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Slovo redakce
Milí čtenáři, minulé dva měsíce byly nabité událostmi nejen u nás v obci. Například
jsme měli možnost volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Výsledky voleb v naší obci mě trochu (nemohu říct,
že mile) překvapily - více na str 14.
Za pozornost také stojí článek pana starosty, kde se vyjadřuje k několik měsíců trvajícím
sporům o činnosti naší mateřské školky. Jsem
velmi rád, že se k tomuto odhodlal, neboť některé kroky nespokojených, ke kompromisu
neochotných rodičů byly dle mého soudu daleko za hranicí konstruktivní diskuse. Přenášet
zbytečně řešení těchto problémů na krajskou
úroveň, ohánět se trestními oznámeními, či
posílat do MŠ jednu kontrolu za druhou nejen
že ztěžuje práci zaměstnancům, ale také poškozuje vnímání MŠ, potažmo obce, u veřejnosti. A jaký to má smysl? Jaký má tato válka
smysl? Uvědomují si tito rodiče, že vytvářejí
dlouhodobě stresové prostředí pro práci pedagogů? Že v tomto prostředí pak tráví čas nejen
jejich děti?(více na str. 12 - 14). Mimochodem,
když byla na začátku roku odpolední schůzka
vedení MŠ s rodiči, kteří se zde měli dozvědět
o tom, co se v MŠ bude v letošním školkovém
roce dít, jak se bude řešit provoz při stále ještě
probíhajících pracech na zateplování, zúčastnil jsem se této schůzky pouze já a moje žena.
No, a na závěr mého úvodníku nesmím
zapomenout na to, doporučit malé literární
pohlazení na straně 26, které tak krásně tupí
hroty ostatních zmíněných článků. Příjemné
počtení vám za naši redakci přeje,
		
Marek Kulhavý - redaktor
Klub důchodců v Poniklé:
Klub důchodců v Poniklé Vás zve na své
letošní schůzky na Obecním úřadě Poniklá, vždy od 13.00:
27. 11. 2013
11. 12. 2013
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informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
hrušeň polnička podzim 2013 (čtěte na str. 24)
foto: Tomáš Hájek
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období září - říjen 2013
Vážení sousedé, podzimní měsíce v Poniklé
přinesly realizaci důležitých investičních akcí
– změna zdroje vytápění v kotelně v kulturním
domě a výměna oken, zateplení a výměna
oken na mateřské škole, opravy několika cest
a tak dále, a tak dále, o těch nejdůležitějších
a nejvýznamnějších se rozepisuje pan starosta ve svém článku. Já Vás seznámím s těmi
nejdůležitějšími body, které se objevily na jednáních rady obce.
Nepříjemnou zprávou bylo zamítnutí
žádosti o dotaci na restaurování sochy sv. Jana
Nepomuckého – III. etapa z Dotačního fondu
Libereckého kraje. Dle vyjádření byla žádost
zamítnuta pro velký počet žádostí. Alokace pro
tuto výzvu činila 2 000 000 Kč, kraj obdržel
76 žádostí v celkové výši 6 739 246 Kč, projekt obce získal 9,95 bodů, přičemž hranice pro
umožnění poskytnutí podpory byla 10 bodů. Poslední část restaurace sochy tak byla financována pouze z rozpočtu obce. Socha svatého Jana
Nepomuckého, naše jediná zapsaná kulturní
památka, se tak již skví v celé své kráse!
Rada obce projednala zprávu o činnosti
mateřské školy za školní rok 2012/2013. Kapacita školky je 50 dětí, aktuálně školu navštěvuje
32 dětí. Rada obce doporučila kampaň o volných
místech v okolních zařízeních, která mají kapacitu plnou.
Na základě žádosti nájemníků z čp. 307
rada odsouhlasila plnění z bytového fondu na
provedení částečného odvodnění domu. V bytovém hospodářství bylo pro letošní rok na akci
vyčleněno 200 000 Kč. Odizolování alespoň
části objektu proběhne ještě letos na podzim,
výko-pové práce provede firma Josef Strnádek,
Víchová n. Jiz. (odkopání základů a izolace)
a firma Milan Ther, Jablonec nad Jizerou provede opravu a případnou výměnu dešťových
svodů.
Rada obce schválila přidělení zakázky na
výrobu a dodávku oken a dveří na zdravotním
středisku firmě Vekra okna za cenu 109 567 Kč.
Jde o výrobu a dodávku 5 x trojdílného okna,
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1 x jednodílných vchodových dveří, 1 x sestavy
dveře a trojdílné okno, 2 x malé okýnko. Osloveno bylo několik firem, dodány byly tři cenové
nabídky, Vekra, která byla schválena, PFT okna
v ceně 112 925 Kč a Sulko v ceně 120 652 Kč.
Schválena byla také zakázka na opravu cesty
ke sv. Janu Nepomuckému na Přívlace firmě
Josef Strnádek, Víchová nad Jizerou za cenu
125 000 Kč bez DPH. Další obdržené cenové
nabídky byly od firmy Horstav – 200 000 Kč
bez DPH, LTM – 132 000 Kč bez DPH. Oprava
cesty je součástí projektu „Restaurace kulturních
památek Přívlaky“, který je spolufinancován
z dotace Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova v rámci osy IV LEADER, Programu rozvoje venkova ČR.
V jarních měsících bude pokračovat rekonstrukce kulturního domu, dojde k zateplení
fasády, proměnou projdou také vnitřní prostory, v rámci projektu „Renesance ponikelského
kulturního života“ budou do Kantýny dodány
nové židle (200 ks) a stoly (30 ks). Dále dojde
k výmalbě interiéru a případné rekonstrukci elektrických rozvodů.
Rada obce odsouhlasila návrh společnosti
Čerpadla Vrchlabí (nájemci areálu Homole) týkající se stavebních úprav podkrovních prostor
objektů ve sportovním areálu Homole (čp. 499
a garáž). U čp. 499 se jedná o výstavbu 3 pokojů
pro ubytování hostů s příslušenstvím s vlastním
nezávislým vstupem, u garáže jde o stavbu bytové jednotky v podkroví garáže pro ubytování
správce areálu. Investorem přestavby budou
Čerpadla Vrchlabí. V souvislosti s lyžařským
areálem byla společností ČEZ Distribuce
předložena žádost o vyjádření k podzemnímu
vedení přípojky NN. V tomto případě by však
došlo k překopání v loňském roce rekonstruované cesty k lyžařskému vleku. Rada obce
s navrženým postupem nesouhlasila a doporučila
jednat s projektantem o jiném řešení.
Přeju vám krásný podzim a příjemné čekání
na první sněhové vločky.
Petra Novotná, místostarostka
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Většinu témat, kterými se zabývá místní ponikelská samospráva již rozebrala paní místo
starostka ve svém článku, já tedy doplním
jen několik dalších postřehů, které stojí za
zmínku.

Kompostování
V těchto dnech je ukončován sběr zeleného
bioodpadu do velkoobjemových zelených
kontejnerů. Dosavadní průběh kompostování
ukazuje, že se tato možnost likvidace
přebytečné trávy, listí a větví stala vítanou službou. Sesbíraná hmota nyní zraje na
úložištích, aby se z ní na jaře stal kvalitní
zahradnicky využitelný humus pro obce i jejich občany.

