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Slovo redakce
Milí čtenáři,
rád bych se s vámi v tento předpoutní
čas podělil o jeden červnový zážitek. Již
druhým rokem pořádají víchovští hasiči
víchovskou pouť sami. Sami bez komediantů, bez stánků s čínským šuntem. I letos jsem se s rodinou na víchovskou pouť
vypravil a nelitovali jsme. Bylo zde vše:
Poutní zábava, široký sortiment občerstvení, několik atrakcí pro děti (houpačky,
řetězák, motokára, obrovská nafukovací
klouzačka, střelnice) za pár korun, stánky
s perníky, které napekli Víchováci, dárky,
které vyrobili Víchováci (pěkné bylo vidět
v jednom stánku starostku, v druhém ředitelku MŠ a ve třetím ředitelku ZŠ). Celou
poutí se linula pohodová sousedská atmosféra, sousedi utráceli peníze pro své spolky. Nádhera. To vše se daří realizovat na
nevelkém prostranství před místní hasičárnou. Teď nastane čas poutě u nás. Narvané
stánky šmejdem tísnící se na silnici, handrkující se stánkaři, čtyři nepřeslechnutelné
repráky komediantů útočící na uši čtyřmi
ruznými písněmi, předražené kolotoče na
nejkrásnějším místě, na návsi. Pravda, ponikelská pouť má své krásné stránky - řemesla u stodoly, turnaje, hasičská zábava,
mini jarmark Fleru, MASH apod. Avšak
nestálo by za to se zamyslet a naši pouť
trochu vylepšit? A možná bychom se mohli
učit od sousedů.
Pěkné počtení.
Marek Kulhavý - redaktor

INZERÁT:

Od září 2014 pronajmu byt 2+1 v dolní části Poniklé. Info na 775-950-973
nebo na JJirous@seznam.cz
J.Jirouš
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Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
I letos naše obec připravila milou zastávku pro
jízdu veteránů - Studenecká míle. Starosta vítá na
návsi nejstarší automobil.
foto: Marek Kulhavý
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Jednání obecní rady za období květen - červen 2014
Vážení ponikelští sousedé!
Jaro je definitivně za námi a před námi zastupiteli jsou poslední čtyři měsíce funkčního
období, v příštím čísle si Vás dovolíme s panem starostou obsáhleji seznámit s tím, co se
za poslední čtyři roky podařilo. O čem jsme
však na jednáních obecní rady diskutovali poslední dva měsíce, si Vám dovolím přiblížit na
řádcích níže.
Oprava obecních komunikací v roce
2014 – prakticky každý rok se opraví ty nejhůře vypadající komunikace a to buď svépomocí
pomocí recyklátu a rukou našich zaměstnanců,
a nebo dodavatelsky v případě větších oprav.
V roce 2014 budou pomocí kvalitnější technologie opraveny tyto úseky:
a) na Přívlace k RD pana Nechanického – stavba byla schválena zastupitelstvem
a měla proběhnout v loňském roce – z důvodu
vstřícné změny technologie (z penetrovaného
makadamu na balenou) bez změny konečné
ceny díla byla realizace finálního povrchu odložena na rok 2014, práce jsou financovány
průběžně, na letošní rok zbývá dofinancovat
157 003,- Kč.

Práce na cestě na Přívlacký kopec.
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b) v Poniklé od čp. 70 po čp. 79 – zastupitelstvem schválena dodavatelská firma LTM
Krkonoše, metodou penetrovaného makadamu
za cenu 230 000 Kč.
c) v Poniklé od Červinkovy stodoly po
obřadní síň – zastupitelstvu byly předloženy
různé varianty oprav, schválena dodavatelská
firma LTM Krkonoše, metodou penetrovaného
makadamu za cenu 595 000 Kč.
Přívalové deště nenávratně spláchly cestu na Přívlackém kopci, oprava byla započata bez zbytečného prodlení, nerovnosti byly
strženy a zaválcovány, bylo navezeno kamení, částečně frézovanka, upraveny krajnice
a přizpůsobeny příčné spády, umístěny nové
kovové svodnice. A účet za takovou opravu?
Cca 100 000 Kč.
Obec se dále finančně spolupodílela na
opravě cesty v úseku Doleček – Reinišův statek. Po přívalovém dešti se do opravy pustilo Hospodářské družstvo Krakonošův ranč,
kterému byly proplaceny náklady ve výši
8 400 Kč, což pokrylo nákup 28 t kamení, celkové náklady opravy byly 20 150 Kč.
Sociální služby – rada obce zamítla žádost

foto: Tomáš Hájek
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města Semily o poskytnutí finančního příspěvku na neinvestiční náklady spojené s provozem
Domova pro seniory v Semilech. Město Semily požádalo obec o příspěvek ve výši 499 Kč/
měsíc za služby poskytované v Domově pro
seniory pro klientku z Poniklé, rada obce příspěvek zamítla, neboť obec Poniklá poskytuje
sociální služby zdarma i pro obyvatele z okolních obcí a také za to nežádá jejich platby.
Rada obce vzala na vědomí uzavření dohody
o provedení práce s paní Terezou Řehákovou
na pozici sociální pracovnice, rozsah práce je
sjednán na 2 – 3 hodiny týdně. Paní Řeháková
nahradí na této pozici paní Doubkovou, která
z důvodu dalšího pracovního vytížení požádala o uvolnění.
Provoz ordinace dětského pediatra – Po
nemalých peripetiích a mnoha intenzivních
jednáních ohledně budoucího obsazení ordinace dětského pediatra si můžeme konečně
oddychnout, máme pediatra! Poniklou a Jablonec nad Jizerou zachraňuje Masarykova
městská nemocnice v Jilemnici, která bude
pediatrickou praxi provozovat. Děti a dorost
bude ošetřovat MUDr. Václav Vrba. Rozsah
péče tak zůstane zachován, rodiče s dětmi se
však budou muset přizpůsobit novým časům
ordinačních hodin:
Pondělí - Jablonec nad Jizerou
6:30 – 9:30 hod
Úterý - Poniklá
6:30 – 9:30 hod
Středa - Jablonec nad Jizerou
15:30 – 17:30 hod
Čtvrtek - Poniklá
15:30 – 17:30 hod
Pátek - Jablonec nad Jizerou
15:30 – 17:30 hod
Ordinace se otevřou těsně po ponikelské
Svatojakubské pouti, tedy v týdnu od 28. července 2014.
Hospodaření obce a příspěvkových organizací – hospodaření obce za rok 2013 prošlo kontrolou Krajského úřadu Libereckého
kraje. Kontrola hospodaření neshledala žádné
připomínky. Velké poděkování za tento výsledek patří účetní obce, paní Aleně Soukupové.

Obecní rada
Skutečné příjmy obce činily 26 255 922 Kč,
výdaje 25 323 269 Kč. Proti původně schválenému rozpočtu (příjmy 15 099 000 Kč a výdaje 14 008 200 Kč) došlo k zásadnímu navýšení
objemu prostředků o více než 10 milionů – zejména získané dotace na akci Mateřská škola,
Kulturní dům, památky, politika zaměstnanosti, pečovatelská služba… I přes mnohem větší
objem investic se však podařilo zachovat plán
postupného oddlužování vesnice. V roce 2013
o téměř 1 milion Kč.
Základní škola Poniklá zakončila účetní
rok kladnou bilancí 144 207,91 Kč. Mateřská
škola Poniklá zakončila účetní rok zápornou
bilancí 34 535,77 Kč (v této částce je však třeba zohlednit investiční akci výměny oken a zateplení budovy, proběhla rekonstrukce otopného systému, byl vyměněn koberec apod.).
Investice 2014 – Rada obce odsouhlasila výstavbu nové vodovodní větve „Klára“
v omezeném rozsahu. Trasa povede nad dvojdomem Tomíčkových, za jejich dům, tam bude
odbočka pro Řehořkovy, mezí nahoru, lesem
a pěšinkou k paní Quirsfeldové. Stavební povolení je zahájeno na kompletní výstavbu s výhledem dostavby v budoucích letech. Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na doporučení rady
obce nátěr lávky na Přívlace dodavatelskou
firmou Nosek – Buchar s. r. o. Praha za cenu
120 000 Kč bez DPH. Firma provede očištění,
odmaštění, kotvící nátěr a dvojitý nátěr celé
kovové konstrukce vyjma zábradlí (provedou
obecní zaměstnanci). Grafický návrh dodali
zaměstnanci Singing Rocku - sloupy tmavě
šedá, zábradlí světle šedé s tmavě žlutým pruhem.
Vážení sousedé, za celou obecní radu vám
přeji slunečné léto plné zážitků, výjimečných
událostí, dětem krásné prázdniny, dospělákům
mnoho příjemných večerů strávených s rodinou a přáteli. Nezapomeňte, i v létě Vám Poniklá má co nabídnout!

Petra Novotná, místostarostka
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Obecní hlásný
Jako vždy jen doplním několik informací,
které nejsou obsaženy v článcích pojednávajících o činnosti zastupitelstva a rady obce.

Kantýna
Ukončená akce zateplení, výměny oken
a nové kotelny naplno otevřela otázku, co s budovou kulturního domu dál. V současné době
jednáme s několika zájemci o provozování,
přičemž ve hře je hned několik modelů budoucí spolupráce předpokládající pronajmutí celého objektu (nebo jeho částí se zapojením více
subjektů, případně včetně obce). To vše tak,
aby měla obec možnost využívat objekt nadále
pro kulturní potřeby občanů. O prázdninách se
rozhodne.

Nový povrch na hlavní silnici.
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Silnice ve správě ŘSD a Libereckého kraje
Větší opravy se konečně dočkala nejpoškozenější část hlavní silnice v dolení části
vsi. Následně proběhlo měření hlukové zátěže a dodržování jejích limitů. Výsledky zatím
nejsou známy - ovšem vzhledem ke změněné metodice výpočtu a skutečnosti, že ŘSD
problematické úseky před měřením skutečně
opravilo, nelze příliš čekat jejich překročení.
Oprava propustku poddolovaného jezevcem nad Poniklou směrem na Jestřabí
bude opravována kolem Ponikelské pouti – ve
dnech 28. – 29. července bude zřejmě úplná
uzavírka komunikace. Zároveň by mělo dojít
k opravám zvláště poškozeného úseku krajské
silnice v hoření části vsi.

foto: Tomáš Hájek
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Pitná voda
Problémy se zřejmě mnohočetnou poruchou
na vodovodu potrápily Preložku. Trvalo bohužel několik dní, než se podařilo najít pravděpodobné příčiny poruchy na tomto zajímavém vodovodu napájeném ze dvou zdrojů na
opačných březích Jizery. V současné době je
část vedení jen provisorně vedena po povrchu
a je úkolem následujících dní postupný návrat
k normálu. Poruchy ukázaly neudržitelný stav
vodárenské sítě pro Preložku. Zejména jilemská větev s jinak poměrně bohatými prameny
se musí dočkat zásadní rekonstrukce. Probíhá
příprava podkladů.

Odvodnění čp. 307
Firma pana Strnádka dokončila isolaci a odvodnění čp. 307 (Cementárna) včetně nové
povrchové úpravy. Ačkoliv letošní mírná zima

Kompostování - najdete chybu?

Obecní hlásný
sice nebyla tou úplně nejtěžší možnou zkouškou, konstatujeme, že legendární jezero se ve
sklepích domu letos neobjevilo.

