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Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
přestože je v těchto dnech pro mnoho
z Vás nejzajímavější zábavou asi vrcholící Mistrovství světa v hokeji, doufám,
že Vaše zraky upoutá i nové číslo našeho
zpravodaje. Můžete se v něm dočíst nejen
informace o provozu obce, ale najdete zde
i obsáhlé shrnutí prozatimního dění kolem
areálu Homole, jehož budoucnost jistě nikomu z nás není lhostejná.
Po dlouhých peripetiích a spoustě práce
je konečně kompletní i výjezdová jednotka
SDH - detaily k jako nové cisterně najdete
rovněž na následujících stránkách. Obsáhlejší článek o slavnostním svěcení cisterny
Vám přineseme v příštím čísle.
O své činnosti nás informují i další ponikelské spolky - velké úspěchy na sportovních soutěžích slaví Pusinky i Minipusinky za TJ Sokol Poniklá, nadšeně cvičí
i mažoretky. Kabinet kerkonošské slovesnosti spřádá plány na procvičování spíše
šedé kůry mozkové, divadelníci se naopak
chystají na zasloužené divadelní prázdniny.
Dozvíte se také, co se děje ve škole
a školce - a je toho hodně!
Kromě toho je ve zpravodaji mnoho
pozvánek na výborné akce - nenechte si je
ujít! Doporučil bych začít hned 20. 5. v Roprachticích a navštívit zdejší Chovatelský
den - vloni jsem si tam v nevídané míře
doplnil znalosti nejen o tom, že když vybíráte krávu, tak si nesmíte prohlížet její
upřímný kukuč, ale musíte se zajímat spíše
o její zadní výbavu. Co jsem se dozvěděl
o plemenných býcích tady raději už nebudu
dál rozvádět...
Přeji všem hezké počtení a příjemné
jaro!
Marek Kulhavý - redaktor
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
Návštěva paní I. Zemanové
První dáma si našla čas také na ponikelské
školáky.
Foto: Marek Kulhavý
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období březen a duben 2015
Vážení ponikelští sousedé,
první jarní měsíce přinesly v obecním dění
několik zajímavých témat, to nejzajímavější
a zejména nejdiskutovanější, budoucnost areálu Homole, vám na stránkách dále objasní pan
starosta. Mým úkolem je seznámit vás s tím
nejdůležitějším z jednání obecní rady.
V prvních měsících nového roku vždy
dochází k bilancování roku předešlého. Také
rada diskutovala o výsledcích služeb poskytovaných občanům.
Začněme vyúčtováním vodného a stočného za rok 2014. Celková provozní bilance systému skončila v červených číslech
-53 289 Kč (z toho provozní výsledek vodného byl +57 145 Kč, provozní výsledek
stočného -110 434 Kč). Výsledky vodné:
tržby 589 648 Kč, náklady na 1 m3 bez investic 14,7 Kč, náklady na 1 m3 s investicemi a odpisy 31,8 Kč. Výsledky stočné: tržby
583 540 Kč, náklady na 1 m3 bez investic
31,0 Kč, náklady na 1 m3 s investicemi a odpisy 67,9 Kč. Současné sazby za m3: vodné –
19 Kč (s DPH), stočné – 30 Kč (s DPH). Rada
obce diskutovala o případném navýšení sazeb,
aby obec systém nedotovala. Byl zadán propočet maximální horní sazby, jakou by bylo
možné od občanů vybírat, rada následně zastupitelstvu předloží návrh k diskuzi – zvýšit
či nezvýšit? A v případě, že se zastupitelstvo
shodne, že zvýšit, nastane druhá část jednání:
o kolik?
Odpadový systém za rok 2014 skončil

také v záporných číslech. Ztráta odpadového
systému za rok 2014 činí 192 312 Kč. Náklady činily 829 965 Kč (z toho: směsný odpad
473 072 Kč, kontejnery 60 073 Kč, nebezpečný 43 170 Kč, tříděný 253 650 Kč). Příjmy
dosáhly 637 656 Kč (z toho: poplatky Eko-kom 124 806 Kč, zbytek poplatky vybrané
od občanů). Tyto náklady jsou bez nákladů na
bioodpad (57 889 Kč) a nákladů obecních zaměstnanců při práci zejm. se směsnými plasty
(cca 50 000 Kč), po přičtení těchto nákladů
by ztráta systému dosáhla 300 201 Kč. Každý
rok dochází k navyšování ztráty, kterou obec
dotuje ze svého rozpočtu. Zabývat se otázkou
zvýšení poplatku nyní není účelné, neboť na
území Svazku obcí Jilemnicka se připravuje
výběrové řízení na dodavatele svozové firmy
pro celou spádovou oblast, předpoklad zahájení činnosti nového dodavatele je druhá polovina příštího roku (předpoklad výhodnější ceny
pro obec i možnost mírných změn systému).
Posledním výsledkem je pak celková bilance obecního rozpočtu za rok
2014. K 31.12. byly příjmy obce ve výši
19 240 000 Kč, výdaje 18 260 0000 Kč, třída 8 financování (snížení zadlužení) dosáhlo
částky 979 000 Kč. Celkové zadlužení obce ke
konci roku činilo 2 667 000 Kč.
V březnu se v rámci jednání obecní
rady konalo výběrové řízení na vedoucího
obecní čety. Do tohoto řízení se přihlásilo celkem 12 uchazečů, z nichž dva byli vyřazeni
z důvodu pozdního zaslání a nedodání příloh.
INZERCE:

Pronájem bytu 2+1 56 m2 v obci Poniklá. Byt je po kompletní rekonstrukci . Měsíční
nájemné činí 6000,- Kč, k tomu poplatky cca 1500,- Kč. K bytu náleží dva sklepy,
půda a parkovací stání u domu. Tel.: 737 943 550.

Pronajmu garsonku v Poniklé. Tel. 604 148 844
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Z přihlášených byli vybráni čtyři zájemci, kterým byl uložen „domácí úkol“ – vypracování
zhruba měsíčního plánu práce pro obecní zaměstnance. Tento plán byl radním dodán před
termínem konání ústního pohovoru. S těmito
čtyřmi uchazeči byl veden pohovor soustředící
se zejména na zhodnocení motivací a předpokladů k výkonu funkce, jakož i podrobnější
rozbor modelového plánu práce obecní čety.
Jako nejvhodnější adept na nabízenou pozici byl vybrán pan Tomáš Klikorka, který od
1. 5. 2015 nastupuje oficiálně jako koordinátor
veřejně prospěšných prací.
Rada obce navrhla zrušit mandátní
smlouvu s panem Zálabským, který pro obec
měl vykonávat v rámci bytového hospodářství
technickou činnost (např. objednávání revizí, technické věci). Jelikož větší část činností
z této mandátní smlouvy vykonává již nyní
obecní úřad a zbylé úkony lze přesunout na
nového vedoucího obecní čety, odpadne měsíční platba 45 Kč/byt.
Rada obce se zabývala aktuální výzvou
Ministerstva životního prostředí, Programu

8. 5. - kladení věnců u pomníku padlým.

Obecní rada
podpory obcí ležících v regionech národních
parků, v rámci této výzvy je možno žádat
na tzv. questingové trasy. Questingové trasy
mimo jiné nyní řeší členové Kabinetu kerkonošské slovesnosti, je v přípravě záměr provedení této trasy po obci. Z vyhlášené výzvy
by bylo možné žádat na výstavbu questingové
trasy z oblasti podpory IV.2.A – Environmentálně šetrná infrastruktura, výše podpory max.
80% z celkových uznatelných výdajů, podpora
v rozmezí 100 tis. – 1 mil. Kč. Starosta obce
oslovil paní Blaženu Huškovou (spolupracuje
např. s MAS Přiďte pobejt!), která je odbornicí na questingové trasy, zda by byla ochotná
na vytvoření trasy v Poniklé spolupracovat,
na vypracování tohoto scénáře by bylo možné dle konzultace žádat o dotace ze stejné výzvy, z opatření IV.B – Osvětové aktivity, výše
podpory jako u předchozí oblasti podpory.
Kabinet kerkonošské slovesnosti by v případě
rozhodnutí o předložení žádosti o dotaci byl
partnerem projektu.
Vážení ponikelští sousedé, přeji vám příjemně prožité jarní měsíce!
Petra Novotná, místostarostka

foto: OÚ Poniklá
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Vodovody
Děkujeme za trpělivost všem odběratelům
pitné vody z vodojemu Horní Dola nacházejících se na pravém břehu ponikelského potoka
za trpělivost s několikerým výpadkem dodávek.
Důvodem byla postupná výměna uzlových
bodů vodovodní sítě na této větvi (redukční
ventily, hydranty, …). Smyslem výměny těchto
prvků bylo dosažení stavu, který lépe nastaví
tlak v jednotlivých úsecích vodovodu (s celkovým převýšením téměř 200 m) a zároveň umožní
jeho lepší ovládání v případě poruch. Vodovodní řady v Poniklé nejsou právě v nejlepší kondici, začíná příprava podkladů k výměně celých
nejproblematičtějších úseků. Ještě horší je však
stav mnoha domácích přípojek ve vlastnictví
koncových uživatelů. Některé z nich představují
drobné časované bomby, které při poruše hrozí
„vypuštěním“ celého systému. Je zde tedy
třeba apelovat i na majitele nemovitostí, aby
s obměnou svých 50 let starých domovních
přípojek nečekali až na poruchový stav.