Zateplování obecních budov
Přestože díky prodlouženému babímu létu
to tak do konce října nevypadalo, zima je již

Finiš na MŠ.

za humny. Proto je také nejvyšší čas bilancovat dva projekty, jejichž primárním cílem je
vedle zhodnocení obecních nemovitostí také
úspora nákladů na otop. Ve chvíli, kdy píšu
tyto řádky, předpokládám, že až je budete
číst, bude již mateřská škola zcela předána
k užívání. Nová okna (u MŠ se jedná o zvlášť
kvalitní plastová okna s trojitým sklem
a minimální prostupností tepla), zateplení
střechy i fasády by měly již letos krom estetické funkce plnit zejména kýžené ekonomické ukazatele. Spolu se snížením energetické náročnosti došlo také k nátěru střechy
a výměně všech svodů dešťové vody. Za provozu probíhající rekonstrukce byla náročnou
zkouškou pro všechny zaměstnankyně MŠ,
které se ale nenechaly zastrašit a se ctí obstály. Zvláštní poděkování zaslouží paní
ředitelka (která byla vedle svědomitého pana
Šíra takovým druhým stavebním dozorem),
nová paní uklízečka (která si užila doslova
křest ohněm), i všichni ostatní zaměstnanci,
kteří se podíleli na úklidu.

foto: Tomáš Hájek
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Do závěrečné fáze se dostává také rekonstrukce kotelen v Kantýně (uhelná pro bytové
domy čp. 266 a 267), uhelná a plynová pro
Kulturní dům. V kotelně se práce pozdržely,
neboť se ukázalo, že vměstnat takřka plně automatizovanou kotelnu o celkem třech kotlích
do stávajících prostor je docela oříšek. Firma
COMA z Jilemnice ale prokázala dostatek
zkušenosti a důmyslu a s nelehkým úkolem
se vypořádává. V rámci projektu na snížení
energetické náročnosti kulturního domu
zatím došlo k zateplení střechy nad sálem
i bývalým internátem a (patrně ještě v těchto
dnech) probíhá výměna oken v celé budově.
Zateplení fasády je plánováno na jaro 2014.

Měřiče rychlosti
Koncem září byly u hlavní silnice I/14 procházející Poniklou instalovány dva informativní ukazatele rychlosti, které mají
spěchajícím řidičům připomenout, že v obci
je nejvyšší přípustná rychlost 50km/h.
Pro někoho snad bylo toto upozornění
překvapením a někdo zřejmě nesl takovouto

Momentka z opravy potrubí naproti poště.
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Obecní hlásný
připomínku nelibě. Soudím tak dle toho, že
ukazatel ve směru od Jilemnice se stal tři dny
(sic!) po montáži terčem útoku vandalů, kteří
ho poškodili (policie je delikventům na stopě
– až budou dopadeni, budou pranýřováni na
Tuláčkově návsi k pohrdání všem sousedům).
Jeden měřič tak putoval zpět do servisu,
u druhého muselo ještě dojít k přemístění
napájecího solárního panelu na výhodnější
posici.

Poruchy vodovodů
Podzim je bohužel poměrně náročný na různé
poruchy vodovodu. Ve spolupráci s firmou
KrVaK bylo třeba odstranit hned několik
nepříjemných úniků. Omlouváme se tedy
dotčeným za dočasnou odstávku v dodávce
pitné vody.

Zdravotní středisko
Konečně se také podařilo dostavět (nemocemi
notně oslabenému týmu obecních zaměstnanců)

foto: Tomáš Hájek
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schodiště ke zdravotnímu středisku. Dokončí se
tak logické kolečko pro všechny pacienty – po
bezbariérové plošině nemocní k paní doktorce –
a po vyšetření už pěkně uzdravení hezky zkratkou po schůdcích domů. Ještě do zimy dojde také
k výměně oken a vstupních dveří na zdravotním
středisku. Připomínám v této souvislosti volný
komerční prostor na středisku (bývalá ordinace
zubního lékaře), který je připraven k nájmu. Po
změně zdroje vytápění, výměně oken a novém
přístupu se, myslím, zvyšuje jeho atraktivita!
Podrobnosti rád zodpovím.

Úprava okolí památek
V uplynulých dvou měsících bylo zkultivováno okolí tří památek, o jejichž restauraci jsme
Vás již informovali. Tak tedy dnes jen telegraficky: Úprava terénu a přístupová cestička
u sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi,
oprava přístupové cesty, sadová úprava, lucerna a lavička (zde posílám pozdrav trpělivé
paní Hojné) u sochy sv. Jana Nepomuckého
na Přívlace a sadové úpravy u pomníku
padlým na Přívlace.

Obecní hlásný

Homole
A nejpodstatnější bod si šetřím na závěr. Po
dlouhých jednáních se podařilo nalézt dohodu mezi jedenácti různými subjekty, kterých
bylo třeba pro prodloužení spolupráce s firmou Čerpadla Vrchlabí při provozování ponikelského Sportovního areálu Homole do roku
2031 (více o něm v zápisu zastupitelstva).
Prodloužení této doby je důležité ve vztahu
k dalším chystaným vydatným investicím
do areálu jeho provozovatelem. Každý, kdo
si na Homoli v poslední době zasportoval,
jistě uzná, že rozhodnutí obce svěřit péči
o koupaliště a vlek této soukromé firmě bylo
šťastné. Já, nesportovec, tak soudím alespoň
z ekonomických aspektů pro obecní kasu
a obecní majetek. Nezbytný vzkaz závěrem:
areál Homole má nového pana provozního,
jehož vztah k zákazníkům je vysloveně
přátelský! Račte se o tom chutě přesvědčit!

Pan Janeček provádí poslední úpravy schodiště do ordinace paní doktorky Karáskové.

Tomáš Hájek, starosta

foto: Tomáš Hájek
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Zastupitelstvo

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 24. 10. 2013
1) Zahájení
22. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
13 zastupitelů (omluveni: K. Kavánová,
M. Gembická). Starosta konstatoval, že zápis z 21. zasedání byl pořízen a ověřen, zastupitelstvo bylo řádně svoláno a v počtu
13 zastupitelů je usnášeníschopné.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 21. 6. do 5. 9. 2013
J. Kubín: Vznesl dotaz ohledně údajně podaného trestního oznámení na šikanu dětí
v MŠ. Zdá se mu zvláštní, že maminky hovoří
o šikaně, ale dál své děti do školky posílají, jde
o složitou věc, které se dá těžko bránit.
T. Hájek: Rada obce se tímto tématem zabý
vala již několikrát, v Pod horami vyjde k celé
kauze vysvětlující článek jak ze strany obce,
tak od ředitelky MŠ.
J. Bekr: Kdy se na své místo vrátí rozbitý radar?
T. Hájek: Jakmile bude opraveno poškození
neznámým vandalem, cca do 14 dnů.
U druhého radaru dojde ke změně umístění
solárního panelu, současné umístění není vyhovující, panel bude přemístěn na střechu vrátnice.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 6. září
2013 do 24. října 2013.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Areál Homole – prodloužení
nájmu do roku 2031
V intencích mandátu z minulých zasedání ZO
pokračovalo vyjednávání s celkem 11 subjekty, jejichž společná dohoda je potřebná
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pro zajištění podmínek provozu lyžařského
areálu do roku 2031, tedy prodloužení smluv
mezi lety 2021 - 2031. Starosta shrnul dosavadní investice provozovatele do areálu, nyní
chystají přestavbu půdních prostor obslužného
objektu, kde vzniknou 3 apartmány pro ubytování hostů a přestavbu garáže, kde vznikne
ubytování pro správce areálu.
Starosta připomněl vyjednávání s paní Cejnarovou, která dohodu o prodloužení do
roku 2031 nechtěla podepsat, pozemky na
svém listu vlastnictví chtěla prodat za cenu
20 Kč za m2, tedy za cenu 2 000 000 Kč.
Obec si nechala na tyto pozemky zpracovat
znalecký posudek, který určil cenu za celý
LV ve výši 1 265 000 Kč. Obec začala jednat s několika případnými kupci, na základě
společné dohody obec nabídla paní Cejnarové
za pozemky částku 1 270 000 Kč na splátky
– paní Cejnarovou nebylo akceptováno, její
požadavek zněl 1 500 000 Kč a platba ihned.
V dalším kole přišla nabídka od obce za cenu
1 200 000 Kč s platbou ihned – na tuto nabídku
reagovala majitelka kladně.
Starosta vysvětlil jednotlivá usnesení, která
jsou navržena:
Usnesení č. 238 týkající se nákupu pozemků
obcí: Jedná se o pozemky za koupalištěm (na
jednom stojí polovina vtokového objektu),
pozemky pod přístupovou cestou k několika
domům (Holubcovi, Hanušovi, paní Šedá …) a
parcelu cesty/meze protínající celou roli mezi
vsí a koupalištěm a zasahující do sjezdovky.
Cena dle znaleckého posudku je 112 434,- Kč,
cena pro prodej 100 000,- Kč.
Usnesení č. 239 o uzavření dodatku do roku
2031: Dodatek smlouvy upraví v podstatě
pouze dobu pronájmu o 10 let (tedy do
31. 10. 2031), upraví paragrafy týkající se
pronajímaných pozemků (bez pozemků
původně paní Cejnarové, nově provozovatele
areálu) a upraví formulaci o refundaci nájmů
pozemků sjezdovky, kterou pronajímá obec od
soukromých osob - a nájem zpětně uplatňuje
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u provozovatele areálu.
Usnesení č. 240 uzavření dodatků nájemních
smluv s majiteli pozemků v areálu Homole:
Prodloužení o 10 let za stejných nebo podobných podmínek – náklady plně kompensovány
provozovatelem areálu (Čerpadla Vrchlabí).
Usnesení č. 241 o zřízení věcného břemene:
S ohledem k rozdělení pozemku 1673/1 (od
paní Cejnarové) mezi manžele Jindrovy
a Čechovy je pro praktické využití pozemku
manželů Čechových (orná půda) bez zásahu
do pozemku manželů Jindrových (stavební
parcela) vhodné řešit přístup na tento pozemek po jiných stávajících zemědělských
pozemcích. Potřeba přístupu přes pozemky
těsně nad koupalištěm (pro něž by bylo
zřízeno věcné břemeno) by byla aktuální
pouze v případě, že by ornou půdu zbytkové
1673/1 neobhospodařovalo HD Krakonošův
Ranč (kterážto varianta se nepředpokládá,
ale pro jistotu je třeba ji řešit.) Geometrický
plán by vymezil cca 3m pruh na vrchní straně
zabřemeněných luk, dál od koupaliště. Náklady na GP ½ obec, ½ Čechovi.
V tuto chvíli existuje dohoda všech
zúčastněných stran. Nejdůležitější kroky
vzájemných vztahů jsou shrnuty v níže
přiložené tabulce.
Diskuse: Bez připomínek