Odpadky
Nezbývá, než abych zase po čase nadzdvihl obočí a káravě promluvil do duší několika
těch, kteří neumí pochopit základní principy
nakládání s odpady. Nechtěje podezřívat nikoho ze zlého úmyslu (třeba jako že by někdo
úmyslně podváděl své sousedy ve snaze ušetřit
svých pár korun na jejich účet) trpělivě zopakuji jen některá nejčastěji porušovaná základní
pravidla:
- Směsný komunální odpad patří do popelnic nebo bílých pytlů s logem Marius Pedersen (opravdu ne do škarpy, jiných černých
pytlů, kamen a podobně). V Poniklé platí každý zhruba podle své spotřeby. Ušetřit se logicky dá buď pečlivým tříděním, nebo podvodem
na mnohý způsob. Je na každém jednotlivci,
co jeho svědomí unese…

foto: Tomáš Hájek
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- Žluté pytle - Plasty z domácností se rozumí široké spektrum umělých
hmot včetně třeba polystyrenu. Plasty
by měly být čisté (ovšem omývat třeba kelímky od jogurtů v teplé vodě se
saponáty nemusíte – stačí pečlivě vyškrábat. Aby ta „ekologie“ měla smysl…). Každopádně než do žlutého pytle
něco vhodíte, mějte na paměti, že cca
za měsíc ho budou obecní zaměstnanci lisovat a částečně i přebírat (ono se
tak nějak pozná, když je v něm popel,
střepy, …) a následně zhruba za další
měsíc se dostane pytel do Nové Paky,
kde budou jeho obsah tamní zaměstnankyně ručně (!) třídit do cca sedmi
podkategorií. Hm?
- Kontejnery na papír, PET lahve
a sklo – většina polulace zhruba rozezná barevné rozlišení kontejnerů a vhazuje komodity správně. Petlahve se sešlapují, papírové krabice také – vzduch
není odpadem. Aby nebyly náklady na
systém zbytečně vysoké, je snaha vyvážet pokud možno plné odpadní nádoby.
To znamená, že systém je nastaven tak,
že někdy je těsně před vývozem již kontejner plný. Existují tři způsoby, jak se
s tím může občan vyrovnat: Buď vhodí
odpad do nádoby v jiné části vsi, nebo
počká do vývozu nádoby, nebo vysype
odpad do okolí plného sběrného místa. Restaurování kříže na přívlackém hřbitově.
foto: Tomáš Hájek
Účel je splněn vždy, třetí varianta ovvysypat
a
igelit
vzít
zase
domů;
kameny nešem budí rozpaky nad duševní výbavou
brat; větve jen do průměru 4 cm; pařezy opravtakového uživatele systému.
du ne – to bychom se načekali…
- Šedé pytle – konzervy. Asi proto, že
- (Pokračování příště – ale kdyby ho neje šedý pytel takový nejméně průsvitný, stábylo třeba, bylo by to lepší!)
vá se oblíbeným cílem podvůdků. Šedé pytle
Systém je anonymní. Anonymita je ošenaši zaměstnanci a sbor ponikelských dobrometná zbraň, ale docela dobrý osobnostní test
volných hasičů přebírají, protože pokud by se
– jak jste v něm uspěli?
třídilo pečlivě, lze železo zpeněžit. Plechovky
se zahnívajícím masem se ale sběrnám moc
nelíbí. V současné době je tak snaha hasičů
Památky
přilepšit svému rozpočtu opravdu dosti drsnou
zábavou… Škoda.
Poslední rok funkčního období součas- Zelený bioodpad – zelené kontejnery.
ných zastupitelů je také rokem, ve kterém
Zde jen telegraficky: Trávu z igelitového pytle
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bychom rádi dokončili balík
restaurátorských zásahů na památkách v majetku obce Poniklá. Památek je naštěstí dosti
ale jejich těžce zanedbaný stav
si sérii zásahů již nezbytně vyžadoval. S ohledem k havarijní
situaci některých historicky nedocenitelných objektů (zejména
sochy sv. Jana Nepomuckého na
návsi) bylo třeba na památkovou péči vynaložit během čtyř
let více než 1,2 milionu korun.
Vedle restaurátorských zásahů,
o kterých jsme Vás již informovali dříve, jsou na programu letošního roku:
Kavánův kříž - dokončeno
Hlavní kříž na Přívlackém
hřbitově - dokončeno
Historické mapy v aule základní školy – právě probíhá
Socha Panny Marie u bývalé
farní zdi – bude provedeno do
konce léta
Tím se dostaneme do komfortního stavu, kdy veškeré obcí
spravované památky budou vyžadovat již jen občasné udržo- Kříž na Přívlackém hřbitově po restauraci.
vací restaurátorské práce a nikoliv velmi nákladné generální
Digitalisovaná mapa
opravy.

katastru nemovitostí

Obecní rozhlas
Instalaci nového obecního rozhlasu jsme
předpokládali již v jarních měsících. Z důvodů
zdržení při čerpání dotací, které nedokážeme
ovlivnit, zatím ampliony na svých místech nejsou. Trvá předpoklad, že akce proběhne letos.
Stávající rozhlas z důvodu poruchy na ústředně nehlásí, domácích přijímačů se však zatím
nezbavujte.

foto: Tomáš Hájek

ponikelského

K dokončení a vyhlášení se blíží digitalisace podkladů katastru nemovitostí pro katastrální území Poniklá. Před zplatněním bude
mít veřejnost možnost do nově zpracovaných
materiálů nahlédnout a případně je připomínkovat. Jelikož praxe katastrálních úřadů je
taková, že k podávání námitek jsou písemně
vyzýváni pouze majitelé nemovitostí bydlící
mimo katastr (u ostatních domácích se předpokládá, že si všimnou oznámení na úřední des-
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ce), doporučuji Vám na přelomu srpna a září
sledovat vývěsky nebo internetové stránky
obce, kde budou zveřejněny doby možných
náhledů do katastrální mapy. Ty budou probíhat na OÚ za účasti pracovníků katastrálního
úřadu.
Na okraj jen uveďme:
1, Nově vzniknuvší mapa je v podstatě
jen digitalisovaným překreslením té původní
a přesnost stávajícího určení hranic pozemků
nezvyšuje! Byť by třebas lomové body jejich
obrazu byly udávány s centimetrovou přesností, platí dále i o dva řády vyšší nejistota těchto
údajů.
2, Výměra není závazným údajem katastru
(byť každého zajímá na prvním místě). Může
se stát, že výměra vašeho pozemku bude změněna, aniž by byly změněny jeho hranice – je
to dáno novým přepočtem výměry dle souřadnic, předchozí údaj byl získáván jinou, méně
přesnou grafickou metodou. Výměra je ale
i nadále jen orientační údaj (sic správně vypočtený, ovšem povětšinou stále z nepřesně
určených hranic pozemků).
3, Výše uvedené se nevztahuje na hranice
zpřesňované v poslední době geometrickými
plány, tyto již mají své číselné vyjádření, které
zůstává neměnné.
4, S platností nového občanského zákoníku je kladen větší důraz na předpoklad správnosti údajů obsažených v katastru nemovitostí.
Chráněn tak je zejména ten, kdo jednal v dobré
víře ve správnost těchto údajů. Tedy do jisté
míry i kupec, který koupil od podvodníka
pozemek, který tento podvodník „vlastnil“
třeba na základě podvodného jednání a zfalšovaných smluv, byť zanesených do katastru
nemovitostí. Při případném soudním sporu tak
mohou proti sobě stát kupec nabyvší nemovitost v dobré víře a původní skutečný majitel
pozemku (který vůbec o předchozích transakcích nevěděl!). Aniž bychom měli propadat úzkostným stavům o své nemovitosti, lze

9

Obecní hlásný
doporučit jejich vlastníkům, aby si s ohledem
na zákonné lhůty promlčení zhruba co tři roky
prohlédli alespoň v Dálkovém náhledu katastru nemovitostí na internetu své pozemky.

Nejstarší ponikelský spolek
Byl jsem usvědčen! Svůj omyl uznávám
a na základě upozornění pana faráře Ivo Kvapila se veřejně kaji. V souvislosti s kulatými
výročími ochotníků a hasičů jsem opakovaně
hovořil o „dvou nejstarších spolcích“. Vycházel jsem tak ze zažité tradice, že za spolek budeme považovat souručenství lidí sdružující
se v ozvěnách národního obrození po druhé
polovině 19. století. A v tomto ohledu bylo
skutečně škádlení Thalie tou prvou tužbou formující se občanské společnosti v Poniklé. Psal
se rok 1864. Jenže nyní tu mám před sebou letopočet 21. září 1658, vztahující se k ponikelskému farnímu společenství. Dvě stě let navíc!
A ano, pane faráři, budiž Vám dáno za pravdu,
mezi spolky v širším slova smyslu je skutečně
katolické farní společenství v Poniklé dalece
nejstarší. Toto prvenství Vám tedy rád přiznávám. Ostatně vztahuje se k mému oblíbenému
historickému období, kdy se také započala
zřejmě nejslavnější ponikelská epocha. Druhá
polovina 17. a prvá polovina 18. věku (zcela
pomýleně nazývaná někdy jako „doba temna“) totiž přinesla Poniklé nebývalý rozkvět.
Jen namátkou: nový kostel 1682, nová fara
1721, barokní vybavení kostela 1740, sv. Jan
Nepomucký na návsi 1750, etc. Dech beroucí
vzepětí barokní kultury! Doba, kdy nám vládli
uměnímilovní habsburští panovníci Leopold
I., Josef I., Karel VI. (a částečně pak i jeho
dcera). Doba, která nám zanechala to nejcennější kulturní dědictví, z něhož jsme si naštěstí
zbořili jenom menší část…
Tomáš Hájek, starosta
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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 5. 6. 2014
1) Zahájení
25. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:07 hod.
v kulturním domě Kantýna (čp. 265) starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
12 zastupitelů, (omluveni: K. Kavánová,
P. Třešňák, J. Jón) a 6 hostů z řad veřejnosti.
Starosta konstatoval, že zápis z 24. zasedání
byl pořízen a ověřen, zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a v počtu 12 zastupitelů je
usnášeníschopné.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 6. 3. do 5. 6. 2014

dobrou zárukou však je, že provoz ordinace
nyní zaštítí Masarykova městská nemocnice
v Jilemnici. Obvod je v současné době zhruba
třetinový, spousta dětských pacientů je buď
dočasně a nebo trvale přehlášena u jiných
pediatrů.
J. Kubín: Vodovod „Klára“ jakou trasou?
T. Hájek: Trasa povede nad dvojdomem
Tomíčkových, za jejich dům, tam bude
odbočka pro Řehořkovy, mezí nahoru, lesem,
pěšinkou k paní Quirsfeldové.
Návrh usnesení č. 267:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 6. března
2014 do 5. června 2014.

Hlasování:
Pro
Proti
Zdržel se
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
12
0
0
Schváleno
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na wePozemky
nejsou obce.
ve vlastnictví obce, ale jsou vyhotoveny smlouvy, kde vlastníci souhlasí s položením
bových
stránkách
trubního vedení.