Odpady
Je až k nevíře, jak názorně lze projevovat nedostatek tzv. sociální inteligence, nebo snad lépe
řečeno absenci slušného chování v komunitě.
Příkladů nalezne pozorný divák (a zejména

zaměstnanec obecní čety během svozu odpadu)
bezpočet. Jako zvlášť svérázný příspěvek bych
uvedl „aféru“ kolem nebezpečného odpadu
u Kosťovárny. Dva pohozené barely zaměstnaly
policii, tři jednotky hasičů (včetně speciálního
chemického týmu z Liberce) a obec. Jak se
nakonec ukázalo, nejednalo se přitom o nijak
zvlášť nebezpečnou látku. Její likvidace ve
sběrném dvoře stála 750,-Kč (během mobilního
svozu to mohlo být i zadarmo). Náklady na celé
to divadlo kolem však byly pochopitelně mnoho
a mnohonásobně dražší…

Kantýna
Na ubytovně v Kantýně pomalu finišují
opravy tak, aby první test způsobilosti provedly
(jak jinak) jeho někdejší obyvatelky – textilačky
bývalého závodu SEBA 12 scházející se v Poniklé vždy po několika letech a vždy v hojném počtu a dobré náladě. Více v jejich pozvánce někde dále v textu. Po dokončení úprav
internátu se pokusíme o další kolo nabídky
celého objektu k pronájmu. I tato dílčí záležitost
pochopitelně souvisí s děním na Homoli, kvůli
které zejména byla ubytovna opravována –
záměr levného ubytování pro školní výcviky.

Náměty pro obecní četu
Od 1. května je opět sezónně posílena
obecní četa, která je přímo lačná zvelebovat
naši vísku. Může se stát, že i přes ostříží zrak
jejího šéfa může v obci existovat místo, které by
si zasloužilo její pozornost a přitom je opomíjeno. Máte-li takový pocit, nebojte se ho sdělit
známými kanály starostovi, nebo přímo Tomáši
Klikorkovi: tel. 608 084 782, ceta@ponikla.cz.
Tomáš Hájek, starosta

Dva pohozené barely zaměstnaly policii, tři jednotky
hasičů.
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Obecní dění

Dění v obci
HOMOLE
Jen máloco provětrává v posledních
měsících obrazotvornost zastupitelů více, než
budoucnost lyžařského vleku a koupaliště na
Homoli. Jak již víte z minulých avíz, stojíme
před otázkou: Kudy dál, Homole?
Začněme to dnešní povídání zeširoka, trochou historie – zejména s přihlédnutím k posledním několika letem.
Do roku 2010
Kotvový vlek na Homoli byl vybudován
roku 1989, v těsné blízkosti koupaliště z roku
1971. V roce 2007 obec postavila nový
obslužný objekt obsahující zázemí vleku, bufet
a sociální zařízení. Každé zastupitelstvo obce
se snažilo o získání dotací na rozvoj areálu, ale
mimo obslužného objektu bez úspěchů. Areál
byl v posledních několika letech spravován
obcí tak, že vlek provozovala obec a bufet byl
sezónně pronajímán (přičemž letní pronájem se
vztahoval i na provoz koupaliště).
Rok 2011
Zastupitelstvo obce dochází k závěru, že
každoroční statisícové provozní ztráty vleku
nelze dále dotovat a že předlužená obec nemá
dostatečný kapitál na potřebné investice do
areálu. Vypisuje se výběrové řízení na provozovatele areálu, vážněji je jednáno se třemi potenciálními zájemci. Jako nejvhodnější se jeví nabídka firmy Čerpadla Vrchlabí, která vedle symbolického nájmu (50 tis/ročně) nabízí a posléze
provádí investice a údržbu ve výši cca 6 mil.
Kč (z čehož částečně velebí pronajatý obecní
majetek a částečně si pořizuje vlastní vybavení
areálu). Pronájem obecního majetku včetně
pronájmu pozemků soukromých vlastníků je
sjednáván na 10 let.
Rok 2013
S ohledem k výši dosud investovaných
prostředků, nepříliš bohatým zimám a chuti
provozovat areál v delším horisontu, oslovuje

