mu rychtářské z bejkovce pletené právo či žíla. A tak se vše stěhovalo
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dnes již od mladšího rychtáře Kristiána Riegra z mlýna nahoru do vsi. Rychtářské právo držel až
do 1. února 1740 kdy bylo odevzdáno Jindrovi Jiroušovi (čp. 35) a ten představen sousedům jako
starší rychtář.
Každoročně první týden v květnu musel rychtář ponikelský dovést ponikelské robotníky
k Maříkovu na plavecí robotu, neboť až sem „šli s koncem“ plaveného dříví zadní horáci z jilemnického panství a oni Ponikelští měli za povinnost od starodávna dohnat plavené dřevo až k jezu
sytovského mlýna. Další povinností bylo krmení panské kozy a další.
Ten čas kolem sv. Václava opustili panští kozáci Kozí a Kotlovou boudu a sehnali panské
kozy z vysokých hor dolů do podhůří, kde jimi podělili sedláky a chalupníky ve vsích štěpanického panství, aby ti panské kozy živili přes zimu za to, že se jim dovolovalo pást skot v panských
lesích na Zabylým a Kozle. Když na horách sešel sníh a začala plná pastva, přišel do Poniklé panský kozák a každý hospodář mu odevzdával panské, přes zimu u něj přezimované kozy i s kůzlaty. A tak některý den po sv. Filipu a Jakubu (1. 5.) putovaly kozy na hora na louky při Vlčím hřbetu
pod Kotlem. Noční stání a napájení měly kozy u Kozí boudy a u Kotelské boudy. Tady je panští
kozáci vydojovali a mléko po sražení zpracovávali na kozí sýr a syrovátku. Pro nadělané sýry
si přijížděli ze vsí střídou rychtáři, sýry odpočítali a navrubovali kozákovi na rubuši a pak doma
ve svých rychtách je rozprodávali poddaným.
Ještě před sv. Martinem (11. 11.) přivezl rychtář z Horní Branné celou fůru panského lnu,
koudele a pačísků, aby je rychtářka rozdělila do statků a chalup na spředení. Na každou ženu připadlo buď 8 liber koudele, nebo 4 libry česání, 4 libry pačesků, anebo 2 libry lnu. Len odvažovala
rychtářka nejlepším přadlenám, neboť přísti se mělo pěkně tence a koudel zas těm nejhorším.
Do svatých třech králů mělo být všechno spřadeno, odváženo a odevzdáno na zámek do Horní
Branné.
Počátkem prosince upomínal rychtář hartusivě o berně ty, kteří ještě nezaplatili. Hned po žních
začal vybírat kontribuci pro krále a císaře Ferdinanda II. . Hospodář (čp. 97) musel odvést na daně
ze své usedlosti 4 zlaté 45 krejcarů, a k tomu ještě starodávnou berni domovní. To loni roku 1627,
6 zlatých 4 krejcary a k tomu 20 krejcarů korunovační daně, vybírané na zaplacení korunovace
císařovny Eleonory Mantovské, choti císaře Ferdinanda II. a arcivévody Ferdinanda, provedené
v listopadu 1627 v Praze.
O gruntovním soudě 27. ledna 1707 byla potvrzena novu hraběcí artikulí stará výměna roboty. Pěti největším sedlákům dva dny potažní roboty v týdnu. Mezi ně patřily i Mikuláš Holubec
(čp. 24) a Jan Skalský (čp. 41), 11 sousedům zase 1 a půl dne a 14 zbývajícím sedlákům jeden den
v týdnu. Pět chalupníků bude konat 1 den ruční roboty a 26 návesníků po jednom půldni v týdnu.
Další povinností bylo zimní kvartýrování vojáků, kdy jeden takový voják musel dostat ke stravě
1 libru masa, 2 libry chleba a 2 holby piva, porci pro 1 koně tvořilo 6 liber ovsa a 8 liber sena.
Téměř každoročně bylo oznámeno, že jeho Milost Císař potřebuje na doplnění regimentů
jistý počet rekrutů a koní. Potom bylo určeno, že jeden rekrut přijde na 18 berních osedlích. Jeho
cena se skládala z částky na vyživení, dvouměsíčního žoldu, na flintu, na mundur a prohlížecího
felčara. V celku přes 36 zlatých, dále pak částka na mladého koně. K tomu měsíčně kontribuce.
Od sv. Martina čelátka nově vstupovala do služby. A to i doma na statcích děti musely pracovat od svých 12 let jako pasák-husopaska, od patnácti let jako pohůnek-skotačka, od osmnácti let
potom jako pacholek-děvečka, čímž si zasluhovaly plat. Ten za službu ročně byl pro husopasku
2 kopy, skotačku 3 kopy, děvečku 4 kopy. Plat pacholka byl po 7 kopách míšeňských. Plat za odsloužená léta dostávali jeden po druhém, když odcházeli ze statku a hospodář jim měl odrazit to,
co by si vybrali za nákup oděvu, obuvi a na outratu o pouti, posvícení a jarmarcích.
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil Miroslav Holubec

27