3) Rozpočtová změna 1/2014
Diskuse:
J. Kubín: Nákup čteček do místní knihovny schvaluji, jen bych chtěl podotknout, že při nákupu na
M. některých
Gembická:
Ordinace
dětského
internetových
obchodech
teď k lékaře
nákupu elektroniky dávají e-knížky zdarma. Pokud by někdo
Tabulka č. 1
možnost měl, může
e-knihy
budetutozprovozněna,
anebo
se knihovně
čeká nadarovat..
konec
výběrového řízení?
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 267:
T. ZO
Hájek:
řízeníRO je
PonikláVýběrové
schvaluje činnost
od 6.Krajským
března 2014 doNávrh
5. června
2014. 268:
usnesení
úřadem
Libereckého
kraje
Hlasování:
pro:
12 otevřeno do
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
proti:
3. července 2014,
poté bude0 proveden výběr
č. 1/2014:
zdržel
0
lékaře a ordinace
se se:
opět otevřou.
Je velmi
navýšení příjmů rozpočtu o 403 800,- Kč,
smutné, jak skončilo jednání s MUDr. Joskou,
navýšení výdajů rozpočtu o 403 800,- Kč.
3. Rozpočtová změna 1/2014
Paragraf

Položka

Částka

Popis

NAVÝŠENÍ PŘÍJMŮ
6117

19 800,-

Volby do Evropského parlamentu

4116

185 000,-

Dotace pečovatelská služba MMR

4112

199 000,-

Dotace židle a stoly do KD

SUMA

403 800,-

NAVÝŠENÍ VÝDAJŮ
6117
3639
SUMA

19 800,5137

384 000,-

Volby do Evropského parlamentu
Židle a stoly do KD

403 800,-

Diskuse:
Tabulka
č. 1

Bez připomínek
Návrh usnesení č. 268:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2014:
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zdržel se:

0

4. Hospodaření obce Poniklá za rok 2013
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Přehled zásadních změn díky několika úspěšně získaným dotacím:
PŘÍJMY

VÝDAJE

SNÍŽENÍ ZADLUŽENÍ

PŘEDPOKLAD

15 055 000,-

13 963 400,-

1 091 600,-

SKUTEČNOST

26 255 922,-

25 323 269,-

932 653,-

Tabulka č. 2
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Hospodaření obce Poniklá za
rok 2013
Přehled zásadních změn díky několika úspěšně
získaným dotacím: Tabulka č. 2
Diskuse:
J. Kubín: Částka „snížení zadlužení“ již
zohledňuje akce MŠ a Kantýna?
T. Hájek: Ano.
Návrh usnesení 269:
ZO Poniklá schvaluje účetní závěrku obce za
rok 2013.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Hospodaření obce prošlo kontrolou Krajského úřadu Libereckého kraje. Kontrola
hospodaření neshledala žádné připomínky.
Starosta obce poděkoval za tento výsledek
účetní obce, paní Aleně Soukupové.
Návrh usnesení 270:
ZO Poniklá schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2013
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2013.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Hospodaření ZŠ Poniklá za rok
2013
ZŠ zakončila účetní rok kladnou bilancí
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144 207,91 Kč, kterou navrhuje ředitel
ZŠ Mgr. Zdeněk Vinklář převést na účet
432 (hospodaření minulých let) a tím snížit
účetně zde kumulované ztráty minulých let.
Kontrola hospodaření dopadla bez výhrad.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 271:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola ve výši 144 207,91 Kč
a navrhuje převedení této částky ze SÚ účtu
431 (výsledek ve schvalovacím řízení) na
SÚ účet 432 (výsledek hospodaření minulých
účetních období).
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Hospodaření MŠ Poniklá za
rok 2013
MŠ zakončila účetní rok zápornou bilancí
34 535,77 Kč (v této částce je třeba zohlednit investiční akci výměny oken a zateplení
budovy, proběhla rekonstrukce otopného
systému, byl vyměněn koberec apod.), kterou navrhuje ředitelka MŠ Lenka Scholzová
převést na účet 432 (hospodaření minulých
let). Kontrola hospodaření dopadla bez výhrad.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 272:
ZO Poniklá schvaluje výsledek hospodaření
zřízené příspěvkové organizace Mateřská
škola ztrátu ve výši -34 535,77 Kč a navrhuje
převedení této částky ze SÚ účtu 431 (výsledek ve schvalovacím řízení) na SÚ účet
432 (výsledek hospodaření minulých účetních
období).
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Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

V MŠ byla provedena modernizace řízení
otopného systému v ceně 86 243,- Kč pro
efektivnější vytápění nesoucí úspory za
plynové medium. Vzhledem k dostatku
prostředků MŠ uspořených v minulých letech
se MŠ a obec dohodly na financování této
akce z prostředků MŠ. Z formálního hlediska
je však třeba dodržet postup, kdy platbu za
modernizaci budovy hradí majitel (tedy obec)
a prostředky MŠ zapojí formou převodu částky
z rezervního fondu na účet obce. K převodu na
účet obce je navržena částka totožná s cenou
úpravy řízení topení.
Návrh usnesení 273:
ZO Poniklá schvaluje převod částky
86 243,- Kč z rezervního fondu tvořeného ze
zlepšeného výsledku hospodaření SÚ 413 do
fondu reprodukce majetku SÚ 416 na účet
zřizovatele.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Budoucnost kulturního domu
Kantýny
V 18:30 hod bylo přerušeno jednání zastupitelstva a byla provedena komentovaná prohlídka
prostor kulturního domu. Starosta připomněl
dosud provedené práce – opláštění a zateplení
vnější obálky budovy, výměna oken a dveří,
nákup nových židlí a stolů do interiéru, výmalba sálu a přísálí, nové osvětlení sálu a přísálí,
nové divadelní šatny a ozvučení sálu, položení
nového koberce na pódiu, nové závěsy, černé
šály kolem pódia, hrubé stavební práce při
rekonstrukci bývalého internátu. Kotelnou
provedl a její provoz nastínil zastupitel a operatér kotelny Jaroslav Čížek.
Jednání bylo opětovně zahájeno v 19:00 hod.
Starosta obce představil základní předpoklady
pro budoucí nájemní smlouvu:

1. Nájemce najímá celý objekt čp. 265 vyjma
místností kotelen (a de jure vyjma místnosti
divadelního sálu, neb z důvodu dotace na
světelnou techniku musel být tento v souladu
s pravidly MAS pronajat bezplatně po dobu
udržitelnosti projektu Sokolu Poniklá – což
ovšem na užívání nájemcem nemá hmatatelný
vliv).
2. Nájemce najímá pozemky náležející
k čp. 265 vyjma části zahrady, kterou užívají
nájemníci čp. 266 a čp. 267 a vyjma příjezdové
cesty ke kotelně a prostranství u kotelny
(podrobně bude specifikováno ve smlouvě).
3. Objekt bude provozován jako nekuřácký.
4. Objekt je po nákladné rekonstrukci, vybavení ubytovny a kuchyně je však jen zlomkovité. Nájemce proto zakoupí potřebné vybavení formou předplaceného nájemného.
5. Energie a revize hradí nájemce, přičemž
teplo odkupuje od obce, coby provozovatele
plynové a uhelné kotelny (v poměru dle podmínek dotace na zřízení kotelny), nájemce
udržuje zeleň na pozemcích KD.
6. Obec si vymíní max. 12 dní v roce, kdy bude
moci zdarma (včetně otopu a energií) využívat
kulturní dům – kultura, zasedání ZO (nikoliv
plesy s výjimkou Maškarního bálu).
7. Ponikelský ochotnický spolek může zdarma
(včetně energií) využívat KD pro nácvik divadelních her.
8. K jednání je vlastní výše měsíčního nájmu,
která spolu s charakterem podnikatelského
záměru je vodítkem pro radu obce k výběru
vhodného nájemce.
Starosta konstatoval, že nabídka pronájmu
byla publikována v místním Pod horami, prozatím je jeden vážný zájemce, který objekt již
několikrát navštívil, byl by ochoten dovybavit
nábytkem budoucí ubytovnu (při možnosti
následného odečtu z nájemného), výši nájemného nabídl max. 10 000 Kč/měsíc. Zastupitelé
následně diskutovali o možnosti prodloužení
lhůty pro podání nabídek, rozsáhlejší propagaci nájmu a výši nájemného.
Diskuse:
J. Bekr: Ve Velkých Popovicích mají podobný
objekt, také po rekonstrukci, mají nižší nájem-
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né a z každého ubytovaného vybírají 20 Kč.
T. Hájek: My v současné době z ubytovaného
vybíráme na místním poplatku 10 Kč, vymahatelnost poplatku je ovšem slabá.
M. Gembická: Zdá se mi vhodnější stanovit
nájem 10 000 Kč za objekt a zvlášť nájem za
byt.
Pozn. zapisovatele: Zastupitelé se většinou
shodovali, že jde o to, aby objekt byl pronajat
a fungoval i za cenu nyní nižšího nájmu.
T. Hájek: Obec nastavenými pravidly nájemce
dost omezuje, preferuji nastavení nižšího
nájmu, ale objekt pronajmout, zájemce má
v úmyslu objekt využívat již v následující zimní sezóně. Délka pronájmu bude ošetřena na
základě teze nájemce, jak objekt vybaví, jaké
finanční prostředky do objektu vloží.
J. Kubín: Už se v obci stalo, že nájemce obecních bytů si za své byt zmodernizoval a pak
na několik let neplatí (neplatil) nájem, poté,
co nám z bytu odejde, už bude modernizace
bytu stejně bezpředmětná a nebude vidět.
Společnost Čerpadla Vrchlabí při pronájmu
vleku obci předložila jasnou vizi provozu
a budoucích vložených prostředků.
T. Hájek: Shodneme se tedy na tom, že do
konce června se rozšíří inzerát nabídky
pronájmu a ihned poté se zastupitelstvo sejde
a porovná nabídky. Nabídky navrhuji do 25.6.
a zastupitelstvo se sejde následující den 26.6.
Návrh usnesení 274:
ZO Poniklá projednalo základní premisy budoucí smlouvy na pronájem kulturního domu
a pověřuje radu obce dalším jednáním s potenciálními zájemci o provozování objektu v termínu do 25.6., kdy RO předloží ZO k projednání další případné nabídky.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Plán oprav obecních komunikací 2014
Plán oprav je rozveden v následujících ta
bulkách.
Starosta upozornil na finanční rozdíl mezi
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penetrovaným makadamem a balenou, nastínil
možnost, jak prodloužit životnost cest rekonstruovaných penetrovaným makadamem,
např. u cesty kostel – fotbalové hřiště by měl
být proveden vrchní nástřik pro prodloužení
životnosti povrchu (návrh akce pro budoucí
zastupitelstvo).
Diskuse:
J. Zemánek (host): Úsek k Červinkově stodole
je do kopce, tam bych doporučoval balenou,
v kopci je nejstálejší. Ten penetrovaný makadam tam bude za chvilku pryč. Další úsek
k opravě je na Preložce sjezd na hlavní silnici
od bytového domu čp. 321.
T. Hájek: Bereme jako podnět k opravě. Není
možné penetrovaný makadam posuzovat podle cesty ke koupališti, tam se oprava firmě
HNH nepovedla, vedeme s nimi reklamační
řízení, v loňském roce provedli opravu, která
stav nezlepšila. Byl zadán posudek na ČVUT,
abychom měli pro uplatnění reklamace nějaký
podklad. Naším cílem je, aby byl povrch
přestříknut Slarisilem. Zdá se totiž, že podloží
je v pořádku, ale rozpadá se vrchní nátěr – což
právě posoudí zadaný posudek. Záruka na cestu je pětiletá, pokud firma reklamaci neuzná,
půjdeme do soudního sporu.
A. Šedá: U Krakonošova zátiší není plánována
kanalizace?
T. Hájek: Plánuje se odkanalizování
Volejníkových, paní Stínilové a Tomášových.
T. Hájek: V červnu proběhne plošná oprava
od bývalého transformátoru po poštu, bude
omezení vjezdu k MŠ, objížďka bude kolem
Berlínku.
L. Scholzová: Prosím potom o sdělení
přesného omezení, abych mohla informovat
rodiče na nástěnce.
J. Kubín: Při této opravě myslet na vyspravení
díry po poruše naproti poště a připojení na
kanalizaci po Petruškovy.
Pozn. zapisovatele: Před každým návrhem
hlasování starosta vybídl k předložení
pozměňovacího návrhu, k žádnému usnesení
nebyl pozměňovací návrh podán, hlasovalo se
tak přímo o navržených usneseních.
Návrh usnesení 275:
ZO Poniklá schvaluje opravu komunikace
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Částka