firma Čerpadla Vrchlabí obec Poniklou s návrhem prodloužení nájemního vztahu o dalších
10 let, tj. do roku 2031. Obec souhlasí, daří se
prodloužit všechny nájemní smlouvy na pozemky vyjma jedné, u které majitelka pozemků trvá
na prodeji všech svých ponikelských pozemků
(i mimo areál). Po delších jednáních je i tato
překážka odstraněna, pozemky kupují čtyři
různé subjekty (část sjezdovky firma Čerpadla
Vrchlabí, část areálu nad koupalištěm obec
Poniklá, plus další dva kupci pozemky mimo
areál). Veškeré smlouvy jsou prodlouženy do
roku 2031.
Rok 2014
22. prosince 2014 podává firma Čerpadla
Vrchlabí výpověď z nájmu, deklaruje ovšem
zájem na společném provozování a rozšíření
Homole.
Rok 2015
19. února presentuje firma Čerpadla
Vrchlabí zastupitelům obecnou představu
dalšího možného rozvoje areálu. Zastupitelé
následně kladou balík otázek směřujících ke
konkrétnějším odpovědím.
23. března presentuje firma Čerpadla
Vrchlabí veřejnosti svůj záměr na rozšíření Homole, zároveň doplňuje odpovědi na některé
zastupitelské dotazy.
Tím se rozpoutává debata nejen mezi zastupiteli, ale pochopitelně také mezi veřejností.
Dovolím si k ní přispět svojí troškou:
A, Charakter vsi
Jedním z kruciálních témat všech debat
stáčejících se na velkorysý projekt nového
sportovního areálu na Homoli se stala obava
o „charakter vesnice“. Závětrná sousedská
pospolitost tlumící jak extrémní rizika, tak
i extrémní možné zisky stojící proti obrazu
bouřlivějšího turistického cíle se všemi svými
nadějemi i riziky. A odtud pak plynoucí zcela
legitimní úvahy o případném náporu na stávající infrastrukturu, kapacity i cenové hladiny
všeho možného. Namátkou si sám sobě kladu
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a následně hned zodpovídám mimo jiné tyto
otázky:
- Pojme úzká, strmá a klikatá ponikelská
silnice dalších dvakrát cca 200 – 400 vozidel
denně?
To je jedno z „úzkých hrdel“ projektu.
Silnice svými parametry neodpovídá ani svému
dnešnímu zatížení – každé setkání dvou větších
automobilů je problém, před a po školní výuce
chodí po silnici bez chodníků (které se tam ani
do budoucna nevejdou) děti. Pro hrubé srovnání
uveďme, že náš úsek pojizerské silnice I/14 má
odhadovaný denní průjezd 2 000 – 4 000 vozidel, desetina tohoto počtu není tak málo…).
Úprava krajské komunikace zvětšující šíři jízdního pruhu a případně i bezpečnost chodců není
reálná!
- Nestoupnou případně příliš ceny nemovitostí? „Nezaplaví“ nás lufťáci?
Myslím, že i kdyby byl areál realisován
v „plném“ záměru, revoluce nenastane. Poniklá
je dost velká i osobitá na to, aby si udržela svůj
základní charakter. Její okrajové části již dnes
slouží převážně k rekreaci a centrální zástavba
nabízí jen omezené riziko vzniku chalupářského
ghetta… A co se týká nové výstavby, tu celkem
striktně omezuje územní plán, který neumožňuje
a ani do budoucna by neměl umožnit výstavbu
nových a potenciálně předem „mrtvých“ čtvrtí.
- Bude dost vody?
Současné kapacity jsou sice víceméně obsazené, muselo by se investovat do modernisace
vodovodní sítě a do posílení pramenišť. Nakolik je reálné zvýšit kapacitu, by ovšem mohl jen
důsledný hydrogeologický průzkum. Obecně
lze ale předpokládat, že potenciál není zdaleka
plně využit.
A nebo z druhé strany
- Konečně se začne stavět a budou se rodit
děti?
To bychom si vidění světa trochu
zjednodušili… Rozšiřování vesnice a růst počtu
trvale žijících obyvatel je natolik komplexní
záležitostí s tolika neznámými, že jakákoliv
predikce je fakticky nemožná. Mimochodem,
zdaleka nelze tvrdit, že úspěšné turistické destinace zaznamenávají zvyšování počtu obyva-
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Obecní dění
tel. Jen za posledních 10 let ubylo v Rokytnici
n J. přes 400 obyvatel, v Jablonci nad Jizerou a Špindlerově Mlýně takřka 200 obyvatel;
nejúspěšnější turističtí sousedé pak stagnují,
nebo jen mírně rostou (Vítkovice a Benecko
hlásí přírůstky za posledních 10 let cca 20, resp.
40 duší).
Poniklá je navíc již dnes z urbanistického hlediska v podstatě „plná“. Rozumně lze
sice zastavět několik zbylých proluk na obou
stranách údolí, bouřlivější výstavba by však
již nutně znamenala nutnost stoupat nad údolní horisont, což není žádoucí (byť je toto tabu
i dnešním územním plánem již bohužel částečně
prolamováno).
- Obec si polepší na daňových příjmech?
Obecní daňové příjmy se odvíjí
(zjednodušeně řečeno) od tří základních
aspektů. 1, počet trvale hlášených obyvatel
(očekával bych stagnaci); 2, počet nemovitostí
(očekával bych stagnaci, případně jen mírný
nárůst – navíc, obec by sama sobě stejně neplatila…); 3, dostatek podnikatelských subjektů
sídlících v Poniklé (ovšem jen těch odvádějících
na daních víc, než kolik činí daňové bonusy,
v opačném případě je taková místní příslušnost
spíše zátěží…)
Jistě, v případě seznání zvýšené atraktivity území by bylo lze sáhnout ke zvýšení daně
z nemovitostí a tím okamžitě zvýšit příjmy obce
v násobcích cca 700 tis. Kč ročně (ovšem jednalo by se vždy o peníze uhrazené zase jen občany
obce, resp. majiteli nemovitostí.).
- Otevřou se možnosti pro podnikavé Ponikeláky a jejich smělé plány
Ano, to je možné. V případě úspěchu projektu by tu vyvstala jedna z nemnoha možností
zkusit v Poniklé podnikat.
Shrnu-li celou kapitolu „A“, vychází
mi v zásadě neutrální postoj k projektu.
Rizika a omezení jsou mým subjektivním
viděním zhruba stejnou měrou kompensována
příležitostmi plynoucími z přísunu vnějšího
kapitálu. Tento závěr sděluji zejména na pozadí myšlenkové konstrukce zkuté na veřejném
slyšení v Kantýně: že je třeba si nejprve vůbec
říci, jestli nějaký rozvoj areálu (obce) chceme

Pod horami - březen - duben
a následně se bavit o detailech. Jenže právě
s těmi detaily mám několikero problémů…
B, Finance
Suchá řeč čísel. I když se budeme držet
při zemi, předpokládáme investici 100 mil.
Kč. Původní (a v čase i samotnými Čerpadláři
mírněné) optimistické odhady na zisk až 50 mil.
Kč z dotačních fondů – neplatí. I když popustím
uzdu fantasii, nevybájím na dotační fortuně
více než 0 - 10 mil. Kč, a to ještě jen obtížně
skládaných na „okrajových“ částech projektu.
Jenže potom nám tu zbývá představa půjčky
zvící 90 – 100 mil. Kč. Pod tu se však (u vědomí
všech výše i níže uvedených protivenství) mohu
sotva podepsat, byť jen jako poloviční podílník
(což je základní varianta k úvaze). Opět jen pro
hrubou představu si připomeňme, že hospodaříli obec ročně s 15-20 mil. Kč, mají zastupitelé
reálný vliv jen na ony poslední 2 – 3 mil. Kč,
protože využití ostatních prostředků je více či
méně podmíněné. Ponikelský obecní rozpočet
by neunesl sanaci jediné špatné zimní sezóny!
C, Projekt jako takový
Osobně mám plnou hlavu pochyb o síle
kopce jménem Homole. Zasazen do nekompromisního konkurenčního prostředí Krkonoš,
vystaven svým nejzajímavějším profilem
libovůli slunečních paprsků, „strmící“ mezi
500 a 670 nadmořskými metry a trpící chronickým nedostatkem lůžkových kapacit v těsném
okolí (což tak snadno nezmění ani předmětný
projekt) je to kopec na mnohý pád zranitelný.
Vlastní koncepce areálu (se styčným bodem
vleků na jeho vrcholu a následně se paprskovitě
rozbíhajících sjezdovek) sice logicky reaguje
na slabinu centrální sluneční strany hledajíc
nové možnosti severních svahů (bez možnosti
klasického přístupu k jejich dojezdu), obnažuje
však jinou svoji Achillovu patu. Jsou-li potenciální „zadní Kákovské sjezdovky“ únikem před
sluncem a možností provozovat areál v delším
období, pak se vkrádá nepříjemná představa
právě pro chvíle, kdy je tento „únik“ aktuální:
Lyžař nejprve vyjede lanovkou nad travnatou
jižní sjezdovkou, následně si pojezdí na kotvovém vleku, aby se poté opět nechal lanovkou
přetransportovat k parkovišti… No, nevím…

Obecní dění
A vůbec! Není to tak jakoby trochu moc na
sílu? Má se David snažit pokořit Goliáše tím, že
si zaplatí osobního trenéra v posilovně? Neměl
by spíše (ať už zůstaneme u prvotního příměru)
přemýšlet, co bude tím jeho příslovečným
prakem? Protože děla a tyče jsou arsenálem
Goliáše a nedělejme si iluse, že je šance, že se
jimi náš David dokáže probít k vítězství.
Je nezbytné pro zvýšení její atraktivity
prošpikovat Homoli sjezdovkami? Neexistují
jiná, méně násilná řešení? Chytřejší, modernější,
neotřelejší a zároveň investičně únosnější?
D, Modely spolupráce
Firmou Čerpadla Vrchlabí byly navrženy
v zásadě dvě možnosti spolupráce:
1, Založení dceřiné společnosti vlastněné
z 50% obcí a z 50% firmou Čerpadla Vrchlabí. Obě mateřské společnosti by vložily jako
základní kapitál své současné majetky v areálu a navíc každá 500 tis. Kč (na zpracování
studií proveditelnosti projektu). S tím jsou ale
dvě základní potíže. Za prvé, majetky v areálu
dnes ani zdaleka nejsou rovnocenné hodnoty,
přičemž obecní jsou násobně hodnotnější. Za
druhé, vložit obecní majetek do společnosti
a pak se dočkat toho, že jí zadaná studie proveditelnosti odhalí „neproveditelnost“ projektu,
znamená de facto ztrátu poloviny tohoto majetku (nemovitostí).
2, Poskytnutí obecní „investiční pobídky“ ve formě darování majetků na Homoli
investorům (Čerpadla Vrchlabí + další subjekt)
a navíc závazek zajištění infrastruktury pro
areál. Zde však vedle vlastních milionových
investic již obec může vyhlížet opravdu jen
druhotné positivní efekty případně úspěšného
projektu. Varianta neúspěchu by pak byla zcela
tristní podívanou na hospodaření s omezenými
obecními zdroji.
Oba dva takto navržené modely jsou
nepřijatelné. Každé úspěšné partnerství
pochopitelně vyžaduje určitý díl vzájemné
velkorysosti, ve výše popsaných případech
jsou však misky vah vzájemné vstřícnosti až
nápadně vychýleny jen jedním směrem.
Shrnu-li (opět svým subjektivním názorem)
kapitoly „B, C a D“, konstatuji, že snaha o pov-