Zastupitelstvo
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje koupi pozemků
ppč. 1670, ppč. 1674, ppč. 1675,
ppč. 1676, ppč. 1677, ppč. 1679, ppč. 1680,
ppč. 2863/1 a ppč. 1863/2 vše v k. ú. Poniklá
za cenu 100 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje uzavření dodatku
Smlouvy o nájmu a provozování Sportovního
areálu Homole (č. 3/2012 uzavřené 17. ledna
2012 mezi obcí Poniklá a firmou Čerpadla
Vrchlabí, s. r. o.), který prodlouží sjednaný
nájem na dobu určitou do 31. října 2031.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje uzavření dodatků
nájemních smluv s majiteli pozemků v areálu
Homole (Rostislav Pičman, Olga Zelinková,
Zdeněk Holubec, Miloš Holubec, Antonín
Holubec) prodlužující nájemní vztah do
31. října 2031.

kupuje pozemky (za koupalištěm a cesta) od paní Cejnarové za 100 000,1

Obec Poniklá

2

Čerpadla Vrchlabí

3
4
5
6
7
8

Cejnarová
Pičman
Zelinkovi
Holubec M.
Holubec Z.
Holubec A.

prodlužuje nájemní smlouvy (je pronajímatelem) s Čerpadly Vrchlabí na (obecní
pozemky v areálu Homole) do roku 2031
prodlužuje nájemní smlouvy na pozemky na sjezdovce (je nájemcem) s 4,5,6,7,8 do
roku 2031
zřizuje věcné břemeno ve prospěch pana Čecha na pozemku nad koupalištěm
kupují pozemky (sjezdovka) od paní Cejnarové za 400 000,prodlužují smlouvu na provozování areálu s obcí do roku 2031
prodává celé LV subjektům 1,2,9,10
prodlužuje nájemní smlouvu s obcí do roku 2031
prodlužuje nájemní smlouvu s obcí do roku 2031
prodlužuje nájemní smlouvu s obcí do roku 2031
prodlužuje nájemní smlouvu s obcí do roku 2031
prodlužuje nájemní smlouvu s obcí do roku 2031

kupuje pozemky (louky nad Homolí a orná) od paní Cejnarové za 400 000,- (250 000
louky, 150 000 orná)
kupují pozemky (stavební) od paní Cejnarové za 300 000,10 Jindrovi
zajišťují GP na rozdělení pozemku (stavební - orná)
11 HD Krakonošův Ranč pachtuje pozemky na Jestřabí za ornou půdu v Poniklé s panem Čechem
9

Čechovi

8
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Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy na částech
pozemků ppč. 1675 a ppč. 1720 v k. ú. Poniklá
ve prospěch majitele ppč. 1673/1 v k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Opravy komunikací v roce 2014
Dle pasportu místních komunikací, který byl
schválen na 21. zasedání ZO, jsou k větším
opravám v roce 2014 plánovány cesty:
Obřadní síň (čp. 204) – Jindřišek (čp. 198) –
Červinkova stodola
Jiroušová (čp. 70) – Krakonošovo zátiší
(čp. 84) – Volejník (čp. 494)
Nabízí se možnost zažádat ve 2. kole výzvy
z Programu resortu hospodářského a regio
nálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogramu Program obnovy
venkova, DT – DT 4 – oprava a výstavba
místních komunikací, chodníků, veřejného
osvětlení, mostků, zálivů autobusové dopravy, parkovišť. K podání žádosti o dotaci je
nutný souhlas zastupitelstva včetně vyčíslení
nákladů vlastního podílu. Z důvodu větší
naděje na čerpání dotace navrhujeme postavit
žádost tak, aby dotace z LK činila necelých
30 %, odtud pak plynou důležité body pro
možnost úspěchu. Žádaná dotace by tedy byla
200 000,- Kč.
Diskuse:
T. Hájek: U úseků od čp. 198 po Červinkovu
stodolu a od čp. 70 po čp. 494 se předpokládá
rozrytí podloží, bude využito metody pe
netrovaného makadamu, tato metoda má
své odpůrce a nepříliš dobrou referencí je
v loňském roce opravená cesta ke koupališti,