Obecní rozpočet na rok 2014 – opravy komunikací

700 000,-

Zůstatek z roku 2013 – nedokončená cesta Nechanický

160 000,-

Úspora za minimální zimní údržbu

150 000,-

Převod části financí ze záměru prodloužení vodovodu Klára
CELKEM

150 000,1 160 000,-

Zamýšleny (nebo v nezbytných případech již realizovány jsou zejména tyto opravy obecních cest):

Akce č. 1 je dokončením loni projednávané zakázky – beze změn
Akce č. 2 byla vyvolána spláchnutím cesty po přílivovém dešti, většinu nákladů tvoří materiál
Na základě veřejností vznesených námitek proti navržené metodě (penetrovaný makadam) u akcí č. 4 a 5
byly vypracovány pro tyto úseky také jiné možnosti řešení:
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Jiroušová – Krakonošovo Zátiší – Volejník
metodou penetrovaného makadamu zajištěnou
firmou LTM Krkonoše za cenu 230 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
S. Václavíková

Návrh usnesení 276:
ZO Poniklá schvaluje opravu komunikace
Obřadní síň - Jindřišek metodou penetrovaného makadamu zajištěnou firmou LTM
Krkonoše za cenu 325 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
S. Václavíková

Návrh usnesení 277:
ZO Poniklá schvaluje opravu komunikace
Červinkova stodola - Jindřišek metodou penetrovaného makadamu zajištěnou firmou LTM
Krkonoše za cenu 270 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
S. Václavíková

9) Nátěr lávky na Preložce
Obec oslovila dodavatelské firmy o předložení
cenové nabídky na opravu – očištění, odmaštění
a dvojitý nátěr (Hustagrund) lávky přes Jizeru
na Preložce – celé kovové konstrukce vyjma
zábradlí (provedou obecní zaměstnanci). Grafici ze Singing Rocku předložili barevný návrh
nátěru lávky – sloupy tmavě šedá, zábradlí
světle šedé s tmavě žlutým pruhem.
Došlé nabídky:
- Faigl s. r. o. Studenec: 103 850 Kč bez DPH
- Nosek – Buchar s. r. o. Praha: 95 000 Kč bez
DPH, při použití kotvicího nátěru 120 000 Kč
bez DPH
- Pavouci s. r. o. Kolín: 107 700 Kč bez DPH
Rada obce vzala na vědomí obdržené cenové
nabídky s doporučujícím stanoviskem pro za-
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stupitelstvo, zvolit variantu Nosek - Buchar
s kotvicím nátěrem.
Diskuse:
J. Čížek: Dodavatelské firmy znám a nezávisle
bych opravdu doporučil pány Nosek – Buchar,
rychle reagují, není nutné je urgovat, jde o solidní firmu.
T. Hájek: Singing Rock navrhl nejenom
grafické řešení, ale bude možné od nich při
opravě čerpat elektrickou energii.
J. Zemánek (host): Bude se muset hodně opravovat, části lávky jsou již úplně zkorodované.
Návrh usnesení 278:
ZO Poniklá schvaluje provedení nátěru kovových částí (vyjma zábradlí) lávky přes Jizeru na Preložce firmou Nosek - Buchar, s.r.o.
dle cenové nabídky ve variantě včetně kotvicího nátěru – celkem za 120 000,- Kč plus
DPH.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Plán oprav bytového fondu
2014
Plánované příjmy do fondu - 1 480 000,-.
Plánované výdaje (revize, poplatky, domovní
fondy, rezerva na akutní opravy, krytí schodku
2013) - 578 000,-. Ze zbylých 902 000,- na
investice je naplánováno: Vytápění 266, 267 –
dokončení - 400 000,-, 2. etapa odvodnění 307
- 100 000,-, dešťové svody 307 - 15 000,- ,
dešťové svody, osvětlení společných prostor
60 - 40 000,-, výmalba DPS - 36 348,-, dešťová
kanalizace 267 - 30 000,-. Celkem - 621 348,-.
Zbývajících 280 000,- Kč navrhujeme vložit
do výměny části oken v bytovém fondu a to
s ohledem k výsledkům měření Ředitelství
silnic a dálnic – hluková zátěž u silnice I/14.
Pokud bude překročen hlukový limit, lze
očekávat příspěvek ŘSD na nová plastová
okna ve směru k silnici. Potom by bylo vhodné
dofinancovat výměnu oken v celém objektu /
celých objektech. Teoreticky se toto může
týkat obecních budov čp. 54 + 55 (Pošta),
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Zastupitelstvo

čp. 60 (Škvárovna), čp. 262 (Sluníčková vilka
– ovšem zde by bylo s ohledem ke zdobnosti
třeba spíše oken dřevěných) a čp. 307 (Cementárna). V případě nutnosti lze aktivovat ještě
zdroje: záloha domovních fondů 2014 a kontokorent bytového hospodářství (to vše v krajní
variantě až do výše cca 600 tis. Kč).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 279:
ZO Poniklá bere na vědomí plán oprav bytového fondu v roce 2014.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Stanovení počtu zastupitelů
pro funkční období 2014 - 2018
Dle zákona 128/2000 Sb., o obcích stanoví
zastupitelstvo nejpozději 85 dní před konáním
komunálních voleb počet členů zastupitelstva obce budoucího funkčního období. Dle
§ 68 může mít obec v kategorii 500 – 3 000
obyvatel 7 až 15 členů zastupitelstva obce.
Doporučuji zachovat počet 15 zastupitelů,
neboť pouze tento počet umožňuje zřízení
obecní rady. (Pokud by bylo zastupitelů
méně, rada obce by jako orgán nevznikla
a její kompetence by se rozdělily mezi zastupitelstvo a starostu.) Osobně se domnívám, že
rada obce je pro řízení vsi klíčový orgán, kdy
v pětičlenném plénu na uzavřených jednáních
lze operativně a podrobně diskutovat běžné
provozní záležitosti obce a před zastupitele
předstupovat s klíčovými otázkami.
Diskuse: Bez připomínek

Hlasování:
Proti
0

Schváleno

J. Zemánek (host): Voda na Jilem, bude se
dělat něco s tím bunkrem?
T. Hájek: Na Jilmu se s opravou počítá,
proběhne úprava vtokového objektu.
Paní Zemánková (host): Budou se sekat
hřbitovy?
T. Hájek: Oba jsou již posekané, zhruba 14 dní
byly opravdu dost zarostlé.
S. Václavíková: Kontejnery na hřbitově se
odváží? Pokaždé jsou přeplněné.
T. Hájek: Na hřbitově není periodický vývoz,
ale na zavolání, pokud někdo vidíte přeplněný
kontejner, netřeba čekat na zasedání zastupitelstva, ale volat ihned - objednáme vývoz.
L. Scholzová: Paní Horynová si svůj jediný
příjezd k domu zastavila hřištěm a obecní
pozemek (dolení hřiště u Jizery) používá jako
příjezdovou cestu, jsou tam vyježděné koleje.
J. Kubín: Paní Horynová neměla nikdy pochopení pro obec, tak proč by obec měla mít
pochopení pro paní Horynovou, jsou případy,
kdy bychom měli uplatnit své právo.
T. Hájek: Obec ji při výstavbě upozorňovala, že
si stavbou znemožnila svoji příjezdovou cestu,
tvrdila, že po obecním pojede výjimečně,
pouze za hezkého počasí a recipročně bude
částečně udržovat zeleň i na části obecního
pozemku.
Následovala debata zastupitelů o formě zamezení poškozování obecního hřiště.
Návrh usnesení 281:
ZO Poniklá schvaluje zákaz vjezdu vozidel na
hřišti u Jizery včetně mechanické zábrany.
Hlasování:

Návrh usnesení 280:
ZO Poniklá stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro následující volební období 2014
– 2018 na 15 osob.
Pro
12

12) Diskuse

Zdržel se
0

Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Na závěr starosta pozval přítomné na nejbližší
kulturní akce. Zasedání bylo ukončeno
ve 20:24 hod.

Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
02.05.2014 – Karel Videman
08.05.2014 – Marie Vondrová
14.05.2014 – Hedvika Harcubová
24.05.2014 – Miloslava Janurová
03.06.2014 - Bohumila Došková
28.06.2014 - Jaromír Braun
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea květen - červen 2014
90 let
Harcubová Drahomíra
85 let
Řehořek Miroslav
80 let
Třešňáková Ludmila
Novotný Josef
Novotná Margita
Soukup Ladislav
75 let
Koldovská Jana
Lukešová Jiřina
Kadavý Jaroslav
Václavík Ladislav
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Vaníčková Miluška
70 let
Tuláčková Hana
Sasková Eliška
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Narození březen - duben 2014
03.04.2014 – Kristýna Rusínová
24.04.2014 – Zuzana Šírová
07.06.2014 - Valerie Olga Pospíšilová
Blahopřejeme!

Svatby březen - duben 2014
13. 06. 1964 - Zlatá svatba, Tauchman Jiří
a Vlasta
Gratulujeme!

Poděkování
Děkuji ponikelským hasičům a všem, kteří se
přišli naposledy rozloučit do smuteční obřadní
síně v Poniklé s panem Jaromírem Braunem.
Zárověň děkuji panu Jaroslavu Čížkovi za
pěkná slova na rozloučenou.
Dcera Marta

foto: M. Kulhavý
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Devátá třída odchází do světa 
Petr Ent – ISŠ Semily, obor truhlář
Kryštof Hájek – SOU nábytkářské a SOŠ Liberec, obor truhlář pro nábytkové a stavební
truhlářství – plus
Martin Hančar – ISŠ a OU Lomnice nad Popelkou, obor kuchař, číšník
Viktorie Janatová – ISŠ Mladá Boleslav, obor předškolní a mimoškolní pedagogika
David Marinov – SŠ gastronomie a služeb Nová Paka, obor kuchař, číšník
Ludmila Pajerová – SZŠ Trutnov, obor zdravotnický asistent
Tomáš Pírko – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, obor všeobecné gymnázium
Petr Votoček – ISŠ Vysoké nad Jizerou, obor karosář
Štěpán Vrána – ISŠ Vysoké nad Jizerou, obor autotronik

Společné foto s třídním učitelem p. Zdeňkem Petřivým

Přejeme hodně štěstí!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali našemu třídnímu panu učiteli Zdeňkovi Petřivému. Po celá

naše školní léta prožitá na ponikelské základní škole se k nám choval velmi spravedivě,
stál za námi a byl náš super kamarád. Za to
vše mu patří od nás žáků deváté třídy velké
poděkování. Nezapomeneme!
Žáci deváté třídy
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Soutěž mladých zdravotníků
Dne 15. května se v Jablonci nad Jizerou
uskutečnilo oblastní kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků. Letos se ho z naší školy
zúčastnilo pouze jedno družstvo, a to v kategorii mladších žáků (družstvo starších, které
nás reprezentovalo několik let a bylo velice
úspěšné, už opustilo naši školu). Naši mladí zdravotníci měli na co navazovat a svým
předchůdcům rozhodně ostudu neudělali.
Družstvo ve složení: Terezka Buriánková,
Kristýnka B. Kunertová, Nikolka Vrbatová,
Anetka Šedá a Jirka Trunda získalo krásné
druhé místo. Postup do krajského kola nám
unikl jen o vlásek – cenné body jsme ztratili hned na prvním stanovišti, kde počáteční rozpaky a tréma vykonaly své. Pak už šlo
všechno jako po másle, naši soutěžící nezaváhali a vše zvládli na jedničku - a že je toho
hodně: ošetřování různých zranění realisticky