8

Pod horami - březen - duben
znesení Homole nemůže po mém soudu kráčet
v načrtnutých trasách.
E, A co tedy dál?
Ze všech úvah nad Homolí, z nichž výše
uvádím jen jejich diskutovanější části, pro mne
plynou dva závěry: Nepřistoupit na představené
návrhy firmy Čerpadla Vrchlabí a postupovat
dle níže naznačené posloupnosti možností:
a, Čerpadla Vrchlabí budou po dohodě
pokračovat v pronájmu za stávajících (nebo upravených) podmínek (preferovaná varianta)
b, Vypíše se výběrové řízení na nového
provozovatele (pokud nedojde k variantě
„a“ a pokud nalezneme rozumnou dohodu
s Čerpadly Vrchlabí, coby majiteli části
pozemků)
c, Areál bude provozován obcí, přičemž
zimní provoz nastane buď jen za dobrých klimatických podmínek, nebo vůbec ne. (pokud
bude neúspěšná varianta „b“)
Souběžně s variantami „a – c“ bych
doporučil vypracování rozsáhlejšího variant-

Kudy dál, Homole?
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Obecní dění
ního koncepčního návrhu „jak dál s Homolí“.
Protože všem účastníkům této debaty je zjevné, že současná podoba areálu je technicky
i morálně dalece přežilá a fungování v této
podobě je neudržitelné.
Více ale budeme vědět až po květnovém
zasedání zastupitelstva obce, které se bude Homolí zabývat.
Tomáš Hájek, starosta

Pozemky
Obec Poniklá sděluje, že na základě
žádosti
o
odprodej
části
pozemku
ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka bude případný prodej
projednáván na zasedání Zastupitelstva obce
Poniklá v červnu 2015.
Podněty a připomínky k tomuto bodu budou
přijímány do termínu zasedání zastupitelstva na
OÚ Poniklá, případně je lze vznést na zasedání
samotném.
OÚ Poniklá

foto: Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí březen - duben 2015
14. 3. 2015

Jana Jiroušová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea březen - duben 2015
92 let
Holubcová Anna
80 let
Nosek Josef
Kavánová Waleria
75 let
Jarošová Marie
Kohout Ladislav
70 let
Čechová Libuše
Vinklář Vladimír
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Narození březen - duben 2015
10. 3. 2015
21. 3. 2015

Eliška Vágnerová
Tadeáš Petruška

Blahopřejeme!

Svatby březen - duben 2015
Zlatá svatba:
29. 4. 1965 - Vladimír a Věra Vinklářovi
Gratulujeme!

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s paní Janou Jiroušovou.
Zároveň děkujeme za květinové dary

a panu Jaroslavu Čížkovi za krásná slova na
rozloučenou.
synové s rodinami

Poděkování Domova důchodců
v Rokytnici nad Jizerou
Krkonošské vzpomínání napříč rokem 2015
Tuto aktivitu v našem domově zahájila
ďůčata z farnosti Poniklá a Franta s kladinetem, se svým překrásným vystoupením
plným písniček a poudaček z Kerkonoš.
Udělali radost, rozzářili oči našich klientů, pohladili srdce, oživili vzpomínky na
rodná místa. Objevily se i slzy, byly to
však slzy štěstí. Co více se může našim klientům dát, než vystoupení připravené a předané s láskou nejen k lidem, ale i ke kraji,
ve kterém tady všichni společně žijeme. Je
to také o pomoci druhému, což je tady místní běžnou součástí života na horách.
Mnohokrát děkujeme vystupujícím a těšíme se na brzké shledání.
Mgr. Helena Housová- ředitelka DD

Zemřel MUDr. Oldřich Peterka
Následující řádky se mi nepíší lehce
a ani Vám se asi nebudou lehce číst. Přesto cítím potřebu vzdát alespoň touto cestou
skromný hold výrazné osobnosti ponikelského společenského dění, jejíž život se
předčasně završil. MUDr. Oldřich Peterka
zemřel náhle 6. května 2015 ve věku 64 let.
Za obec Poniklou bych rád vzpomenul
nejen na jeho profesní službu, kterou vykonával jako poslední stomatolog v ponikelské ordinaci, ale zejména na jeho nepřehlédnutelný podíl na vesnickém společenském dění.
Důležitou postavou obecního života
se stal Oldřich Peterka již na prahu 80. let
minulého století, kdy navázal na dávnou,
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leč toho času ustrnulou, tradici ponikelského ochotničení. Coby režisér vypravil
patero divadelních her, které se díky jeho
širokému kulturnímu rozhledu řadí mezi
to nejlepší, co ponikelská jeviště kdy nabízela. Dodnes živý je pak nekonečný cyklus komorních kulturních akcí „Večery při
svíčkách“, který Oldřich Peterka vymyslel
a jehož mnohá zastavení sám zkomponoval.
Většina Peterkových literárních prací
plných bohaté obrazotvornosti a vytříbeného citu pro jazyk sice zůstává známa jen
úzké skupině čtenářů, širšímu plénu se však
alespoň představil jako hlavní redaktor
a posléze občasný přispěvatel ponikelského časopisu Pod horami. Poutavě a neotřele
zpracoval celou ponikelskou historii v „Pamětních listech“ vydaných obcí roku 2004,
tři roky nato pak sestavil a spolu s přáteli
vydal sbírku veršů Františka Jerieho „Kam
nedohodíš kamenem“.
Stranou by nemělo zůstat ani připome-

Vladimír Kraus a Hana Krausová roz. Halamová
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nutí jeho role zastupitele obce, které odpovídá jeho poučenému zájmu o věci veřejné.
Vím, že nyní už to jsou všechno jenom
slova - a že patos a okázalé velebení se ke
vzpomínkám na duchem povzneseného,
inspirujícího i věčně pochybujícího barda
nehodí.
A tak si jen na závěr jenom povzdechnu, že je mi moc líto, že se předčasně skončil život někoho, kdo nám mohl ještě mnohé říci.
Tomáš Hájek, starosta

Oznámení
Naši rodiče byli oddáni před 50 lety, dne
27. 3. 1965. Vladimír Kraus a Hana Krausová roz. Halamová. Gratulujeme Vám.
V. a P. Krausovi

foto: V. Kraus
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Den Země ve Vrchlabí
Dne 21. 4. byla 6. a 7. třída na Dni Země ve
Vrchlabí. Jeli jsme ráno autobusem od zastávky
Poniklá pošta. Letos byla akce zaměřena na
ptáky. V parku ve Vrchlabí byla čtyři stanoviště,
na kterých jsme se dozvěděli zajímavé informace a plnili jsme úkoly, např. přiřazovali
jsme ptáky k místům, kde žijí, poznávali druhy
ptáků atd. Zajímavé bylo kroužkování zvonka
zeleného, povídání o nebezpečích pro ptáky
a o slavíkovi modráčkovi.
K. Holubcová – 6. ročník ZŠ

Zajímavé bylo kroužkování zvonka zeleného.

„Poudačky z chalupy ponikelské
báby“, aneb o čem si povídáme
u nás ve školce
Jaro je již v plném proudu, ale my se
v našem vyprávění vrátíme na konec února,
kdy jsme se s dětmi vypravili do Jablonce nad
Jizerou na pohádku divadla Mrak „Paleček“.
Prostředí kulturního domu i herecké výkony
všech účinkujících byly pro naše děti hodně
emotivní, pohádka se jim moc líbila.
Od 11. března začala jezdit skupinka dětí
s paní učitelkou Boháčovou na plavání do
Jilemnice. Aby všech deset lekcí nebylo pro
rodiče tak finančně zátěžových, využíváme již
několikátým rokem hromadnou přepravu auto-

foto: ZŠ Poniklá
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busem, který mají předškolní děti zdarma.
Předvelikonoční čas vybízí k pozorování
probouzející se jarní přírody, pozorování
domácích zvířátek, zvláště mláďátek, která touto dobou přicházejí na svět, nebo k pozorování
výzdoby zahrádek a domků, kde se začínají objevovat barevná vajíčka, květiny či naklíčené
obilí.
Abychom tento čas vnímali společně
a intenzivně a zase i trochu jinak, domluvili jsme
několik akcí. Nejdříve nám svoje ovečky ukázala paní Soňa Fišerová. A nejenom ovečky, ale
i vše ostatní, co s ovečkami souvisí. Ostříhanou
vlnu, zpracování ovčí vlny předením na
kolovrátku a dále výrobu dárků z vlny například
pomocí filcování. Moc děkujeme.
Na ovečky jsme se byli podívat i u pana
Daniela Šíra v jeho salaši. Též velmi děkujeme.
Středu 1. dubna jsme nazvali „Velikonoční
zvyky s ponikelskou bábou aneb dopoledne
s našimi zručnými spoluobčany“. Do školky