9

kde se řeší reklamace. Ideální budoucí stav je
pochopitelně takový, že všechny cesty jsou
sjízdné – v pasportu kategorie 1 a 2, a kdy
se tyto cesty jenom opravují a udržují, ale
nebudují se de facto cesty nové, jako je tomu
dnes u oprav již zcela zničených cest. Nejlepší
by samozřejmě bylo položení balené, ale to je
o jiných penězích, kterými obec v současné
době nedisponuje. Máme tu hojně zastoupenou veřejnost, která přišla říci své nápady,
oslovil jsem ve věci použité technologie pana
Jaromíra Jirouše st., aby nám řekl něco o rozdílech technologií oprav komunikací.
J. Jirouš st.: Cesta ke koupališti trpí tím, že
byla rozšiřovaná a každá část vozovky si jinak sedá, proto dochází ke zvlňování cesty.
Co se týče cen, tak položení balené je zhruba
dvojnásobně dražší, počítá se 60 – 65 Kč na
centimetr tloušťky, dává se zhruba 6 cm podkladní a 4 cm vrchní vrstvy. Velkou položkou
v případě balené je doprava – přesun finišéru.
V. Hejral: Bavíme se o rozdílu balené
a stříkané, stříkaná by se neměla od balené dát
rozpoznat, musí to být kvalitní technologie.
Cesta od čp. 204 po čp. 198 byla opravovaná
již dvakrát a už je zase havarijní. Výtluky jsou
už i na cestě k fotbalovému hřišti.
L. Scholzová: Cesta k fotbalovému hřišti se
opravovala ještě za starostování Květy Kavánové a nezdá se mi vůbec špatná.
J. Jindřišek st.: Pamatuji si ještě doby, kdy na
cestě byla ještě tráva, jde o velmi frekventovanou komunikaci, která by si zasloužila udělat
pořádně.
P. Plichta: Položení balené nenese jistotu
kvalitní cesty, balená se při velkých mrazech
zvedá, praská, do spár se dostane vlhkost
a vznikají nerovnosti. (Stejný názor vyjádřil
i T. Klikorka)
J. Kubín: Technologie stříkané je vymyšlena
dobře, ale firmy si zvykly všechno ošidit, jsem
pro to udělat to pomocí penetrovaného makadamu, ale smlouvu postavit tak, aby si firma
nedovolila nic šidit – např. požadovat až desetiletou záruku.
J. Jindřišek ml.: Ten navržený rozpočet na
opravu je hrozně nízký, přikláněl bych se je
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nom k tomu, aby se kvalitně provedla oprava
úseku od stodoly po čp. 198.
T. Hájek: Pokud ovšem vyslyšíme váš návrh
a uděláme v příštím roce pouze tento úsek, tak
se třeba také dalších 5 let na zbylou část úseku
od čp. 204 po čp. 198 nedostane a vy za námi
budete chodit, že se nic nedělá, nedá se potom
jezdit. Není lepší dostat nyní většinu cest do
sjízdného stavu a potom v rámci údržby dělat
už jenom vrchní přestříkání?
M. Kulhavý: Je nějaký výhled, že se v příštích
např. pěti letech zvýší peníze na opravu cest?
T. Hájek: Co se týče dotací, tak dojde spíše
k jejich poklesu, v případě obecního rozpočtu
může být lépe, rok 2015 bude posledním, kdy
se na splátkách úvěrů zaplatí ještě více než
milion, v roce 2018 bude obec kompletně
oddlužená. V návrhu rozpočtu na rok 2014 je
na opravy komunikací vyčleněno 900 000 Kč
(v tom je zahrnuta i zimní údržba).
V. Hejral: Tvrdím, že za 10 let se bude muset opravit cesta ke kaštanu a prosím to uvést
do zápisu, je to poslední opravená cesta a není
udělaná kvalitně.
T. Hájek: Je samozřejmě možné, že se na
této cestě budou muset udělat drobné opravy,
za pár let se tam bude moci udělat vrchní
přestřik, který cestu znovu zatáhne, tím se
životnost cesty prodlouží, už teď by si tento
přestřik zasloužila cesta k fotbalovému hřišti.
To je právě to udržování za nižší peníze, které
výrazně prodlužuje životnost cest.
J. Jindřišek ml.: Proč jsou na cestě ke kaštanu
ty žlaby? Nejde po tom přejíždět, proč na
žlabech není nějaká mřížka.
T. Hájek: Jedná se standardní certifikovaný
postup opravy cest a jejich odvodnění.
V. Hejralová: Chtěli jsme tu jenom říci, že je
lepší zainvestovat do balené, než několikrát
opravovat. Náklady na jednotlivé opravy se
pak stejně vyšplhají na pořizovací cenu balené.
J. Jirouš ml.: Nabídky obsahují jednotlivé
položky, jde o to pohlídat gramáž kamení
v nabídce, do požadavků si můžeme určit víc
asfaltu.
V. Hejral: Bylo by možné na úsek od stodoly
po čp. 198 dát již nyní recykláž nebo kunčičák,
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nedá se tam jezdit.
T. Hájek: Ano, před zimou provizorně
vyspravíme. Ohledně technologie opravy
cest necháme zpracovat nabídky i na balenou. Dnes tedy schválíme usnesení, které nás
obecně zavazuje opravit cesty v celkové výši
minimálně 670 000 Kč, přičemž technologie
bude dále diskutována.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogramu 2.1 – Program
obnovy venkova na projekt „Oprava místních
komunikací v obci Poniklá“ v celkové výši
670 000,- Kč, při vlastním podílu z rozpočtu
obce 470 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Prodej pozemku ppč. 602 v k. ú.
Přívlaka
Společní žadatelé:
Rybníček Aleš, č. p. 364, 512 42 Poniklá
Rybníčková Hana, č. p. 364, 512 42 Poniklá
Výměra 101 m2, trvalý travní porost, stabilizovaná plocha bydlení, žadatelé o pozemek
dlouhodobě pečují. Vzhledem k tomu, že se
jedná o pozemek obklopený obecními cestami, doporučuje rada obce nejprve provést
geometrický plán.
Diskuse:
Zastupitelé diskutovali o nutnosti zachování
ochranného pásma pro zimní protahování.
Návrh usnesení:
ZO
Poniklá
schvaluje
prodej
části
ppč. 602 v k. ú. Přívlaka nezasahující do místních komunikací a jejich příslušenství paní
Haně Rybníčkové a panu Aleši Rybníčkovi
(oba bytem Poniklá 364) za cenu 150,-Kč za
m2. Náklady na pořízení geometrického plánu
a vkladu do KN nese nabyvatel. Definitivní
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podoba geometrického plánu na rozdělení
ppč. 602 v k. ú. Přívlaka podléhá souhlasu
RO Poniklá. Kupní smlouva musí být podepsána nejpozději 31. 12. 2014. ZO Poniklá schva
luje pasport místních komunikací obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
10

Proti
J. Kubín
J. Čížek

Zdržel se
P. Třešňák

Schváleno

6) Informace k rekonstrukcím
mateřské školy a kulturního domu
Starosta promítl přítomným aktuální fotografie
ze zateplování mateřské školy a realizace kotelny v kulturním domě. Rekonstrukce pláště
mateřské školy spěje do finále, následně
proběhne úklid okolí. V případě Kantýny je
rekonstrukce náročnější, technologie vytápění
se neustále řeší. Je osazen zásobník na plyn,
prozatím není připojen, je dokončen nový
přístup k násypkám ke kotlům, jsou usazeny
kotle. Kotelna bude spuštěna do první akce,
tou je 16. 11. Svatomartinská zábava, do tohoto termínu budou také vyměněna okna na
sále a v přísálí. Je zateplen strop, fasáda objektu
bude zateplena cca duben – květen 2014.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí informace
o průběhu rekonstrukcí budov mateřské školy
a kulturního domu.

7) Diskuse
J. Kubín: Jak dopadla porucha na vodovodu
u Hnykových?
T. Hájek: 25. 10. bude porucha odstraněna,
z tohoto důvodu dojde v blízkém okolí na
nezbytně nutnou dobu k přerušení dodávky
vody.
J. Jindřišek st.: Opěrná zeď u obřadní síně
(zkratka kolem nádržky) je v dezolátním stavu,
hrozí zborcení.
T. Hájek: Děkuji za podnět, provedeme místní
šetření.
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T. Klikorka: Jaký je vývoj v případě převodu
staré hasičárny?
T. Hájek: Stále v jednání, příslib je takový,
že bude převedena zpět do vlastnictví obce,
nejprve je nutno vše právně vyřešit.
T. Klikorka: Co se projektuje u hlavní silnice?
Chodí tam geodeti, na mostě u Mejta jsou čáry.
T. Hájek: Není mi známo.
J. Kubín: Rád bych vás informoval
o proběhlém jednání na ČOV ohledně stavu
jednotlivých technologií, které spolu vzájemně
nekomunikují a dochází tak k výpadkům.
Zúčastnění přiznali, že řešení bylo provedeno
amatérsky, původní elektroinstalace ani nebyla
odstraněna, pouze byly odstříhány dráty, takže
se odstraní původní elektroinstalace, předělají
regulaci, která tam je, dodají se ventily. Náklady na tyto úpravy budou asi 80 000 Kč, z toho
materiál bude za 50 000 Kč.
Pan Trpišovský: Kdo upraví prostranství na
Huderově, které bylo rozježděno během manipulace se stavebním materiálem?
T. Hájek: Stavebník pan Petr Novák, je si toho
vědom.
J. Čížek: Kdy končí zaměstnanci, kteří
vykonávají VPP z Úřadu práce?
T. Hájek: Pracovní poměr jim končí k poslednímu listopadu.
J. Kubín: Je možné apelovat v rozhlase
o způsobu topení v kotlích na tuhá paliva?
Někteří jedinci jsou schopni vyudit celé údolí.
Já se pokusím sepsat osvětový článek do Pod
horami.
T. Hájek: Apelovat mohu, článek do Pod horami bude vhodný.
Na závěr starosta pozval přítomné na nejbližší
kulturní akce: 16. 11. Svatomartinská zábava, 23. 11. Poslední leč, 7. 12. Rozsvěcení
vánočního stromu, 27. 12. divadelní představení
J.J. Kolára.
Zasedání bylo ukončeno v 19:58 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Obecní dění