Naši mladí zdravotníci získali krásné druhé místo.
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Škola a školka
znázorněných figuranty, resuscitace, obvazová technika, transport raněných, zdravotní
a dopravní testy, poznávání léčivých bylin.
Pečlivá příprava se vyplatila a děti mohou
být na svůj úspěch opravdu hrdé, navíc získané vědomosti a dovednosti mohou využít i v
praktickém životě. Gratulujeme!
Eva Holubcová
vedoucí kroužku mladých zdravotníků

Putování s ježkem – ježkovi kamarádi ve velikém světě
A školní rok opět uběhl jako voda a je tu
jeho konec. Ale než skončí úplně, chceme
Vám vyprávět o jeho posledních, nejkrásnějších měsících.
S naším ježkem Bodlinkou, který nás
provází celým školním rokem, jsme navštívili malou čarodějnici, dvoreček, maminky,
zkoumali jsme zem i podzemí, poznávali jsme ZIS, nebo jsme cestovali různými
dopravními prostředky. Poslední návštěva

foto: E. Holubcová

Pod horami - květen - červen
byla v pohádce, ale o tom až za chvíli.
V polovině května jsme ve školce přivítali tři policisty, kteří nám představili
svou náročnou práci. Všechny děti si mohly vyzkoušet práci s obuškem, pouty, zásahovou přilbu, sběr otisků prstů a nakonec
prozkoumat jejich vozidlo. Chvíli se dolní
Poniklou rozléhaly zvuky sirén a zpěv dětí.
Škoda, že s sebou nepřivezli cvičené pejsky. Třeba to vyjde příště.
Aby naše seznamování se záchranným
integrovaným systémem bylo co nejvíce
úplné, vyzkoušeli jsme si i cvičný požární
poplach. A můžeme pravdivě říci, že i když
jsme my, dospěláci, věděli, že je to jen hra,
pocit při volání „HOŘÍ“ na chodbě školky
nebyl moc příjemný.
Při návštěvě dvorečku a povídání o domácích zvířátkách jsme s ježkem Bodlinkou vycestovali do Kněžic za huculy. Den
byl jako malovaný, okolí Kněžické chaty
nádherné a hodný pan řidič nás zavezl co
nejblíže, takže jsme měli na koníky hodně

Polodenní výlet do Kněžic.

Škola a školka
času. Po vydatné svačině v přírodě se téměř
všechny děti, které měly dost odvahy, vystřídaly v koňském sedle. Některé děti měly
pro koníky za odměnu i něco na zub.
Po dvou dnech jsme si hráli s jinými
domácími mazlíčky. Ty přivezla naše dobrá známá, paní Malátková. Na zahrádce za
krásného počasí dětem povídala o křečcích, morčatech, myších, želvách, kočkách
a psech. Děti si je mohly hladit, chovat,
krmit a to je pro malé děti to nejlepší poznávání.
MDD jsme již tradičně oslavili za ošklivého počasí ve školce. Poslední pátek
v květnu se školka proměnila v pohádkovou
říši. Místo dětí si ve školce hráli a tancovali černokněžníci, princezny, víly, motýlci,
lvi a mnoho dalších bytostí. Po svačince
si všichni navlékli na krk kartičku se svou
značkou a mohli se vydat na různá stanoviště plnit úkoly. Za správně splněný úkol byl
dětem namalován obrázek do kartičky.
Krátce před obědem nás upoutaly zvu-

foto: MŠ Poniklá

20

Pod horami - květen - červen
ky, které se ozývaly z II. oddělení. Některé
odvážné děti to chtěly jít prozkoumat samy,
ale nakonec jsme se dohodli, že půjdeme
všichni. Nikoho jsme tam nenašli, ale nalezené dárky ke svátku dětí a dopis prozradily, že tam byl náš kamarád ježek Bodlinka. Odpoledne si děti odnášely domů malé
dárky a plno sladkostí. Za ně děkujeme
též paní Jiřince Vejnarové, panu Svatému
a obci Poniklá.
Když jsme se vrátili do malého oddělení, stál uprostřed herny pohádkový obchod,
ve kterém se nenakupuje za peníze, ale za
vysoutěžené obrázky.
Za zvířátky jsme se vydali i na celodenní výlet. S příjemnou paní řidičkou jsme
jeli do Pěnčína na kozí farmu. Počasí tentokrát moc optimistické nebylo, ale nakonec se umoudřilo a celý den bylo příjemně.
Po svačině v příjemném prostředí zahrádky u restaurace nás barevný vláček dovezl
k rozhledně Černá Studnice. V očích některých dětí se začal objevovat strach, ale

Celodenní výlet na kozí farmu do Pěnčína.

Škola a školka
vše dobře dopadlo. Na vrchol rozhledny
vystoupaly všechny děti a pohled z výšky
až k ovečkám a kozám na farmu byl pro
všechny odměnou. Za statečnost naše děti
odměnila i paní, která pracuje na rozhledně,
sladkou odměnou. Naše bolavé nohy, které
vystoupaly mnoho schodů nahoru i dolů, si
odpočinuly při cestě vláčkem zpět do Pěnčína (vláček byl zaplacen z příspěvku obchodu Klárky Šedé – moc děkujeme).
Na krásné farmě si kromě koz děti
prohlédly ovce, prasátka, krůty a krocany,
páva, oslíka a kačenky. Kromě zážitků si
děti ještě odvezly v kapsičkách barevná
sklíčka, která nasbíraly na pěšinkách po
areálu a dlouho nemohly uvěřit, že se po
nich opravdu může chodit.
Druhý den jsme ve školce společně
ochutnávali kozí sýr a s překvapením můžeme říci, že byl moc dobrý a ochutnaly ho
téměř všechny děti. Některé si i přidávaly.
Pokud někdy nevíte, kam se svými dětmi, doporučujeme Pěnčín. Kromě zvířátek

foto: MŠ Poniklá
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tam na Vás čeká několik dalších a zajímavých doplňkových programů (návštěva
místní sklárny, korálková dílna, nebo kuličkárna, ve které můžete při cvrnkání zavzpomínat na svá dětská léta).
Děti, které se pod vedením Slávinky
Hubačíkové snaží udržovat náš folklór,
vystoupily na veřejnosti dvakrát. Jednou
v Semilech a podruhé v Poniklé pro babičky a dědečky.
Druhé červnové pondělí jsme našli na
zahrádce zvláštní dopis. Po jeho přečtení
jsme zjistili, že je od ježka Bodlinky, který
nás zval na putování okolo Poniklé. Ve čtvrtek jsme autobusem dojeli do středu Poniklé. Barevné fáborky nás vedly k Pískovně
a potom dále na protější kopec a lesem zpět
okolo obchodu Šedých. Cestou jsme plnili
ježkovy úkoly. Na konci lesa nám lísteček

O poslušných kůzlátkách
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Škola a školka
poradil zastavit se u pana Šedého, že prý na
nás čeká. A byla to pravda. Ježek se u něho
také zastavil a požádal ho o zmrzlinu pro
všechny. Byla malinovo-vanilková. Děkujeme manželům Šedým za pozvání a velice
dobrou darovanou zmrzlinu.
Poslední ježkovou návštěvou byla pohádka. A proč? Protože od jiných kamarádů
(moudré sovy a krtka) slyšel, že naše děti
umí hrát pěkná divadla. Tak si pro ně vymyslel dvě divadelní pohádky. „O poslušných kůzlátkách“, kterou nacvičily malé
děti. Druhou „O pejskovi a kočičce“, měli
možnost shlédnout diváci v podání starších
dětí.
Poslední červnové úterý, po pilném nácviku, se naše velká třída proměnila v hlediště, které zaplnil úctyhodný počet diváků,
hlavně z řad rodinných příslušníků. Naše

foto: MŠ Poniklá
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velká herna se asi na jednu hodinu proměnila v jeviště, na kterém některé děti stály
úplně prvně a některé se na něm pohybovaly již ostříleně. K našemu velkému překvapení se nikdo z herců neuchýlil mamince
„pod sukni“ a všichni dohráli pohádku do
úplného konce. Za herecké výkony patří
našim dětem velká poklona a uznání.
Na počátku školního roku jsme se též
s kamarádem ježkem Bodlinkou domluvili
na jedné důležité věci. Nejenom že budeme
chránit a pomáhat zvířátkům, ale i nemocným dětem, které zatím do školky chodit
nemohou. Naše pomoc spočívala v tom, že
jsme celý rok sbírali víčka od PET lahví.
Nasbírali jsme (i za pomoci cvičenek jógy)
celý velký pytel, který vážil asi 17 kg.
Vzhledem k tomu, že za jeden kilogram dávají ve sběrně 7,- Kč, jsme našemu kamarádovi Nikymu přispěli na léčbu velmi málo.
Ale sbírat budeme i nadále, a kdo chcete,
můžete se k nám připojit. Košík na různá

Loučení s předškoláky

Škola a školka
plastová víčka je umístěný hned za vchodovými dveřmi do školky.
A nastala doba loučení. Se sedmi dětmi,
které po prázdninách usednou do školních
lavic, a se dvěma kamarády, kteří přecházejí do školky v místě svého bydliště. Andulka, Kamilka, Klárka, Mája, Viktorka,
Adámek, Davídek, Rolda a Šimonek si
pro vzpomínku na školku odnesli krásnou
knížku „Pohádkový dědeček“ a pamětní list
s některými fotografiemi z akcí ve školce.
Všem dětem přejeme, ať se jim v nových školách i škole líbí, ať si najdou hodně nových a správných kamarádů a ať si na
nás někdy v dobrém vzpomenou.
Všem našim stálým čtenářům a příznivcům přejeme krásné sluníčkové léto, pěknou dovolenou s regenerací sil a chuti do
další práce.
Za kolektiv MŠ Lenka Scholzová

foto: MŠ Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
O Rtyňskou zvonici – 6. ročník
V sobotu 7. 6. 2014 byl krásný slunečný
den. U Jednoty jsme se setkali všichni a vyrazili jsme. V autě u mne nálada na bodu mrazu
- asi kvůli vedru....
Dorazili jsme včas a hned u vstupu jsme
zjistili, že je celkově asi 45 minut zpoždění.
Na převlečení a učesání bylo tedy spousta
času. Po všech úpravách jsme se šli podívat
do sportovní haly a na volném místečku jsme
si projeli skladbičku. I tak bylo stále spousta
času. Na holkách byla hodně vidět nervozita,
neusmály se a ploužily se halou jako těla bez
duše a bez elánu.
Zavelela jsem k ústupu z vydýchané haly