Škola a školka
jsme si pozvali sousedy, o kterých víme, že
mají velmi šikovné ruce a k dětem hodně blízko. Některým nedovolil zdravotní stav a jiným
nenadálé pracovní zaneprázdnění přijít tento
den mezi nás. Tak jsme mezi námi přivítali
paní Janu Pičmanovou a Janu Hájkovou, které
s dětmi zdobily velikonoční perníčky barevnými
bílkovými polevami. Dále pana Standu Šedého
a Ondru Scholze, kteří učili děti plést pomlázky,
zdobit velikonoční vejdumky přišla děti učit
Janička Králová. Ani mé kolegyně nezůstaly
stranou, paní učitelka Boháčová zdobila s dětmi
hlohovou větvičku, která rázem rozkvetla díky
kanafasovým čtverečkům a naklíčené cizrně,
a paní učitelka Bekrová s dětmi zdobila textilními barvami tašky.
Děti si samy vybíraly, co si chtějí vyzkoušet
a vyrobit, a tak ten, kdo byl hodně pilný, si
domů odpoledne odnášel v ozdobené tašce
velikonoční pomlázku, ozdobené vejdumky,
malované perníčky a rozkvetlou jarní větvičku
do vázy. Dopoledne bylo velmi příjemné a děti

Tak jsme mezi námi přivítali paní Janu Pičmanovou a Janu Hájkovou.
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vydržely zaujaté neskutečně dlouhou dobu.
Všem výše jmenovaným za to, že věnovali
našim nejmenším svůj volný čas, moc děkuji.
V úterý 21. 4. se otevřely v naší školce
dveře pro všechny, kdo se rozhodují, kam zapíší
pro další školní rok své děti. A nejenom pro ně,
ale i pro ty, kteří se chtějí podívat jen tak.
22. duben je dnem Země, připomenutím
našeho chování ke svému okolí, k přírodě. Celý
týden jsme si s dětmi povídali o planetě Zemi,
o přírodě, ekologických aktivitách a našem chování v přírodě. Celý týden vyvrcholil v pátek
(ve středu by se děti jezdící na plavání nemohly
zúčastnit), kdy jsme si všichni kromě oblečení
na vycházku vzali též pracovní rukavice
a na zahrádce kbelíček. Ptáte se na co? Jako
každoročně, i letos jsme se vydali k vodárně
„Keříček“ sesbírat všechno smetí, které tam
nepatří. V loňském roce jsme si libovali, že
odpadků ubývá. Pro tentokrát jsme tak spokojeni nebyli, ale bývalo toho i více.

Škola a školka
Děti za své počínání dostaly pochvalu
od svých učitelek, dokonce i na zahrádce na
ně čekalo překvapení. Když jsme odkryli
pískoviště, leželo tam několik nových hraček.
Že bychom špatně uklízeli? To ne, ale kdo
tedy. Děti hádaly různé možnosti, ale nakonec
jsme se shodli, že to mohla být jedině ponikelská bába, která z chování dětí měla velikou radost, a tak je obdarovala. Paní učitelka si ještě
vzpomněla, že i Ježíšek nám přinesl nějaké
hračky na zahrádku. Vše jsme odnesli ze školky,
něco jsme zkompletovali, a tak nám na zahrádce
přibyla auta na pískoviště, mlýnek na písek,
lopatky a „lopatko-bagříky“ a v domečku nová
kuchyňka včetně vybavení.
Vyvrcholením celého bloku o ekologii
a také poděkováním dětem bude ekologická
pohádka paní Enochové „Byla jednou jedna
hora“ a návštěva místní rybárny, ale o tom zase
příště.
Lenka Scholzová - ředitelka MŠ

Jako každoročně, i letos jsme se vydali k vodárně „Keříček“ sesbírat všechno smetí, které tam nepatří.

foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Z činnosti výjezdové jednotky
SDH Poniklá
Od 1. 1. do 30. 4. 2015 byl naší jednotce
vyhlášen poplach dvakrát.
Ten první byl 16. března ve 14:45 hodin
a jednalo se o strom přes hlavní silnici mezi
Poniklou a Preložkou. Při hlášení, že vyjíždíme,
nám bylo sděleno, že výjezd je pro naši jednotku zrušen. Seběhlo se nás pět, Ondřej Skalský,
Ondřej Doležal, Čurda Ladislav, Zdeněk Krause
a Tomáš Klikorka.
Druhá událost 31. března, poplach byl
vyhlášen ve 22:33 a jednalo se o několik
stromů spadlých na silnici opět mezi Poniklou
a Preložkou. Výjezd 22:42 ve složení Jan
Skalský, Ondřej Skalský, Ondřej Doležal, Pavel
Kraus, Zdeněk Krause a Tomáš Klikorka. Jednotka řídila provoz, rozřezala části zasahující
do silnice, vše odklidila a zametla silnici. Na
základnu jsme vrátili ve 23:23.
Krom toho se Miloš Holubec a Tomáš
Klikorka zúčastnili školení velitelů a Ondřej
Skalský kurzu na motorovou pilu. Dále
průběžně probíhalo školení v jednotce - jednalo se o seznamování se s cisternou (tj. kde je
potřeba nasýpat do hlavy, kde je který materiál
uložen, na co si dát pozor apod.), zopakovali
jsme si též spoustu dalších věcí.
Zajelo se na technickou prohlídku DA VW.

Po uvedení cisterny do výjezdu připravila
jednotka po poradě s obcí k prodeji Avii. Na
inzerát se ozvala obec Záborná (okr. Jihlava).
Po prohlídce dne 19. dubna souhlasili s koupí
a po podepsání smluvy se v 11:10 hodin vydali
na 170 km dlouhou cestu k domovu. Přejeme
novému majiteli, ať jim dobře slouží.
Na závěr bych chtěl poprosit místní občany
o prořezání větví zasahujících nad obecní komunikace. Pokud nebudete mít jak, při zkouškách
průjezdnosti bychom učinili prořez sami, snad
to nebude nikomu vadit. Předem děkuji.
Za jednotku Tomáš Klikorka

CAS 25 – LIAZ
CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍ–
KAČKA CAS 25 – LIAZ 101.860
Historie a vývoj
Rok výroby tohoto vozu je 1980 a je to
dle zjištění zřejmě první auto, které v tomto
provedení bylo kdy vyrobeno, prostě prototyp.
Po krátkém testování v podniku se prvním majitelem stal dne 28. prosince 1981 POŽÁRNÍ
ÚTVAR HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, kde
vozidlo sloužilo deset let. Poté bylo 30. dubna
1991 převedeno na MÚ PRAHA LYSOLA-

CISTERNOVÁ AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA CAS 25 – LIAZ 101.860.
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foto: Ondřej Skalský
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JE, kde si ho nechali do 10. listopadu 1999.
Následně se jako vrak stalo majetkem obce
PRŮHONICE, kde prošlo vzhledem ke stavu
a věku velkou opravou hlavně nástavby, motoru a elektroinstalace. Po opravě bylo předáno
JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ PRŮHONICE, zde bylo zařazeno ve
výjezdu až do září 2014. V říjnu bylo nabídnuto k odprodeji. Po prohlídce a prodiskutování
možností obce jsme projevili velký zájem. Po
schvalovacích procedurách na obou obcích byla
na začátku ledna 2015 podepsána kupní smlouva a v pátek 9. ledna auto přijelo po vlastní ose
do PONIKLÉ.
Původní představa, že se zastříknou jen
nějaké drobné škrábance a s autem dva roky
pojezdíme, než se pustíme do větší opravy
podběhů a kabiny, se po strhání samolepek trochu více zvrtla a už v sobotu 10. ledna se na autě
začalo pracovat a postupně se měnily plány.
Členové jednotky odstrojili auto a klempíř
se mohl pustit do práce. Po třech týdnech řezání
a sváření přišel na řadu lakýrník. Ke konci
února bylo auto v laku a tu opět nastupuje jednotka, členové sboru i kamarádi z obce, kteří ho
postupně strojili. 14. března jsme přeložili materiál z Avie, naplnili vodou a v cca 20:00 hodin
byla NAŠE jako NOVÁ CISTERNA oficiálně
zařazena do IZS LIBERECKÉHO KRAJE.