Obecní dění
Úřad na pranýři
Čas od času se setkáváme s tím, že obecné
povědomí si vykládá některé kroky místní samosprávy poněkud jiným způsobem, než který
odpovídá skutečnému stavu. Níže se pokusím
zodpovědět sérii dotazů pana Milana Zemánka, který výslovně žádá zveřejnění odpovědí
v tomto listě. Na dotazy budu pro přehlednost
odpovídat postupně. Kurzívou píši text dotazu:
Vážený pane starosto, dozvěděl jsem se,
že obecní pozemky kolem přívlackého hřbitova jsou pronajaty bezplatně. Obecní úřad jistě
neplatí ani daň z nemovitosti.
Vážený pane Zemánku, Vaše informace je
zcela správná, pozemky jsou pronajaty bezplatně (za údržbu) na dobu neurčitou s výpovědní dobou jednoho roku (u jednoho pozemku pak jednoho měsíce). Obec je stoprocentním příjemcem daně z nemovitosti, ze svých
pozemků tedy tuto daň logicky neodvádí.
(Tedy „nedoplácí“ na bezplatnost pronájmu.)
Pronajímatel na těchto pozemcích těží dříví, dělá zde skládku hlíny a nebezpečného odpadu (eternit, azbest), vše kolem Přívlackého
potoka.
Prořezání náletu na loukách bylo řádně
domluveno, o skládce je těžké se vyjádřit, protože zde stojí tvrzení proti tvrzení, které nejsem schopen rozsoudit. Máte-li bližší indicie,
prosím o ně.
Je správné rozhodnutí obecního úřadu?
Jak k tomu přijdou poplatníci daní a proč
dotují soukromý zájem jednotlivce? Nejsou
občané okradeni? Jsou stejné podmínky pro
každého občana v Poniklé? Má obec tolik pozemků? Zaplatí snad zastupitelé tento bezplatný pronájem?
Rozhodnutí ušetřit náklady na údržbu nepotřebných pozemků tím, že je pronajmete
k údržbě někomu jinému, je správné! Občané
obce, šetříce náklady na obecní zaměstnance,

na této praxi vydělávají. Ano, podmínky jsou
v případě nesouvislých celků menších výměr
stejné pro všechny (!) a obec skutečně má ještě
dostatek pozemků, které by ráda pronajala (zadarmo!), aby o ně nemusela draze pečovat. Pokud máte Vy, nebo kdokoliv další zájem o pozemky k údržbě, jistě se domluvíme. Vašemu
domu na Přívlace by byly nejblíže například
louky na ppč. 3613, 366/3, 192, 193/4 (a další, které Vám rád v případě zájmu nabídnu).
Na praxi pronájmu nepotřebných obecních
pozemků za údržbu existuje v zastupitelstvu
shoda, stejně tak jako v zastupitelstvech minulých.
Žádám o zveřejnění, aby každý občan věděl, jak se nakládá s obecním majetkem a jak
je nutno hlídat zvolené zastupitele. Žádám,
aby pan starosta zveřejnil v obecním zpravodaji tohoto prominenta.
Žádosti, jak vidíte, vyhovuji, ač si myslím,
že vhodnější platformou kladení obdobných
kritických (ať už právem, či nikolivěk) dotazů, by byla spíše veřejná schůze zastupitelstva
– kde by případně byl i prostor na obšírnější
diskusi, doplňující otázky, vyjádření celého
zastupitelstva a podobně. I takový dotaz by
byl prostřednictvím zápisu zveřejněn ve zpravodaji. Netvrdím, že samospráva nečiní chyby,
ale tentokrát se opravdu jedná o střelbu mimo
terč! A na závěr to sladké tajemství, kdo že je
tím prominentem, který hospodaří na několika
obecních pozemcích: Je jím pan Josef Nesvadba mladší. A zde také, obávám se, čtenář znalý
přívlackých reálií a zdejších sousedských vád
pochopí důvod Vašich dotazů…
Milan Zemánek a Tomáš Hájek

Causa MŠ
Válečná sekyra byla vykopána, účel světí prostředky, boj budiž veden do posledního
dechu! Takový je můj dojem z neutuchajících
dohadů kolem údajně nepřípustného jednání
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paní ředitelky MŠ Poniklá ve vztahu k dětem
– takzvanému „šikanování“ výchovou. Další
odvolací instancí se pro několik nespokojených rodičů stal pan hejtman Libereckého
kraje na veřejném setkání s občany regionu.
Skutečnost, že pan Půta je rozumný muž a po
bližším seznámení správně pochopil, oč v této
věci běží, však již nijak nesmyje hrubě negativní dojem, který touto causou na naší mateřské škole zbytečně ulpívá.
Považuji tedy na tomto místě za nezbytné
distancovat se proti lživé kampani vedené na
mnoha frontách týmiž lidmi proti ponikelské
mateřské škole. Zejména naprosto odmítám
tvrzení, že by se obec vznesenými stížnostmi
nezabývala, nebo zabývala liknavě. Opak je
pravdou! Věc byla důsledně a nadstandardně
řešena (jednání rady obce, jednání zastupitelstva obce, dotazníky pro rodiče, veřejné
setkání s rodiči a pedagogy v MŠ, konsultace
s pedagogy i rodiči, konsultace s odborníky
mimo zainteresovaný okruh, …). Veškeré úvahy o naší školce právě proto také měly řadu
kladných výstupů a mnohé z diskutovaných
skutečností byly ku prospěchu všech vyřešeny (o tom dále píše paní ředitelka ve vlastním
článku). Stěžejní bylo v tomto ohledu zejména dotazníkové šetření spojené s následnou
debatou. Rodiče měli možnost vyjádřit se
anonymně písemně ke všem myslitelným záležitostem fungování MŠ Poniklá, čehož téměř polovina z nich také využila. Výsledky
dotazníků byly publikovány a jednotlivé požadavky bohatě komentovány. Pro případné
ujasnění si všech aspektů byla ještě svolána
veřejná schůzka rodičů s pedagogy MŠ. Tato
volně plynoucí debata umožnila zmínit vše,
co měli rodiče na srdci a ihned také přinesla
kvalifikované a vstřícné odpovědi ze strany
zaměstnanců MŠ. Každý měl možnost se vyjádřit k čemukoliv. Na základě odpovědí pedagogů a zpětné vazby rodičů na tyto odpovědi
jsem z této debaty odcházel s jednoznačným
pocitem všeobecné shody! Samozřejmě tím
netvrdím, že veškerým připomínkám mohlo
být vyhověno. Nereálným se ukazuje požadavek na zkrácení letních prázdnin a vyhověno
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nebylo ani extrémnímu požadavku výměny
ředitelky MŠ. A zejména z druhého zmíněného požadavku vzneseného na setkání jedním
rodičem patrně povstává ona až do iracionalit
vedoucí „válka“. Jenom bych rád upozornil,
že vykládat si situaci, kdy v jedné stěžované
věci není po zralé úvaze vyhověno stěžovatelce, jako neřešení celé otázky, je pochybné.
Ani sebemanipulativnější způsob argumentace, podzemní šeptanda a stížnosti adresované
všem myslitelným institucím nemohou obrátit
lež v pravdu. K šikaně dětí ze strany pedagogů v naší školce nedochází! Režim ve školce
je naopak v souladu s všeobecným trendem
uvolněnější, než kdykoliv v historii. Že se ale
naštěstí naše pedagožky zcela nezřekly snahy
děti vychovávat, motivovat je, učit je a starat
se o jejich rovnoprávné začlenění do kolektivu, je pravdou. Pokud se právě tím dostávají
do sporu s představou některých rodičů žádajících zcela nezúčastněný - nebo jen za každou
cenu positivně motivující přístup (ano, takové
názory skutečně padají!), mají paní učitelky
moji plnou podporu.
A jelikož jsem čerstvým tatínkem, mohu
si snad dovolit i poněkud osobnější doušku:
Doufám, že náš syn bude moci jednou chodit
do školky a školy, kde hlavní autorita bude
stále ještě ležet na hlavách učitelů. Doufám,
že se jako společnost nenecháme zcela zmýlit
názorem volajícím po frašce takzvané výlučně
positivní motivace (rozumějte anarchii, ve které je dovoleno vše, kde neplatí žádná pravidla
a kde vymáhání základních pravidel slušnosti
je považováno za neslýchanou šikanu). Ani
výchovu jednotlivce přece nelze rozumně provádět bez stanovení určitých mantinelů – a což
potom výchovu v kolektivu více než dvaceti
dětí? Tvrdím, že není možné, aby menšina rodičů požadující pro své ratolesti nestandardní
privilegované zacházení prolamovala autoritu učitelského sboru. Pohled na dítě, které
úspěšně „žaluje“ mamince na „zlobivou paní
učitelku“ žádající po něm určité způsoby chování v kolektivu, je pro mne odstrašujícím případem rozvalu systému. Takový přístup je ale
nebezpečný hlavně pro samotné „nedotknutel-
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né“ děti, protože dříve nebo později na takový
přístup zákonitě doplatí. Na takovém vidění
světa se opravdu podílet nehodlám. Howg!
Tomáš Hájek, starosta