Pusinky
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ven a pokusila jsem se společně s paní Gembickou holky rozesmát. Nafotily jsme pár fotek v místním parčíku, ale ani to moc nepomohlo. Tak snad sladká odměna před vystoupením zabere - pomyslela jsem si. A stále nic...
Tak jsme zamířily zpět do haly a sledovaly posledních pár vystoupení před zahájením
naší kategorie. Na porotu byl žalostný pohled
- jeden porotce zíval, druhý kousal tužku, třetí si povídal se čtvrtým, další se díval na rozcvičující se skupinky. Prostě jedním slovem:
unuděná porota. Holkám jsem dala jasné pokyny: porotu zaujmout a rozproudit. „Vždyť
to musíte dát i pro Šárku, které je moc líto, že
s vámi nemůže vystupovat“, snažila jsem se je
namotivovat před jejich vystoupením.
Holky vlétly na plochu, skladbu zvládly

foto: TJ Sokol Poniklá
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úžasně. Byly perfektní, myslím, že do toho
daly opravdu všechno - i srdíčko. Na vyhlášení
jsme netrpělivě čekaly, protože jsme doufaly
ve třetí místo. Konkurence byla veliká, hlavně 3 skupiny byly věkově tak o 2 roky starší.
Když vyhlásili 3. místo - TS Ballare Rtyně,
posteskly jsme si, že jsme skončily na 4. místě
z 5 týmů. Už jsme chtěly odejít, když se vyhlásilo 2. místo - Pusinky Poniklá! Úžasný pocit
a strašně veliká radost ovládla celou skupinku
Pusinek. Hrdě si dokráčely pro medaili a cesta
domů již byla plná emocí a dojmů z nádherně
prožitého odpoledne.
Martina Holubcová

Čekanky

Mažoretky Poniklá

Mažoretky
Před šesti lety se v Poniklé roztočila první
mažoretková hůlka. Byla to chvíle, kdy jsem
se i se svou rodinou přestěhovala do vaší malebné obce Poniklá.
V Domě dětí a mladeže v Rokytnici nad
Jizerou se zrodil nápad, v hlavě tehdejší paní
ředitelky Blanky Nechanické, přestěhovat
si sebou i mažoretky, které mě naučila cvičit
pani Evička Votočková. Zakladatelka mažoretkového sportu, tady u nás na horách, byla paní
učitelka Jana Mařasová.
Začátky v Poniklé nebyly lehké, začínaly

foto: Lenka Vránová
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jsme s dřevěnými hůlkami a cvičkami. První
kostýmky byly prastaré z DDM v Rokytnici.
Ty novější jsme pořídily s pomocí paní Lidušky Kučerové a paní švadlenky Hnykové
a finanční pomocí obce Poniklá. Má maličkost
drobnosti došívala sama :).
První soubor dostal název Berušky – oni
totiž naše berušky jsou :)!!! Děvčátek stále
přibývalo a tak mě umluvily i na další starší
soubor nazvaný Čekanky. A letošním rokem
jsme rozšířily mažoretkové řady i o Mini Berušky :).
Scházíme se trénovat každý pátek, děvčátka jsou tak nadšená, že ani o prázdninách
nechtějí volno. Úžasné!!!
Během roku vystupujeme opravdu na
mnoha přehlídkách, okolních, veřejných i sou-

Berušky
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Mažoretky Poniklá
kromých slavnostech. Snažíme se vždy s potěšením vyhovět i o prázdninách.
Jsme vedeni pod Domem dětí a mládeže
v Rokytnici nad Jizerou se současnou moc prima paní ředitelkou Markétou Šmídovou. Reprezentujeme tedy se ctí město Rokytnici nad
Jizerou a naši milou obec Poniklou. DDM nám
hradí autobusy na daleká vystoupení, nákup
mažoretkových kozaček a došívání šatečků
a mikin s potiskem.
Velké děkujeme však patří od počátku naší
obci, za jejich velkorysou finanční podporu,
dík které může letos pořídit ušití stejných vaků
na kostým a hůlku pro všechny mažoretky.
Rovněž děkuji za poskytnutí možnosti trénovat v naší krásné sportovní hale.
Velké děkuji patří zdejším obětavým ro-

foto: Lenka Vránová
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dičům, za jejich obrovskou pomoc s odvozem
mažoretek na vystoupení. Všichni jsou úžasní
a všech si moc vážím!!!
Zmíním pana Míru Rona, který nás od samého začátku vždy doprovází jako řidič, svačinář a zdravotník. Díky obětavému tatínkovi
panu Pajerovi! Dík patří i našemu úžasnému
panu řidiči autobusu (nejlepšímu) panu Standovi Šedému, který s námi na „Lomnickém
hudebním jaru“ chodil v teple po náměstí
a tvořil rekord o nejdelšího hada z mažoretek
a hůlek (had byl zapsán do české knihy rekordů) a fotil a natáčel děvčátka. Díky všem těm
mnoha obětavým rodičům za jejich úžasnou
pomoc. DĚKUJI !
Máme též dost děvčátek v souboru, co
dojíždí na mažoretky do Poniklé z okolních
obcí. Děkuji jim, že jedou za každého počasí
a s nadšením, tak i rodičům za odvozy.
Musím zmínit letošní úspěch a obrovskou

Mini Berušky

Mažoretky Poniklá
radost nás všech na „Lomnickém hudebním
jaru“, kde jsme byli oceněni „Lomnickou notičkou“. Tu radost si neumíte představit, ale
řeknu vám, byla to nádhera!
Milí rodičové, prarodičové, kamarádi
a známí, po dobu šesti let jsem měla tu čest
mažoretky vést, dospívat s nimi, sledovat jejich růst a pokrok. Děkuji vám za ně, jsem na
ně nesmírně pyšná. Vaše děvčata a naše mažoretky jsou úžasné!!! :) Naše proto, že tímto
děkuji i mé dceři Elišce, která mně velmi moc
se vším pomáhá!
Máme vás moc rádi.!!!Těšíme se na vaši
účast na našich vystoupeních!!!
Máme i nově zhotovené webové stránky,
na kterých o nás mnohé naleznete: www.mazoretky-ponikla.webnode.cz. Shlédnout nás
můžete i na stránkách youtube.com.
Lenka Vránová

foto: Lenka Vránová
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Oslavy svátku svatého Floriána
V letošním roce si připomínáme 1710 let
od mučednické smrti svatého Floriána, patrona hasičů.
26. 4. jsme uspořádali již 19. ročník soutěže v požárním útoku O Pohár sv. Floriána.
Účastnilo se ho 15 družstev mužů a 8 družstev
žen.
Pořadí ženy: 1. Libuň, 2. Poniklá,
3. Jeřmanice „A“
Pořadí muži: 1. Kosmonosy, 2. Malá Skála, 3. Košťálov, 8. Poniklá
4. května na svátek svatého Floriána se konala slavnostní bohoslužba v chrámu svatého
Jakuba. Během mše byl posvěcen nový obraz
svatého Floriána, který namalovala malířka

Posvěcený obraz sv. Floriána putuje z kostela
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Věra Tománková ze Světlé nad Sázavou. Bohoslužbu celebroval místní duchovní správce
R. D. Mgr. Ivo Kvapil. Účast hasičů v uniformách i nehasičů byla veliká. Po mši byl položen věnec k pomníku padlých kde MVDr.
František Kaván vzpomenul hrůzy obou světových válek. Poté byl průvod ukončen před
hasičskou zbrojnici. Obraz byl odložen na stojan a následovalo malé občerstvení v hasičské
garáži. Zasklený obraz světce byl v dalších
dnech instalován do věže zbrojnice, aby mohl
zkrášlit budovu a vyplnit několik let prázdný
výklenek.
Ať svatý Florián chrání životy a majetek
občanů před živelnými pohromami.
Miloš Holubec

foto: M. Kulhavý
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Ochotníci letos žijí zejména oslavami
půldruhého století od svého založení potulným loutkohercem Bažantem roku 1864.
Článek o velikolepých oslavách, kdy jsme
plesali společně s ponikelskými hasiči i nad
jejich výročím, je obsažen na jiných stranách
časopisu, zde si tedy vyhraďme místo na
reflexi dalších ponikelských divadelních
počinů.

Turné Holky odjinud
Pavlína A. Holubcová je v umělecké
ráži! Po prosincové premiéře pohádky a
hlavním podílu při zvelebení divadelní šatny
v Kantýně, zrežírovala a 3. května v Poniklé uvedla s domácím dospělým souborem
komedii Holka odjinud. Vypůjčím si nyní
několik vět ze „Slova režisérky“ z programu k této inscenaci, abych slovy Pavlíny A.
Holubcové dolíčil, na jakém pozadí byla hra
nazkoušena: „Po úspěšné režii dvou pohádek s dětmi, opovážila jsem se ke 150. výročí založení našeho divadelního spolku,
které letos slavíme, připravit dvě divadelní
hry. Pohádku „Černobílé štěstí“ nazkoušenou s divadelním dorostem (kterou jsme již
uvedli na konci minulého roku) a veselohru
„Holka odjinud“ (kterou právě uvádíme).
Přiznám se: měla jsem obavy, jestli zvládnu
současně dvě režie. S dětmi už nějakou zkušenost mám, ale s dospělými herci nikoliv.
Neuměla jsem si představit, jak povedu
režii, jak některým zkušeným hercům budu
udělovat rady kdy a kde mají stát, sedět,
chodit, gestikulovat, atd.
Přesto jsem se s velkou vervou a radostí do zkoušení dala. Snadné to ale nebylo.

Zkoušky probíhaly v průběhu rekonstrukce
ponikelského kulturního domu, dva mladí herci v průběhu zkoušek odešli (důvody
škola a stěhování), a potom mi nová herečka
v našem spolku oznámila, že bude chovat!
A tak jak to v životě bývá, překážky se dostavily. Naštěstí náhradu dvou herců se mi
včas podařilo sehnat, premiéru jsme naplánovali podle narození malého divadelníka.
A jak se mi podařilo společně s herci připravit tuto veselohru a jak to herci zkušení
i noví zvládli, ponechám na posouzení vás,
diváků.“
A jako prostý pozorovatel jen dodám,
že diváci se na lehké nezávazné komedii
pobavili a že Kateřina Kozáková hrající jen
několik dní po porodu je vážně divadelní
srdcařka!
Jelikož uvedení každé činoherní premiéry domácího souboru považuji vždy za
Událost s velkým U, vymiňuji si zde prostor
pro soupis herců i techniků podílejících se
na svátku ochotnické kultury: Na prknech se
předváděli:
Láďa Chlum, Milada Jungmanová, Kateřina Kozáková, Júlie Janatová, Markéta
Hrubá, Luboš Vondra, Jiří Řehořek, Honza
Šveca a v hlavní roli Eva Holubcová.
Ze zákulisí jim pomáhali a hru připravili Jára Vojtíšek, Jára Hlůže, Markéta Hrubá,
Hana Řehořková, Viki Janatová a zejména
Pavlína A. Holubcová.
Holka odjinud byla následně uvedena ve
Víchové nad Jizerou a také na krajské přehlídce v Josefově Dole. Ačkoliv byla porota vůči autorovi předlohy a dramaturgické
volbě spíše zdrženlivější, získala zde Eva
Holubcová čestné uznání za herecký výkon.
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Deníček ponikelského ochotníka

Loutkářská pidipřehlídka v Poniklé
Drobným příspěvkem k oslavám ochotnického jubilea se počátkem června také
stala loutkářská pidipřehlídka. Jednalo se
o vůbec nejmenší sešlost, která si mohla
říkat přehlídka, zúčastnily se jí v ponikelské
základní škole dva spřátelené soubory. Pro děti
sehrál krásnou klasickou výpravnou marionetovou pohádku soubor Srdíčko z Jičína. Pod
vedením principála Smolíka rozehráli jičínští
loutkáři příběh O čertově růži. Následovalo
vystoupení domácí Bažantovy loutkářské
družiny DS J. J. Kolára při TJ Sokol Poniklá,
která se 42. uvedením rozloučila derniérou
s inscenací Faust.