Na autě bylo v akci Z odpracováno přes 700 hodin.

SDH Poniklá
Poté už se jen průběžně dodělávaly různé háčky
a držáčky na uchycení předepsaných věcí.
V současné době už moc původních věcí na autě
není a věříme, že nám všem bez větší investice
bude vzorně sloužit několik let.
V tuto chvíli má CAS za sebou už
několik kondičních jízd a jeden ostrý zásah
31. března u popadaných stromů mezi Poniklou
a Preložkou. 3. května proběhlo jeho vysvěcení,
ale o tom více až příště.
Chceme moc poděkovat pánům Řehořkovi
a Hanušovi, že se bez předešlé domluvy ihned
pustili do práce. Taktéž výjezdové jednotce
a všem, kteří se jakkoliv podíleli na zprovoznění
cisterny. Obci za finanční podporu a firmě
SINGING ROCK s.r.o. za sponzorský dar ve
formě tří horolezeckých lan, která jsou povinnou výbavou. Na autě bylo v akci Z odpracováno přes 700 hodin.
Popis
Cisternová automobilová stříkačka CAS
25 L101.860 je určená pro přepravu požárního
družstva 1 + 8 s příslušenstvím pro provedení
požárního zásahu. Kromě toho si auto veze
2500 litrů vody a 150 litrů pěny. Rozměry vozu
jsou: výška - 3,30 x šířka – 2,5 x délka – 7,9 m
a váha se blíží k 16 tunám.
Tomáš Klikorka

foto: Ondřej Skalský
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Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Víkend plný překvapení
V sobotu 18. 4. 2015 vyrazily na svou
soutěž nejen Pusinky, ale i Minipusinky. Před
námi byla dlouhá cesta. Tentokrát jsme na nikoho nezapomněli, všechny jsem vzorně spočítala
a vyrazili jsme každý po své ose směr Česká
Kamenice.
Dorazili jsme na místo a byla nám přidělena
šatna. Byla to velká místnost, ve které byla ještě
jedna, a to celé jsme měli sami pro sebe!!! Ještě
nikdy jsme s Pusinkami nezažili tak prostornou
šatnu.
Pusinky měly času dost, nejdříve vystupovaly Minipusinky. Obléknout, učesat a jde
se na věc. Protože jedna Minipusinka náhle
onemocněla, poprosila jsem Nikolu z Pusinek,
jestli by si nechtěla zacvičit společně s bráškou.
Slovo dalo slovo, projeli jsme skladbičku a zjistili jsme, že to nebude žádný problém.
Minipusinky cvičily s nadšením, snažily se

všechno, co se během roku naučily, předvést co
nejlépe. Při čekání na vyhlášení byly vznášeny
různé dotazy. „Kolikátí asi budeme? Dostaneme
medaili?“
A nadešla chvilka vyhlašování. Moderátor zkontroloval, jestli jsou všechny týmy
připraveny na vyhlašování a asistentky
rozdávaly všem týmům pamětní listy a malé
pozornosti. Já jsem si začala prohlížet dárečky.
Začalo vyhlašování. 3. Místo získává………
získávají…..Minipusinky Poniklá!!! Nevěřila
jsem svým uším – tak to znělo nádherně až
neskutečně! Děti měly obrovskou radost a ani
já jsem se neubránila slzičkám… Za sebou nechaly 2 týmy. Nádhera, krása – úžasný pocit!
Po vyhlášení kategorie mladší kadetky
(Minipusinky) následovaly další kategorie,
Pusinky soutěžily v kategorii junior. Ve své
kategorii měly ještě další 3 týmy. Holky byly
rozdováděné, v šatně zpívaly, překřikovaly se
a úžasně se bavily. Když přišly na řadu, bylo
hodně těžké, aby moje poslední instrukce ještě
alespoň trošičku vnímaly.

3. Místo získává………získávají…..Minipusinky Poniklá!!!
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Naběhly na plochu a začal koncert. Možná
díky tomu, jak byly rozjařené, měly ve tváři
všechny do jedné úžasný náboj. Byly prostě
skvělé! Takhle jsem je ještě cvičit neviděla….
Po odcvičení skladby i moderátor vyjádřil
svůj obdiv slovy: „Wau, to bylo famózní.“
Vyhlášení bylo napínavé, moderátor si vymínil
v sále absolutní klid na vyhlašování, a to chvilku trvalo. 3. místo získává…. A naše Pusinky
to nebyly…. Při vyhlašování 2. místa jsme
se semkly do kruhu a čekaly. Ty vteřiny byly
neskutečně dlouhé. 2. místo získává: Limaxis
Česká Kamenice! My jsme vybuchly! Že bychom opravdu vyhrály? „Ještě můžeme skončit
na 4. místě“, krotí naše emoce Šárka. Ale já už
jsem věděla, že to není pravda… viděla jsem
soupeře a bylo by to hodně překvapivé, kdyby
Pusinky byly poslední. 1. místo získávají Pusinky Poniklá!!! A je to tady!!! Nádhera, nádhera a ještě jednou nádhera! Tentokrát musím
říct, že si to holky opravdu zasloužily! O tom
svědčí i to, že všichni porotci je ohodnotili
prvním místem.

1.místo získávají Pusinky Poniklá!!!

TJ Sokol Poniklá
Druhý den (v neděli 19. 4. 2015) jsme
vyrazily do Rychnova nad Kněžnou – už bez
Minipusinek. Hned na začátku jsem nevybrala nejvhodnější cestu, ale když jsme dorazili
po 40 minutách na Horka u Staré Paky, cesta
pak ubíhala v pohodě. Bohužel jen do Hradce
Králové, kde se stala malá nehoda jednomu
z našich vozů. Naštěstí se dalo pokračovat dál,
takže jsme s mírným zpožděním dorazili na
místo.
Naše šatna se skládala ze dvou laviček pod
schodištěm – oproti včerejšku velká změna. Nevadí, na takové podmínky jsme přeci zvyklé…
Opět krátké instrukce, moc času na nějaké
zkoušení nebylo, takže po slabé hodince už jsme
přišly na řadu. Museli jsme trošičku pozměnit
v některých částech přesuny, protože nám jedna
Pusinka chyběla, ale tyhle slečny už musí zvládnout všechno…
Skladbu zacvičily opět krásně a s elánem.
Zůstaly jsme v sále, abychom viděly „konkurenci“ – přece jen 5 týmů v kategorii už nemusí
znamenat, že budeme na bedně.

foto: Martina Holubcová
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Při vyhlašování jsme se opět chtěly chytit
kolem ramen, ale bylo to moc rychlé. Najednou
hlásí, že 3. místo získávají PUSINKY Poniklá!!! Bylo to tak rychlé, že se holky ani já nestihly radovat. Až v šatně nám došlo, jaký úspěch
to pro nás je….(já se přiznám, že jsem maličko
doufala, že budou druhé, ale i třetí místo je moc
krásné..)
Musím všem poděkovat, všem, kteří cvičili,
ale rodičům, kteří obětovali sobotu nebo neděli
(nebo dokonce celý víkend) tím, že pomohli
s dopravou na soutěže.
Díky vám všem, že nás podporujete
a fandíte nám….
Martina Holubcová