Dotazníkové šetření v MŠ Poniklá
Krásné slunečné a teplé léto je neodvratně
za námi a s pomalým příchodem podzimu započal nový školní rok. Jako každoročně jsem
o prázdninách bilancovala uplynulý rok a plánovala ten nový. Nedalo mi to, abych nevyndala ze zásuvky výsledky dotazníkového šetření spokojenosti s MŠ Poniklá a zhodnotila
změny a nápravy.
Pročítala jsem jednotlivé body a vyhodnocovala současný stav. Nebudu zde rozebírat
všechny, ale zastavím se u těch, kde byla největší nespokojenost. Nejvíce rodičům nevyhovuje délka letních prázdnin, ale jak se již mohli
dočíst z přehledu délky uzavření v okolních
školkách, nejsme tedy výjimkou.
Připomínky byly k informovanosti o akcích a všem, co se v MŠ děje prostřednictvím
nástěnky či internetových stránek. Z tohoto
důvodu byly nově předělané internetové stránky, kde každý ihned na titulní straně najde informace o proběhlých i nadcházejících akcích.
Z dalších připomínek, které vzešly ze
schůzky rodičů, pedagogů a zřizovatele byly
vyměněny směsné ventily pro nastavení teploty vody v dětských umývárnách, zahrádka
doplněna o další hrací domeček.
A konečně největší problém a prvotní důvod stížnosti některých maminek bylo mnou
používané výchovné opatření (zpravidla u nejstarších dětí), kdy jsem raději dítě zaměstnala
než ho nechávala u stolečku bez hračky. Ale
jednou svléknout do spodního prádla a obléknout se bylo považováno za hrubý prohřešek,
a pokud se rodiče svých dětí doma ptají, tak
vědí, že se tak již neděje. Jen mě trochu mrzí,
že maminky stěžovatelky za mnou nikdy nepřišly a neřekly mi, že jim se to nelíbí. Nejnespokojenější maminka dává své děti do školky
již osmým rokem. Další přede všemi uvedla,
že jí to vlastně nevadí.

Obecní dění
A tak se ptám, proč nespokojenost dotyčných několika maminek stále pokračuje, když
důvod prvotní stížnosti již není, když došlo
k nápravám a změnám?

Lenka Scholzová, ředitelka MŠ

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 25. - 26. 10. 2013
Počet voličů zapsaných v seznamu voličů – 986
Počet vydaných úředních obálek – 565
Počet odevzdaných úředních obálek – 565
Počet platných hlasů – 563
Volební účast voličů - 57,3 %
Počet platných hlasů pro stranu, hnutí nebo
koalici
KSČM - 116
ČSSD - 92
ANO 2011 - 83
TOP 09 - 78
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury - 66
KDU-ČSL - 32
ODS - 26
Strana zelených - 17
Česká pirátská strana - 12
politické hnutí Změna - 9
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 9
Suverenita-Strana zdravého rozumu - 5
Strana svobodných občanů - 5
Hlavu vzhůru-volební blok - 4
Strana soukromníků České republiky - 4
Dělnická strana sociální spravedlnosti - 4
LEV 21 – Národní socialisté - 1
Romská demokratická strana - 0

OÚ Poniklá

14

Pod horami - září - říjen

Jak zamezit vykuřování sousedů:

Obecní dění

Toto si prosím přečtěte a vyvěste na zeď kotelny. Díky, J. Kubín ml.

15

Pod horami - září - říjen

Obecní dění

stolní Kalendář 2014
PoniKlá na starÝch Pohlednicích Je Již v ProdeJi:
K dostání za pouhých 89,- Kč:
• na OÚ Poniklá
• v Krámku u školy
• v trafice
• v prodejně Rautisu
• v Jilemnici v informačním centru
• v Jilemnici v knihkupectví U Malých.

Lze také objednat na OÚ zaslání poštou
(do 2ks poštovné 30,-Kč, do 5ks poštovné 40,-Kč; platba převodem nebo složenkou). Objednávky zde: 481 585 981,
obec@ponikla.cz.
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
12. 9. 2013
Skalská Alenka
7. 10. 2013
Fabulcová Ida
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea září – říjen 2013
85 let
Došková Bohumila
Budinová Věra
Braun Jaromír
80 let
Janatová Eliška
Nechanický Vlastimil
75 let
Šimůnková Miluše
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Svatby září - říjen 2013
30. 8. 2013 - Křapka Jan a Boháčová Tereza
Blahopřejeme!

Narození září – říjen 2013
1. 9. 2013 Svrček Pavel
9. 9. 2013 Machač Daniel
18. 9. 2013 Sitenská Eliška

Vítání občánků
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28.10.2013 Vilém Hrbáček
30.10.2013 Petruška Antonín
Blahopřejeme!

Vítání občánků
V uplynulém půlroce se nám (v porovnání
s hubenými časy posledních let) přihodilo
něco jako takový malý ponikelský babyboom.
Proto se na vítání nejmenších občanek a občánků sešli hned čtyři holky a čtyři kluci. Taktak, že se do naší malé obřadní síně se svými
příbuznými vešli. Uvitacího proslovu se tentokrát ujal radní pan Petr Plichta, který moudře
i vtipně promlouval k nejmenším Ponikelákům. Řekl by toho možná i více, ale to by se
o slovo celkem nekompromisně nemohli hlásit malí řečníci v hledišti... Uvítací ceremonii
propůjčily vážnost a noblesu ponikelské ma
trikářky a o kulturní vsuvky se opět postaraly
umělkyně ze základní školy pod vedením paní
učitelky Holubcové. Přivítáni byli: František
Auersvald, Amálie Novotná, František Hájek,
Adéla Šírová, Lucie Chládková, Pavel Svrček,
Rozálie Mocová a Daniel Machač. Nezbývá
než si přát, aby naši nejmenší sousedé měli po
celý život důvod k radosti z toho, do jaké kolébky je osud vložil.
Tomáš Hájek

foto: Lenka Hájková
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Pomoc žákům při volbě povolání
17. 10. jsme jeli s devátou třídou do Liberce,
kde se konala EDUCA – Veletrh vzdělávání
a pracovních příležitostí. Různé školy – nejen
z Libereckého kraje – se snažily získat naši pozornost a zahrnovaly nás informacemi o studiu,
o učitelích atd.
Většina škol si s sebou přivezla nějaké
své výrobky – gastronomická střední škola
například dorty, školy s uměleckým zaměřením
zase šaty, šperky, obrazy a sošky, které zhotovili
jejich studenti. Každá škola se snažila něčím
zaujmout. Škola designu dokonce uspořádala
módní přehlídku.
Vše se konalo v Tipsport aréně, takže jsme
si pak mohli sednout a shora sledovat všechny
ty názvy škol a také pódium, kde vystupovaly
mažoretky.
Tam i zpět jsme jeli autobusem, který byl
pro nás zdarma, hradil jej Liberecký kraj.
Eliška Buriánková, 8. třída

Přivítání prvňáčků.