Morfium na Chrudimi
Letošní

O čertově růži
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inscenací

loutkářské

našeho souboru se stala vlastní dramatisace
méně známé povídky Michaila Bulgakova
Morfium. Neveselý příběh o spirále závislosti na droze z prostředí zaváté ruské nemocnice roku 1917 postoupil v ochotnickém
přehlídkovém systému na národní přehlídku
amatérského loutkářství v Chrudimi. Potřetí
za poslední tři roky tak v Chrudimi čekal meotar na kritiku loutkářské smetánky – a potřetí
byl porotou i diváky přijat více než vřele.
Cena za inscenaci a zejména opět postup až
na Jiráskův Hronov jsou notnou satisfakcí
za nervové martyrium provázející chaotické
přípravy na poslední chvíli i obavu z potřeby
naplnit nemalá očekávání způsobená úspěchy
v minulých letech. O atmosféře z ochotnického Olympu, kam ponikelské loutkové
ochotničení zavítá třetím rokem za sebou, Vás
budeme informovat zase příště.
Tomáš Hájek

sekce

foto: T. Hájek
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Kultura

Kulturní dění Ponikelské
Pohádkový les
O pohádkovém lese toho bylo v minulých
ročnících napsáno mnoho. Nechce se mi to příliš
opakovat, tak jen ve stručnosti vzpomeňme, že
i letos se ho účastnilo na 350 dětí a jejich početný
několikanásobný doprovod. Díky ochotě desítek dobrovolníků v maskách a u stánků zažily
děti i letos krásné odpoledne v říši klasických
pohádek.
Snad naléhavěji než kdy jindy prosím Ponikeláky, aby i napřesrok oblékli kostým a udělali
dětem radost. Shánění pohádkových postav je
rok od roku těžší...
Spíše než slova, nechť o pohádkovém lese
promluví obrázky.
Tomáš Hájek

Řepa

Loupit - neloupit

foto: M. Kulhavý

foto: M. Kulhavý
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Oblečená neoblečená princezna Koloběžka

Tři přadleny
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Kultura

foto: M. Kulhavý

foto: M. Kulhavý
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Divadelní a hasičská trachtace
Veliká, převeliká sláva se udála na Tuláčkově
návsi poslední květnovou sobotu. 150 let od
svého založení slavili ponikelští ochotníci a 130
let ponikelští hasiči. Program společné trachtace
byl notně pestrý a pobavil a potěšil snad širokou
skupinu na náves dorazivších návštěvníků z řad
ponikelských sousedů i přespolních hostí.
Vše začalo průvodem z malého hřiště na
vršku: prapory, vrcholní představitelé spolků
a místní církevní i světské moci, mažoretky,
dechovka, uniformovaní hasiči, ochotníci
s kejklíři a alegorickým vozem „Libuše věštící“,
veřejnost. Během prvého zastavení u hasičské
zbrojnice přednesl krátkou zdravici starosta
SDH Poniklá pan Jiří Jindřišek a následně
za pomoci nejmladší hasičky a nejmladšího
hasiče odhalil nový malovaný obraz sv. Flo-

Libuše věštící

Kultura
riána ve věžním výklenku. Florián se ovšem
před takovou spoustou lidí trochu styděl
a všemožně vzdoroval odhalení – jakýmsi technickým nedopatřením tak zůstal částečně cudně
skryt zrakům veřejným. Ač to bylo kouzlo
nechtěného, lepší postupné odhalování obrazu
jsem zatím nikde nezažil!
Po dalších několika krocích zahrála jablonecká dechovka smuteční marš a u pomníku
padlým přednesl starosta obce Tomáš Hájek
kratší projev věnovaný padlým členům spolků.
S ohledem na vzpomínky až o půldruhé století
nazad, byly připomenuty oběti tří strašných do
života spolků krutě zasáhnuvších válek: prvé
a druhé světové a také prusko-rakouské.
Leč to maraton proslovů teprve začínal. Po
dalších několika metrech totiž průvod zastavil
před hlavní tribunou (návěsem kamionu Vládi
Tryzny), kde své zásadní projevy o bohaté historii svých spolků přednesli František Kaván za

foto: M. Kulhavý
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ochotníky a Miloš Holubec za hasiče. Jelikož
mám pocit, že je v nich historie spolků sepsána
přehledně i poutavě, dovoluji si s laskavým svolením autorů oba proslovy otisknout pod tímto
článkem.
Po mluveném slovu hrála dechovka a v přestávkách se nadšeným divákům
představily ponikelské mažoretky vedené Lenkou Vránovou a dívky cvičící miniaerobic vedené Martinou Holubcovou. Svoji šikovnost
předvedla také skupina kejklířů provozujících
opodál dílnu, v níž se pokoušeli něco ze svého
umění předat také zájemcům z řad veřejnosti –
no, chvíli cviku to zjevně zabere… Souběžně
také hasiči i ochotnící obsluhovali v okolí návsi
rozesetá stanoviště Dětského dne, který se odbýval společně s oslavami. Na své si tak mohly
přijít všechny generace.
Program dále směřoval k tomu hlavnímu,
tedy představení práce hasičů a ochotníků. První
se svého úkolu zhostili členové SDH. Velkolepá
byla scéna hašení národního divadla. Přestože

Poodhalení obrazu bylo bedlivě a s napětím sledováno.
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Kultura
bylo papírové, zachovalo se z něj po zásahu
nejmladších hasičů více, než v roce 1881 z toho
skutečného. Dalším velmi zajímavým bodem
byla ukázka vyprošťování zraněných z automobilu. Figuranta zaklíněného v automobilu hrál
Tomáš Klikorka, pomocí všemožné techniky
ho vystříhávali profesionální hasiči z Jilemnice.
Je však třeba dodat, že mnozí sousedé, namísto
aby litovali nebohého figuranta a přáli mu brzké
vyproštění, želeli rozstříhavaný automobil. Demolovaná Felicia byla na první pohled skutečně
docela zachovalá, rezavá určitě méně, než obecní limusina...
Ochotníci pak předvedli v ambiciosním
průřezu nejslavnější hry své historie. Petr
a Soňa Václavíkovi vtipným průvodním slovem
doprovázeli ukázky ze slavných ponikelských
inscenací Romeo a Julie, Dítě cirku, Bílý lev,
Ďábelské klíče, Už je zase v Čechách jako bejvávalo a Krvavý román. Na jevišti se postupně
vystřídalo více než sto herců! (Vždyť jen ve
výpravném v legionářském Bílém lvu jich bylo

foto: B. Kulhavá
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70.)

Po celé odpoledne byly také zpřístupněny
tři různé výstavy. Ve škole na svoji slavnou
minulost vzpomínali prostřednictvím historických artefaktů a informačních panelů ochotníci
a zároveň ukazovali krásu malovaných opon
z celé vlasti díky výstavě reprodukcí z miletínského Musea českého amatérského divadla.
Doslova záplavou trofejí společně s ukázkou
techniky přibližovali svoji činnost hasiči – jak
jinak, než přímo v garážích hasičské zbrojnice.
(Ty se, žel, nemusely ani příliš vyklízet - dosud
absentující cisterna totiž nebyla zatím bohužel
předmětem gratulace k jubileu, ač by se to tak
nabízelo…)
A potom se přitvrdilo poté, co na pódium
zavál Vichr z hor rockové hity z celého světa.
Tou dobou již dobře naladěná společnost si užila
zábavu pod širým nebem a Tuláčkova náves se
tak proměnila ve velký taneční parket.
Efektní tečkou za oslavami se stal panem Pohlem z Turnova odpálený výpravný
ohňostroj. Velkoryse pojatá kanonáda ozářila

Na návsi
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nebe nad Poniklou všemi barvami. Ačkoliv,
ona to vlastně tak docela tečka nebyla, protože
bujaře se slavilo hluboko do noci… A aby ne –
občerstvení všech chutí, konsistencí a síly byl
sdostatek, oslavenců také a i důvod plesání byl
tentokráte více než pádný.
O všem by se dalo psát mnohem obšírněji,
mnohem barvitěji a mnohem adresněji. Je však
dalece nad možnostmi tohoto referátku popsat
vše uskutečněné a vyjmenovat všechny, kteří
se o to zasloužili. Přece však nemohu nezmínit
alespoň dvě jména, která byla hlavními hybnými motory příprav – Pavlínu A. Holubcovou
a zejména Tomáše Klikorku.
Nezbývá, než se těšit na další výročí, která
budou naše spolky slavit v tak dobré kondici!
			
Tomáš Hájek

Proslov z 24. 5. 2014
Vážení
přítomní,
přátelé
Thalie,
společenských činností, rodáci, ctitelé historic-kých událostí v obci. Vzhledem k uve-