Lucerna
V pátek, místo oslav prvního máje, jsme
se s Pusinkami vydali do Hradce Králové na
semifinálové kolo Děti fitness aneb sportem
proti drogám. Půjčili jsme si hasičské auto,
abychom ušetřili jednoho řidiče, a vyrazili
jsme směr HK.
Dorazili jsme včas, vše bylo v normálu: šatna zaplněná třemi dalšími skupinami a my jsme se měli převlékat nejlépe
u stropu. Ale holky jsou na to zvyklé,
takže po chvilkovém rozčarování se začaly
převlékat a připravovat se na vystoupení.
Skladbičku zacvičily úžasně, ale asi
moc chtěly ukázat, co všechno jsou schopny se naučit, proto se vystoupení neobešlo
bez drobných chybiček. Hned po odcvičení
skladby si mne ředitelka soutěže zavolala k porotcovskému stolku a sdělila mi,
že jsme přeřazeni z Hobby kategorie do
Profi týmů. Bylo mi to moc líto, chvilku
jsem oponovala, že my nejsme PROFI,
nejezdíme na žádné postupové soutěže,
jezdíme pouze po amatérských nepostupových soutěžích, ale paní rozhodčí byla
neoblomná. Navíc nás zařadila do věkové
skupiny 13 -14,99. Náš věkový průměr
v den soutěže byl 12,58 a soupeřky měly
14,8!
Holky byly na začátku zklamané, ale
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samy si rozhodly, že to zkusí i v profi skupině.
Věděly, že jim o nic nejde, vždyť byly ve
skupině už jen dvě družstva, takže medaili
domů povezou. Možná kvůli uvolnění skladbu
zvládly o dost lépe než poprvé.
Na vyhlášení čekaly, že se ozve jejich jméno při vyhlašování třetího místa. To nedopadlo!
Moderátor zahlásil, že boj o zlato byl opravdu
velký a že to nebylo o moc bodů. Druhé místo
by tak bylo pro nás bylo opravdu moc krásné
a nečekané. Při vyhlášení druhého místa vypuklo obrovské nadšení, protože vyhlásili naše
soupeřky!!!
1. místo v profi kategorii a jistý postup na
finále do Lucerny do Prahy!!! Držte nám palce!
.
Martina Holubcová
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Poslední slovo režisérky
Jak jistě víte, po prázdninách v roce
2013 jsem se odvážila režírovat dvě divadelní
hry, a to pohádku „ ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ“, ve
které hrály pouze děti, a veselohru „HOLKA
ODJINUD“, kde hráli herci našeho divadelního
spolku.
V pohádce hrály děti ze ZŠ Poniklá, děti
z Víchové a jedna dívenka z Mladé Boleslavi.
Na prknech, která znamenají svět, krom dvou
herců s malou zkušeností hrály děti poprvé.
A musím je pochválit za zájem, se kterým se do
zkoušení zakously. Přestože nás nějaké problémy neminuly, naplánovaná premiéra se konala
tentýž rok 27. prosince a hned druhý den jsme

Holka od jinud

hostovali u sousedů v Roprachticích, kam velmi
rádi jezdíme.
Rok 2014 byl pro náš divadelní spolek velmi významný, slavili jsme 150 let od založení
divadla v Poniklé. V rámci těchto oslav jsme
dne 3. 5. 2014 měli premiéru veselohry „HOLKA ODJINUD“ a týden nato jsme se s touto
hrou zúčastnili přehlídky Josefodolské divadelní jaro, kam jezdíme už mnoho let a kde
nás pořadatelé rádi vítají, poněvadž naše parta
je veselá, muzikální a většinou bavíme ostatní
účastníky přehlídky. Hlavní hrdinka příběhu
Jessi, kterou ztvárnila Eva Holubcová, dostala
čestné uznání za herecký výkon.
S pohádkou „ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ“ jsme
se zúčastnili soutěže O desenského medvěda,
konané v březnu 2014 v Desné. I přesto, že

foto: Ponikelští ochotníci
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jsme zde byli poprvé, jsme se umístili ze sedmi
účastníků na třetím místě a dva herci (bratrové
Michal a Štěpán Holubcovi) obdrželi diplom za
herecký výkon.
V Desné se pohádka natolik líbila, že si nás
pozvali na září 2014 zahrát ještě jednou pro děti
MŠ a ZŠ.
O tom, jak probíhaly zkoušky a jaké peripetie jsme společně s herci zažili, psát nebudu.
V každém ponikelském cancálku jsem vás informovala, jen se chci ve zkratce zmínit o letošních
zájezdech. Poslední naše hostování s pohádkou se odehrálo v neděli 19. dubna v Železném
Brodě na festivalu pohádek. Od loňského září
děti vyrostly, Matěj si zlomil nohu, nezkoušeli
jsme, tak jsem jen trnula, jak to dopadne. No,
dopadlo to velmi dobře, sice kostýmy byly trochu těsné, Matěj toho čerta odehrál z berlemi,
ale hlavně divákům se to moc líbilo.
Holku Odjinud taky „postihla berle“ před
vystoupením v Levínské Olešnici. Markéta podstoupila operaci palce u nohy a svoji náročnou
roli, kdy na jevišti je velmi aktivní, zahrála sice
bez berlí, ale s bolestí a za týden v Nové Pace
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byla opravdu výborná. Moc jí za to děkuji,
protože vím, že jí noha otekla a bolela.
Ještě jednou chci všem herečkám, hercům
a lidem, kteří se na realizaci obou her podíleli, moc a moc poděkovat. BEZ VÁS BY TO
NEŠLO!
Je mi trochu líto, že něco hezkého končí, ale
tak už to v životě chodí.
Něco končí, aby mohlo něco nového začít,
tak po prázdninách se těším!
A kde všude jsme hostovali krom Poniklé?
Roprachtice, Víchová, Valtěřice, Jablonec
n. Jiz., Kruh u Jil, Rokytnice n. Jiz, Desná,
Josefův Důl, Lučany, Železný Brod, Levínská
Olešnice, Nová Paka.
Pavlína A. Holubcová

Pod horami - březen - duben

Kultura

Kulturní dění ponikelské
Pár slou vo Kabinetu kerkonošský slovesnosti
Enuť, tak estli ste někdo zajímavej, co
pro nás ušecky rychtuje Kabinet kerkonošský
slovesnosti, mužte se vo tom v týlletý zjesti
krapet něco doujedíť.
Za pervý – schůze
Tak hlauně máme vodtentočkovaný
důležitý schůzování – valný hromadění
s volbou spolkovejch potentátů i spoustou mudrování, kudy dál šámať sjetem.
Drobek sme se pochválili za spolkový trachtace a drobek sme si museli sypať popel
na makovice za někerý další zatím nehotový
předseuzeti. Ňákýho velkýho vekslováni ve
vobsazení rychty (výboru) sme se nedočkali,

(staro)nouě tam zasedaj rychtář Hájek,
a konšelé Jirouš, Jiroušová, Peterková, Kulhavá, Havlová a Schmidt. Volilo se „skoro
tajně“ – šeptánim do takový ekstra volemni
krabice. V tý seďal volemni komisař, kerej
přede ušema slaunostně prones slib, že i kdyby se mu podařilo někoho z voliču po hlase
poznať, nesmi vo tom nikomu ani ceknouť.
A taky sme do spolku s náramnym jásotem
nechali vkročiť pět novejch sousedu (členu).
Jen tak dál, dvéře sou vodeuřený – i pro
Vás. Jelikož každej spráunej bezdomovec
a uětšina spolku bydlej oficiózně na ponikelským ouřadě, mužte se na členctvi voptať třá
zrouna tam... Lekrace zaručená!
Za druhý – hledačky
Hlaunim cilem v minulejch letech bylo

Volilo se „skoro tajně“ – šeptánim do takový ekstra volemni krabice.

foto: Marek Kulhavý
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Kultura

zmustrováni ňákejch těch naučnejch stezek.
Čim vic sme nad tim ale museli špekulovať,
tim miň nám to bylo recht. A tak sme toho,
i když prácištěte už na tom bylo voddělaný
prasecky mnoho, ulastně nechali. Protože
na to chceme vlítnouť krapet jináč – míň
školometsky a víc hrauě, zábauně. Uděláme
stezku - „hledačku“ (vobčas to menujou
„questing“), kerá spelní půvonní cíl, a bude
eště kalejší!
Za třetí – knihouna
Konečně taky do ponikelský knihouny
vodeuzdáme těch asi padesát knižek sepsanejch v kerkonošským nářeči, aby se ty mu–
derlancký perly dostaly mezi lidi. Nejpozdějc
v červnu tam budou čkáť i na vás.
Za štvertý – Tuláčkouky
Taky se vodhlasovalo,
uznešenym
Ponikelákem

že dalšim
bude
na

Tuláčkovejch slaunostech prohlášenej herdina druhý sjetový vojny, letec RAF pan
Zdeněk Palme. A tak 26. záři bude na
Tuláčkouje náusi i na nebištěti nad ni pěkně
živo! Protože takovejch borcu, kerý se nebáli
toho rakušácko-německýho zakomplexovanýho pitomce a ušech jím zfanatizovanejch davů, zasejc tolik nemáme. A tak si jich
musíme vo to víc všimať. Nejen proto, že je
letos výročí konce těch nesmyselnejch jatek
i výročí konce statečnýho života pana Palmeho (havaroval se svým letadlem 10. 4. 1945).
Eště pořád by se nám šikovalo, kdybyste
doma někdo třá našel ňákou fotku a tak...
za páty
...a vo tom vostatnim zase někdy přiště
Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

POZVÁNKA
„A LÉTA BĚŽÍ, VÁŽENÍ“
Opět pořádáme sraz textilaček bývalého internátu závodu SEBY
12 Poniklá. Proto si dovolujeme pozvat všechny, kteří by chtěli
vidět staré známé a zavzpomínat si na zašlé časy. Přijďte, budete vítáni!“

V sobotu 23. května od 14.00
Kdo se bude chtít zúčastnit celého srazu včetně společného oběda a občerstvení, prosíme, přihlašte se u:
Marty Kocourové (tel.: 605 889 892),
nebo Věry Uríkové (tel.: 731 102 596).
Včetně občerstvení je cena 500,-Kč, případně lze přijít volně v průběhu celého odpoledne.
Těšíme se na všechny!
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vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno

(původní termín musel být odvolán, napodruhé už to vyjde!)