Putování s ježkem
„Putování s ježkem“, tak se jmenuje celoroční podtéma školního roku v mateřské škole,
který započal 2. září 2013 pro 32 dětí z Poniklé a okolí.
První tři týdny plynuly jako jindy. Starší
děti se těšily na své kamarády, novým dětem občas ukápla slzička, než poznaly, že si
ve školce chvíli „pohrají“ a pak zase přijde
jejich vytoužená maminka nebo tatínek. Jen
prostředí nebylo takové, na které jsme zvyklí.
Nevoněly tu naškrobené záclony, omytá okna,
čisticí prostředky. Naopak celá budova se po
prázdninové přípravě na zateplování vrátila na
čas pouze do provizorního provozu.
Po třech týdnech začalo konečně zateplování školky, které nebylo lehké ani pro jednu stranu. Nejdříve jsme všichni pobývali ve
II. oddělení a v 1. patře a částečně v přízemí
se usilovně pracovalo. Poté se v I. oddělení
opravilo malování,
byly zhotoveny kryty
na topení, uklízelo se
a zároveň se sklízelo
oddělení II., které se
v současné době ještě
dokončuje. Ale vše
se již chýlí ke konci
a my snad od listopadu zase budeme fungovat tak, jako jiné
roky.
Školku však budeme mít moc hezkou a teplou a doufáme, že se tu již
budeme rádi všichni
scházet.
Za MŠ Lenka
Scholzová

foto: ZŠ Poniklá
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
V uplynulých dvou měsících měl divadelní spolek poměrně napilno. Zkouší
se nové hry, reprízuje činoherní i loutkové
divadlo.

Balada z hadrů v Rokytnici nad
Jizerou
Po delší době se na prkna znamenající svět
vrátila osvědčená současná hlavní inscenace našeho spolku, Balada z hadrů. Mimořádně útulný divadelní prostor v Rokytnici
nad Jizerou nás přivítal týden před mimo-

řádnými volbami do poslanecké sněmovny,
tedy v sobotu 19. října. Mnohokráte již
odehrané a zažité představení jelo v zásadě
dle vytyčeného scénáře, očekává se však
ode mne, že zde nezapomenu zdůraznit nic
z toho, čím bylo toto představení přesto výjimečné. Podstatnou změnou byl zbrusu
nový kostým hlavní ženské role – svůdkyně
Kateřiny de Vosel, která touto kamufláží
kryla, co již skrýti nešlo - notně se vzdouvající těhotenské bříško. Všichni pánové,
kteří se tak či onak snaží získat si Kateřininu přízeň, uhráli, jako že nic nevidí… Nejdále zašel pan doktor Kaván, jehož chlípná

Nejzajímavější část Balady z hadrů se neokouká - je totiž pokaždé úplně jiná!
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foto: Antonín Bělonožník
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rujnost dosáhla v této inscenaci zatím svého vrcholu. Jeho námluvný tanec tak svojí
živočišností opět značně pobavil nejen hlediště, ale také smíchy se dusící zákulisí.
Doktor Kaván ostatně perlil během celé
hry, zmiňme alespoň jeho improvizaci
mimo scénář, kdy jsa na jevišti probuzen
prorocky pravil, že se mu zdálo „něco moc
vošklivýho vo volbách“! A ovšem pokaždé
tak trochu jiný text mívá slavná scéna hry
v kostky, která je vždy velkou zkouškou
pro obě nápovědy. Nejinak tomu bylo i tentokrát, kdy v jednu chvíli napovídal text
nápověda z levého portálu, nápověda z pravého portálu, režisér, několik dalších herců
ze zákulisí a také spoluhráč přímo ze scény
– a úspěšně! Celkově příjemná štace zřejmě
opět zažehnala myšlenky na derniéru, takže
Balada zůstává na repertoáru i pro příští
rok.

Zmatek doma i ve světě
Nelenila ani Bažantova loutkářská družina,
která sehrála na třech místech celkem čtyřikrát meotarovou verneovku Zmatek nad
zmatek. Nejprve se tak stalo 18. října na
alternativní přehlídce Semilský paroháč
v našem milém bývalém okresním městě.
poslední leč
Myslivecké sdružení Kákov Vás srdečně zve na Poslední leč v Poniklé, která
se uskuteční:

v sobotu 23. 11. 2013 od 20 hod.
v kulturním domě Kantýna.
Myslivecká kuchyně, tombola a osvědčená hudba k tanci. Jídlo bude možno
zakoupit i domů.
Na hojnou účast se těší pořadatelé!

Deníček ponikelského ochotníka
Nabídka - prAcovní příležitost
Přijmeme pracovní sílu do pensionu
Homole od 28. 12. 2013.
Informace na telefonu 775 370 728 (pan
Benecký).
Den poté pak následovalo uvedení před domácím publikem, neboť loutky slavily společně s holkami Fišerovými oslavy Krámku
u školy. Na této širší veřejností trochu neprávem opomenuté akci bylo ve škole a na
Tuláčkově návsi k vidění a slyšení také
koncertování uskupení Piskoř, módní přehlídka, výstava výtvarných děl majitelky
Krámku a leccos dalšího. Tak zase za rok!
A přestože většinu nabídek na štace musí
naše loutkářská družina pro úplný nedostatek vlastního času odmítat (zejména vzdálené destinace nepadají do úvahy), výjimkou byl 28. října po roce opět navštívený
Klášterec nad Ohří. Totiž zdejší přehlídka
Klášterecké divadelní žně má zcela nezaměnitelný ráz a pozvání na tuto akci, kam
se „postupuje z Hronova“, se prostě neodmítá. Verneovka zde byla sehrána hned
dvakrát a získala „Oskara za technický přínos divadlu“.

Černobílé štěstí
A nejlepší zpráva, která uzavře tento Kolárovský dvouměsíční report, se týká blížící
se premiéry zbrusu nové činoherní pohádky
Černobílé štěstí. Pod režijním vedením
Pavlíny A. Holubcové se chystají osvědčení matadoři a noví mladí nadějní umělci
vystoupit před domácím publikem v pátek
27. prosince. Hra je určena pro děti i dospělé, takže Vás srdečně zveme do Kantýny!!!
Tomáš Hájek
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Kultura v Poniklé

Kultura v Poniklé
Ponikelské posvícení
21. září 2013 jsme společně s MAS „Přiďte
pobejt!“o.s. uskutečnili další posvícenské setkání
u „Stodoly“ manželů Pičmanových.
Povídalo se o posvícenských zvycích, ochutnávala se jídla z darů podzimu, která pro Vás připravily
členky MAS. Nejeden účastník si odnesl recept, jak
tyto lahůdky snadno připravit doma. Kdo se trochu
zdržel, mohl si zazpívat při velice zvučné kytaře Járy
Uríka a štěbenci pana doktora Františka Kavána.
Hlavní částí setkání byla soutěž „O nejkrásnější
a nejchutnější posvícenský koláč“.
Dvanáct odvážlivců celé dopoledne míchalo,
zdobilo a peklo. Všechny poskytnuté koláče byly
krásné a hlavně dobré, což jsme měli možnost všichni posoudit díky ochutnávce. Vybíral se nejkrásnější,
nejchutnější a celkově nejlépe ohodnocený koláč.
Hodnotil každý, kdo se přišel podívat, pomocí šesti
korálků, které v patřičném množství a do správných
kelímků včas vhodil.
Celkovým vítězem se stala paní Alena Šedá se
svým krásným a dobrým hvězdovým koláčem.
Mnoho účastníků tohoto odpoledne mělo zájem
o recepty na jednotlivé koláče. Některé naleznete
na stránkách Muzea krkonošských řemesel, ale ten,
který Vás velmi zaujal pro svůj originální vzhled
a chuť, otiskuji zde.
Děkujeme všem příchozím za milou společnost,
našim hospodyňkám za úžasné koláče a kuchařkám
z MAS za velmi chutné pokrmy z vypěstovaných
rostlin na našich zahrádkách.
Čerpáno z webových stránek muzea a TJ Sokol
Poniklá. (www.krkonose-muzeum.cz, www.sokolponikla.cz).
Míla Gembická