foto: M. Kulhavý
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denému programu a nedostatku času k širšímu
vyjádření mi dovolte, abych svých pár slov
přednesl bez velkého „děkování“, ale zároveň
vás zdravím jménem ochotnického spolku,
silně zaneprázdněného jinými úkoly na této
slavnosti. Zvláště pak pan starosta, jehož projev
znalce v oboru divadelní historie by vás určitě
nadchl, žel je též vytížen, takže nezbylo, aby
řekl „něco“ někdo ze dvou veteránů, a proto
vás prosím, abyste tento nedostatek ve složení
projevu z mojí strany vzali na vědomí. Ten,
kdo navštívil ochotnické muzeum v Miletíně,
by jistě ocenil i výstavku k výročí, která se již
osvědčila v minulých létech a ke které směřuje
mých pár slov. Proto jenom nastiňuji 150 let
od založení a pár slůvek k tomu. Protože došlo
v roce 1960 k připojení Přívlaky, je nutné se
zmínit i o ochotničení přívlackém, a to proto, že je starší o 40 let. Hrálo se tam v Jilmě
v lokalitách „na hnoji“, u Englérů, původně
po barácích improvizované divadlo sousedské, neměšťanského typu. U Englérů se hrálo
ještě počátkem 60. let minulého století, včetně
ponikelských představení. Přesto že již existovala “Kantýna“, a to od roku 1949. Byla
považována za místnost pro kulturní činnost
celé obce definitivně dole. Zatím ještě fungovala “zlatá kaplička“ na sále, ke které se blížil
stejný osud jako národnímu. Jednotlivé etapy
divadla od Řecka přes středověk, renesanci,
baroko až k osvícení atd. se většinou hrály ve
vrstvách vyšších, k obyčejnému poddanému
došly pak později. Moliére se hrál na zámcích,
byl též překládán. Vznikly hry náboženské, „rebelie“ jako hry byly trestány. Teprve zrušením
nevolnictví a konečně zrušením roboty 1848
se otevřely cesty k rozvoji. Po prohrané válce
1866 byl přijat zákon v roce 1867 a sousedské
i měšťanské spolky rostly jako houby po dešti.
Pakli Jilemáci hráli již 1832, ve Staré Vsi se
hrálo již 1783. „Nahoře”, jak říkají Staroveští,
Tříčáci a Sklenařičáci se vše později opírá
o vznik měšťanského divadla. Nahoře je nahoře!
Zde posílení češtiny jde trochu jiným směrem.
Pakli Staroveští jsou předchůdci Vysočáků,
Jestřabáci se svým hodinářem a loutkohercem
Bažantem zakládají v roce 1864 spolek ponikel-
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ský, neb jeho vystoupení mělo úspěch. Nejprve
„Ochotník“ pak „Svornost“ a nakonec v roce
1899 současné označení J. J. Kolár.
Loutky ožily v herce, část jich imaginárně
zůstala pro současnou odnož souboru. Po
jakémsi neúspěchu divadelní hry Bažant nebyl
chválen, byl vyhnán se zbytkem rezkovačky
pod kobylu, kde v zapomnění odešel do divadelního ráje, média neexistovala, hrálo se furt. Byli
režiséři, byl dostatek ochotných, bez zisku. Na
výstavce je tyto rozdíly se současností vidět.
Jeden ošetřil hospodářství, druhý zavřel krám,
třetí vstal od varpánku a šel na zkoušku. Přijal
roli od rejži dle jeho představ. Někdy si však
rejža nemohl dovolit dát roli hraběnky služce
a roli služky hraběnce z některé ponikelské honorace. Divadlu se věnovali též sokolíci i farníci. Roku 1914 vypuknutím 1. sv. války, končí
první etapa se všemi útrapami a přerušeními.
Nová 1. republika 1918 přinesla mnoho věcí.
Kuplety, operetky, hry legionářské. Ty pak v
50. létech byly oslazeny. Sál u Holubců a hospoda opět duněly, hrálo se v přírodě (Na Vršku,
u školy, přívlačtí též na Maříkově). Spolek
staví pomník padlým 1. sv. války, přispívá na
dobročinné účely. Na podzim 1938 (Mnich. zrada) Němci vyrabovali pokladnu a část inventáře
– ukončují 2. etapu. Divadlo se opět odmlčí.
3. etapa začíná květnem 1945 a opět s velkým
nadšením se v létě toho roku hrála „Lucerna“,
ale ve vzduchu již bylo cítit, že dojde ke
změnám. Odsunem Němců z okolí se uvolnilo
bydlení, občané tísnící se v chalupách či chudobincích šli zabírat, jiní nechtěli být na očích
těm, jejichž příbuzní se nevrátili z koncentráku,
díky přílišné oznamovací aktivitě se obec vylidnila. Spolek však nepolevoval, aby alespoň
stačil sousedním operetním Víchovákům. Zdálo
se, že vše bude jako dříve i s novým režimem,
když přišla katastrofa, která nahrála k pozvolnému konci - na Vánoce 1952 vyhořela kaplička
u Holubců, sál s téměř vším, co ochotníci zde
schraňovali. Majitel se sic snažil obnovit vše
jako bylo dřív, klacky pod nohy padaly, hostinec končil. Obec neměla zájem. Vždyť dole již
bylo připraveno divadlo pracujících. Kultura
na „rynku“ poskytovala „hořením i dolením“
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stejnou šanci. Zůstal „střed“ bez sálu a hoření
odešli za kulturou na Jestřabí. Autobus nejezdil.
Hrálo se dál, zkoušelo se ve škole, maximálně
1-2 hry za rok, jezdilo se po okolí, doma
u Englérů ještě počátkem 60. let.
Kolem roku 1968 to ještě zkusili v Kantýně
a pak konec. Období mezi rokem 1980-85 vyplnil Dr. Peterka pěti hrami pod hlavičkou
Svazarmu, což bylo jedno, neb i dříve se hrálo
pod čímkoliv, ne jenom pod Sokolem, a pak
opět nastal klid. Rok 1997 podráždil několik
patriotů, kteří nemohli unést, že nám hrají
jenom odjinud, nakakali se a na Vánoce se
hrálo. Cílem bylo naučit alespoň 1 kus za rok.
Můžeme jenom doufat, aby bylo divadlu přáno
zapálené režiséry, lákat dorost (vysvětlit, že za
to nic není a ztracený čas je někdy odměněn potleskem a kolektivním těšícím se vztahem). Jen
doufat a nedopadnout jako spousty „sokoloven“
po okolí, k tomu společnému účelu postavené,
„kde všechno odnesl čas“ hrát? Proč? Autorské
poplatky, přehlídky, zkoušky, čas, nic za to?
Ostatní vyhledáte na výstavce či Miletínském
muzeu. Abych poněkud napravil nesouvislou
řeč, obracím se na citát k 50. výročí z roku
1914 učitele Lišky, ponikelského Tyla, který
byl Němci odměněn koncentrákem a pochodem
smrti jeho život ukončen.
Děkuji za pozornost!
František Kaván

Proslov SDH
Sestry a bratři, vážení spoluobčané, milí
hosté.
Dovolte mi, abych vás za ponikelské hasiče
co nejsrdečněji přivítal.
Rok 2014 je jubilejní. Slavíme 150 let
českého dobrovolného hasičstva a 130 let
založení sboru dobrovolných hasičů v Poniklé.
Dovolte mi, abych vás krátkým průřezem nechal nahlédnout do historie sboru až po jeho
současnost.
Hasičský sbor v Poniklé byl založen v roce
1884 a další rok byly schváleny stanovy na
základě usnesení obecního zastupitelstva.
K hašení požáru měli hasiči táhlovou ruční
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stříkačku, žebříky a plátěná vědra na nošení
vody. Umístění těchto věcí bylo provizorní.
Byla to kůlna a takzvané leziště ke cvičení lezeckému u obecní školy. V roce 1894 byla zakoupena stříkačka větší - sesouvací a po ní v roce
1897 vystavěna stříkačka u fary. Hasičský sbor
se vzmáhal, zapojili se mladí členové.
K ochraně dolní části obce a Nové Vsi byla
roku 1905 postavena zbrojnice, jako přístavba
expozitury. Sem byla dána stříkačka silnější sklápěcí.
V roce 1934 byla zakoupena první motorová
stříkačka a v roce 1936 bylo postaveno nové
hasičské skladiště u fary. Staré bylo zbouráno.
Mezníkem v práci hasičů byla druhá
světová válka. V té době také došlo ke ztrátě
všech hasičských dokumentů a historických
materiálů z činnosti sboru. V roce 1946 začínají
pracovat ve sboru i ženy.
První velkou akcí po válce byla slavnost
rozvinutí praporu 28. 8. 1949. V témže roce si
sbor kupuje první požární auto. V roce 1952 se
k hasičské zbrojnici přistavuje garáž a o čtyři
roky později služební místnost.
V 60. letech minulého století sbor provádí
bohatou brigádnickou činnost: výpomoc
v zemědělství, oprava zbrojnice, výstavba
požárních nádrží, oprava a přestavba techniky.
Hasičský sbor vždy pomáhal obci ku prospěchu,
například při stavbě prodejny, přístavby základní školy, stavbě mateřské školky, smuteční
obřadní síně atd.
V roce 1986 byla postavena nová požární
nádrž u školy a chata pro činnost mládeže
a v roce 1987 koupaliště. Tyto akce financoval
MNV, vlastní realizaci prováděli členové sboru.
V letech 1989 až 92 proběhla největší akce –
výstavba nové hasičské zbrojnice, kterou sbor
v plném rozsahu zajišťoval i finančně se na ní
podílel. V patře budovy je restaurace, kterou
sbor pronajímá. V roce 1999 až 2000 byla vybudována základna pro požární útok, později byla
nainstalována i buňka, která se postupně modernizovala. V roce 2012 bylo společně s fotbalisty provedeno zavlažování hřiště a doprava
vody k hasičské základně.
Postupně se také modernizuje technické
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a materiální vybavení sboru. V roce 1982 bylo
přiděleno vozidlo AVIA valník, které bylo nutno
celkově přestavět. V roce 1993 byla z finančních
zdrojů sboru zakoupena cisterna Škoda RTHP
a následně byla také zrekonstruována. O čtyři
roky později byla s finanční podporou obecního
úřadu zakoupená A-30 skříň a opět celkově
opravena a v roce 2012 byl zakoupen a opraven
zahraniční mikrobus Volkswagen.
Sbor je veden jako výjezdový v kategorii
JPO III. Vlastní budovu hasičské zbrojnice,
v jejíchž garážích jsou dvě hasičská auta
A-30 skříň a Volkswagen mikrobus. Cisternu
Škoda RTHP a A-30 – valník jsme prodali za
cenu šrotu. Cisternové auto nám velice chybí
nejen při zásazích, ale i k práci potřebné pro
obec.
V dnešní době, díky několika obětavým
hasičům, hojně využíváme grantů z různých
zdrojů a výsledky jsou viditelné, třeba rekonstrukce běžecké dráhy, garáží, včetně vrat,
přestavba hasičského vozu, dotace na ochranné
prostředky a hasičská stříkačka.
Od roku 1954 se ve sboru soustavně pracuje
s mládeží. Mládež pod vedením zkušených
vedoucích nám dělá opravdovou radost. Přes
vítězství v okresních a krajských kolech dosahuje až na MČR. Vrcholem je umístění na ME
v CTIF ve Slovinském Kočevje, kde smíšené
družstvo (chlapci a děvčata) dosáhlo dvanáctého místa. V loňském roce na MS v CTIF ve
francouzském Mulhouse celkově třetí místo.
Nemůžu nevzpomenout na naší vynikající hasičku Šárku Jiroušovou, která je
několikanásobnou rekordmankou ČR v běhu
na 100 metrů s překážkami. Šárka se ukázala na
MS v Mulhouse, kde hostovala v jiném družstvu
a dosáhla neoficiálního titulu nejrychlejší
hasička světa.
Omlouvám se, že nemůžu vyjmenovat
všechny naše výborné a obětavé sportovce, ač
by si to zasloužili. Například parta vedoucích,
aby toho neměla málo, tak každoročně zajišťuje
tábor mladých hasičů, kde se jim intenzivně
věnuje.
K 21. 12. 2013 měl náš sbor 175 členů,
z toho 43 žen, 132 mužů a 23 dětí.
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Dne 3. 2. 2012 nás opustil náš dlouholetý
starosta sboru a velký činovník Zdeněk Krafek.
Čest jeho památce.
I další činnost našeho sboru je velice
obsáhlá. Od roku 1993 zajišťujeme poutní
občerstvení, v roce 2013 jsme pořádali již
31. ročník Silvestrovského běhu a tento rok již
19. ročník soutěže v požárním útoku O Pohár
sv. Floriána. Sboru je svěřováno pořádání okrskových soutěží dospělých, okresních a krajských kol mládeže a dorostu.
Věrni humanistickým a demokratickým
tradicím zakladatelů jsme na počest znovunabytí svobody a znovuobjevení sv. Floriána
v roce 1989, následující rok 4. května na svátek
sv. Floriána, patrona hasičů, zasadili Lípu Svobody, u které se každoročně scházíme. Letos uplynulo již 1710 let od mučednické smrti tohoto
světce. Na jeho památku jsme nechali namalovat a zasklít jeho obraz, který nám za cenu barev
namalovala malířka Věra Tománková ze Světlé
nad Sázavou a místní pan farář Ivo Kvapil nám
ho při slavnostní mši svaté i požehnal. Obraz
dnes zdobí výklenek ve věži hasičárny.
V roce 1990 sbor sestavil svou první nezávislou kandidátku u příležitosti voleb do obecního
zastupitelstva. Tu sestavujeme pravidelně při
každém volebním období, což dokládá, že nám
nejsou lhostejné ani věci veřejné.
Neodmyslitelnou součástí naší činností jsou
všichni, kdo chápou a podporují naší činnost.
Proto jim nyní všem děkuji, obzvlášť obecnímu
zastupitelstvu.
Sestry a bratři, vážení přátelé!
Jestliže dnes uctíváme práci předchozích
generací, jsme zároveň povinni myslet na věci
příští. Zůstaňme věrni odkazu zakladatelů
a vstupme do dalších desetiletí s novou chutí do
společné práce.
Popřejme si, abychom ji mohli uskutečňovat
ve zdraví, klidu a duševní pohodě.
Vážení přátelé, děkuji vám za pozornost.
Miloš Holubec