OÚ Poniklá, pátek 22. května od 19.00

Poudačky
těch někerejch lidí

Volné umělecké ochotnické sdružení MONTALBAN
uvádí pásmo kerkonošských poudaček

VEČER PŘI SVÍČCE

ZD HORAL Vysoké nad Jizerou

Zemědělská Farma Jílové s.r.o.

ZD Březina nad Jizerou

Agrochov Sobotka a.s.

Šlechtitelský chov Farma Příchovice

Agrocentrum Jizeran a.s.,

V průběhu dne bude v areálu zajištěno občerstvení.

Hlavní pořadatelé akce
ZD Roprachtice
Natural spol. s r.o.

12.00 - 14.00 hod. Doprovodný program

vyhodnocení a předávání cen

10.30 - 12.00 hod. Předvádění dojnic, bonitace,

Ostatní spolupořadatelé akce:

e-mail: liberec@naturalgen.cz
10.00 hod. Zahájení chovatelského dne

Ing. Michal Rutte, 602 457 491

psa s ovcemi
9.00 - 10.00 hod. Příjezd a prezentace účastníků

Kontakty
Odpovědná osoba

Program
9.30 - 10.00 hod. Ukázka práce honáckého

Pro širokou veřejnost regionu i okolí.
Kolekce červených strak a ostatních.
hospodářských zvířat.
Ukázka místní zemědělské techniky.
Prodej regionálních potravin.

středa 20. května 2015 od 10.00 hod

CHOVATELSKÝ DEN V ROPRACHTICÍCH

ZD Roprachtice, Natural spol. s r.o., Agrocentrum Jizeran a.s.,
Šlechtitelský chov Farma Příchovice, ZD Březina nad Jizerou,
Agrochov Sobotka a.s., Zemědělská Farma Jílové s.r.o.,
ZD Horal Vysoké nad Jizerou
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Kultura
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Ostatní
Kam se ztratila slušnost?
Ve čtvrtek 16. dubna stříbrné auto
projíždějící cestou k hřišti srazilo kocourka.
Manželé Scholzovi se ihned kocoura ujali,
odnesli ho k p. doktoru Kavánovi, očistili cestu
a udělali vše potřebné až do našeho příjezdu, za
což jim děkujeme. Na druhé straně osádka auta
se ani nesnažila zastavit a podívat se, co se stalo,
pomoci, omluvit se. Ten den srazili kocourka,
jiný den to nemusí být “jen” kocourek... no a co,
jede se dál? Slušnost a lidskost zřejmě nepatří
k jejich kladným vlastnostem.
Jandurovi, Poniklá 227

Návštěva I. Zemanové v Rautisu
Asi jste si povšimli, že koncem března
probíhaly na silničkách kolem Rautisu skoro

Paní Zemanová při tvorbě své první hvězdičky.

manévry - policejní auta, černé limuzíny
s majáčky, policisté v uniformách i civilu, bodyguardi...Vše se chystalo na 26. 3., kdy k nám
do firmy zavítala v rámci třídenní návštěvy
Libereckého kraje manželka prezidenta ČR,
paní Ivana Zemanová. V Poniklé ji oficiálně
kerkonošsky přivítal pan starosta, poté si paní
Zemanová prohlédla všechny kroky při výrobě
perliček a vánočních ozdob. Na závěr si sama
umontovala hvězdičku “huderovku”.
Kdo během pobytu první dámy v naší kreativní dílně pohlédl z okna, mohl spatřit hromadu
školních dětí s památníčky a kronikou. Přestože
to narušilo původní časový plán bodyguardů,
paní Zemanová se všem ochotně podepsala
a s úsměvem se s dětmi vyfotila.
Na pozdější oběd poté odjela do
Krakonošova zátiší, odkud pokračovala do Bozkovských jeskyní.
Bára Kulhavá

foto: Marek Kulhavý
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Něco málo z mažoretek
Velké prázdniny plné různých vystoupení
utekly jako voda. A nastalo září, začátek nového
školního i mažoretkového roku.
Velký koloběh mažoretek může začít
opět naplno. Začátek dalšího roku byl ve znamení přesunů. Z některých Berušek vyrostla
krásná mladá děvčata a přešla do Čekanek.
Do řad těch nejmenších Miniberušek nám se
začátkem školního roku přibyla tři nová děvčátka.
To však není ta největší „BOMBA“, od chvíle co
jsem šťastnou obyvatelkou Poniklé, odolávám
přemlouvání zdejších žen, začít i s nimi nacvičovat
mažoretky. Stalo se skutečností! Soubor šikovných
maminek je na světě.
Každým rokem já a moje dcera Eliška tvoříme
choreografii a vybíráme hudbu pro nové skladby pro čtyři soubory z Poniklé a jeden soubor
z Rokytnice. Naše děvčátka nám každoročně velmi
pomáhají svojí nápaditostí. Cviky, co se jím líbí,
s radostí do skladeb zařazujeme. Mají ze skladeb
větší potěšení. Celkově vše společně konzultujeme,
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Ostatní
protože jsme velký team.
Poctivě každý pátek trénují nové i starší skladby. Věřte nám, není to lehké secvičit nové skladby.
O to víc, když v lednu přibyla další tři děvčátka
z okolních vsí a secvičujeme vše od začátku. Je
to krása, radost, štěstí = rozrůstáme se!! Dáváme
došívat nové šatečky, mikiny a doobjednáváme
kozačky. Děvčátka se moc těší na letošní přehlídky
a vystoupení mažoretek. Těšíme se na vás, že nás
přijdete podpořit na vystoupení, vaším potleskem
a úsměvem.
Ještě vám musíme povědět něco z letošních
Vánoc. Čekalo nás velké překvapení. Naše
mažoretky daly dohromady foto ze zkoušek i vystoupení a vznikla nádherná kniha „Mažoretky naše
rodina.“ Lidičky, úžasná, nádherná!! Plakaly jsme
jak malé, slova jsme ze sebe nedostaly. Děvčátka
naše, děkujeme, jste super!! Máme vás moc rády!
Všichni naši příznivci, děkujeme za vaši
přízeň. Rodiče, vám dík za vaše super holčičky! Za
finanční podporu děkujeme DDM Rokytnici nad
Jizerou a obci Poniklá.
Tak zas někdy Pod horami nashledanou.
Lenka + Eliška Vránovy

sobotu 20. června po 13 hodině!

Po vyplnění několika základních údajů vám do e-mailové schránky přijde potvrzovací dopis s podrobným návodem, jak se máte na
Pohádkový les připravit. Jiná forma přihlášky, než prostřednictvím internetu, není přípustná. Kdo nemá možnost brouzdat po
internetu, nepláče! Pošle své rodiče nebo prarodiče na OÚ Poniklá, kde je připraven nejen počítač, ale i ochotná pomoc.

Skupinky budou vycházet po pěti minutách, takže
budete dopředu přesně znát čas, kdy na vás přijde
řada.

www.ponikla.cz
spuštěn přihlašovací formulář pro děti do 9
let, ve kterém si budete moci přímo zvolit čas,
kdy se vydáte na pouť za tajemnem.
Ve skupince vás bude vždy patnáct, vezměte si
s sebou jako doprovod třeba rodiče i starší kamarády (ti se nepřihlašují).

Dne 25. května bude na internetových
stránkách obce Poniklá

Abyste nemusely stát v dlouhé frontě čekajíce na vpuštění do říše pohádek,
připravili jsme pro vás opět on-line systém přihlašování.

pohádkovými postavičkami v

M i l é d ě t i, letos ožije ponikelský luh kolem fotbalového hřiště Na Kozinách