Tuláčkovy slavnosti – František
Jerie
Rozhodl-li se Kabinet kerkonošské slovesnosti
každým rokem oslavit a do „Pantheonu vznešených
Ponikeláků“ uvést významnou osobnost ponikelské
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Koláč s arónií
4 žloutky
15 dkg moučkového cukru
45 dkg polohrubé mouky
20 dkg hery
necelý prášek do pečiva
1 - 2 lžíce mléka
1/3 těsta se dá vychladit, zbytek se vyválí a dá na
plech (je dost křehké, musí se dorovnat rukou),
posype se strouhanými jablky a rybízem, rozinkami namočenými v rumu, vanilkovým cukrem,
skořicí a ořechy.
Ze 4 bílků a 10dkg moučkového cukru se ušlehá
sníh, nanese se na ovoce. Na sníh se nastrouhá
zbytek těsta peče se v mírně vyhřáté troubě.
V posvícenském koláči byly rybíz a rozinky nahrazeny arónií a oproti původnímu receptu bylo
přidáno méně cukru jak do těsta, tak do sněhu.
Recept na zavaření arónie:
1 kg jablek, 1 kg bobulí arónie, 1 kg cukru, mletá
skořice, strouhaná citronová kůra, 2,5 dl vody,
petol
Jablka se nastrouhají nahrubo i se slupkou, přidá
se skořice, citronová kůra a voda - vaří se prudkým varem 10 minut, pak se přidá cukr, po jeho
rozpuštění jeřabiny, velmi prudce se vaří dalších
15 minut, případně i déle, pustí-li jablka moc šťávy. Nakonec se přidá petol a ještě horký džem se
plní do sklenic. Na koláč použijte tohoto džemu,
kolik máte rádi.
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historie, musela brzy přijít řada i na pana Františka Jerieho. Poesie, ať už mezi literárními žánry
dnes zastává spíše roli Popelky, platí stále za cosi
povznášejícího, hlubokého a jen obtížně uchopitelného. A dlužno dodat, že nám pan Jerie svojí
tvorbou nijak neulehčil úkol presentovat jeho dílo.
Jemné a veskrze melancholické básně obvykle
bez pravidelné stavby i rýmu skýtají potěchu osamělému čtenáři, který si je může v tichu domova
vychutnat, promyslet a prožít, ale pro veřejného
interpreta jsou o to zrádnější. Přesto se našlo několik odvážlivců, kteří v parčíku u školy recitovali
opakovaně několik básní postupně se k nim trousícím posluchačům.
Než však došlo na vlastní Jerieho poesii, proběhla již většina programu letošních oslav. Již
od dvanácté bylo možno dosyta se občerstvovati
kolem spolkové polní kuchyně a případně listovat
ve vhodné literatuře, která byla na návsi k mání.
Zvláště žádanou byla sbírka před několika lety vydaných básní pana Jerieho a také letošní novinka
– ponikelský stolní kalendář starých pohlednic na
rok 2014. Hodinové povídání o kalendáři s jeho
autorem – panem Miroslavem Holubcem – nás
provedlo naším údolíčkem od Mladkovské soutěsky až po poslední do hor se šplhající domky.
Pan Holubec se sice vehementně brání mému
názoru, že je chodící encyklopedií naší vesnice,
laskavý návštěvník jeho přednášky si však jistě

Kultura v Poniklé
jednozančný úsudek utvořil... Kalendář byl pak
pokřtěn také i za přítomnosti jeho grafického
upravitele a tiskaře pana Leoše Erbena z Gentiany
a pana Petra Podzimka (vnuka básníka Jerieho).
A tím se již dostáváme k hlavnímu bodu,
kterým bylo promítání a povídání o ponikelském
básníkovi. Vzpomínek na dědečka se ujal pan Petr
Podzimek, který na mnoha povětšinou veselých
příhodách vylíčil pana Jerieho v celé jeho krásně
složité osobnosti. A jelikož vzpomínky připojila
i celá řada přítomných přátel pana Jerieho, byla
beseda dostatečně vypovídající třeba i pro mne,
který jinak znám Františka Jerieho jen prostřednictvím jeho veršů. Zajímavým zpestřením bylo
také vystoupení syna hlavního řečníka (tedy
pravnuka pana Jerieho), který ve svém jarém jinošském věku složil obsáhlou cestopisnou báseň
o Poniklé, čímž prokázal, že poesie se v rodině
dále pěstí. Návštěvníci, nyní již vybaveni vědomostmi o oslavenci, mohli poté okusit již zmíněné
ukázky Jerieho poesie v parčíku před školou, kde
na ně čekalo sedmero recitátorů. Poetickou náladu svými melodiemi v průběhu celého odpoledne
navozovalo Duo jilemských umělkyň Jarošových,
ať už na návsi, nebo ve škole.
Závěr akce patřil zcela jiné poetice, když Tuláčkovu náves opanovala na návěsu kamionu pana
Tryzny hrající rocková skupina Vacancy. A po setmění, jak už to tak bývá u pořádných oslav, vzlét-

Duo jilemských umělkyň Jarošových navodilo svojí hudbou krásně poetickou náladu.
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foto: Martin Král
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Kultura v Poniklé
Rozsvěcení Vánočního stromu
letos připadne na sobotu 7. prosince a
bude se tradičně odbývat v základní
škole, kostele a na Tuláčkově návsi. Program (který ještě může doznat kosmetických změn) bude zhruba následovný:
15.00 – 19.00 Adventní trh v ZŠ
15.30 – Vánoční pásmo žáků ZŠ
16.10 – křest knihy Jak to bylo dřív - Vyprávěnky z Podkrkonoší II a beseda se
sběratelkou lidové slovesnosti a autorkou knihy paní doktorkou Bachmannovou
(více o knize v přiložené anotaci)
17.20 – Vánoční koncert Satori v kostele

Iva Havlová procítěně recituje Jerieho báseň.

foto: Martin Král

la k nebi pyrotechnika! Pravda, někdo snad mohl
být zklamán skrovností ohňostroje (náklady na
něj činily všeho všudy 198,-Kč), ale k poesii patří
přece především fantasie – a tak kdo dával během
celého dne pozor, mohl vidět mnohem více, než
jen několik barevných světélek!
Na závěr poděkuji alespoň takto všem aktérům (viditelným i v útrobách akce skrytým) za
nezištnou třídenní pomoc. Pan Jerie si tuto naši
poctu zasloužil!
Často se nás ptáte, kdo je dalším adeptem na
Pantheon a zdali někdo takový ještě je. Chachá,
Poniklá je přec kromobyčejně plodná na inspirativní osobnosti, a tak minimálně do roku 2032 by
mohlo být o zábavu postaráno! V roce 2014 si
u příležitosti 150 let od založení ponikelského
ochotnické spolku připomeneme osobnost loutkářského principála Matěje Bažanta, který k nám
přinesl roku 1864 múzy mnoha druhů. A v roce
2015 pak pozdvihneme zraky k nebesům, když
zavzpomínáme na hrdinu bojů proti německému
národnímu socialismu z bitvy o Anglii, letce RAF
pana Zdeňka Palmeho.

18.00 – Živý mechanický Betlém na Tuláčkově návsi
Občerstvení zajištěno, pořádá Kabinet
kerkonošské slovesnosti a ZŠ Poniklá

Anotace knihy Jak to bylo dřív
Knížka Jak to bylo dřív - Vyprávěnky z
Podkrkonoší II je volným pokračováním
publikace Co my toho prožili. Vyprávěnky z Podkrkonoší I (Nakladatelství
Bor 2012). Přináší výběr z vyprávění
zachycených při výzkumu nářečí v Podkrkonoší, tentokrát v obcích na širším
Jilemnicku. Přibližuje nám život zdejších
lidí v poměrně dlouhém časovém období, protože jsou v ní zařazeny i příběhy
pocházející z archivu Ústavu pro jazyk
český, jež byly zaznamenány již dříve,
a to v letech 1957 a 1965. Publikace
je tradičně doplněna dobovými fotografiemi a kompaktním diskem. V knize je
také téměř padesát příběhů a vzpomínek ponikelských rodáků!

Tomáš Hájek, rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti
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Hrušeň na Homoli
Poniklá se pyšní mnoha stromy s velkolepě
rozložitou korunou a dlouhou pamětí, ale pouze
tři z nich jsou vyhlášeny jako stromy památné. Popovídejme si dnes o jednom z nich. Když se řekne
památný strom, vytane nám na mysli lípa, případně dub. Ale ovocná dřevina? A přesto na mírnější
sjezdovce ponikelského lyžařského vleku roste již
více jak půldruhého století památná Hrušeň polnička (Pyrus pyraster), dříve udávána jako Hrušeň planá. A za tu dobu, slunící se osamoceně na
jižním svahu Homole, dorostla do výše 12 metrů,
přičemž obvod kmene ve výšce 1,3 m nad zemí je
3,14 m. A ač vyjmenujete jistě mnoho větších stromů, v kategorii hrušní budí výše zmíněné rozměry
úctu. Snad by si někdo řekl, že největší hrušeň široko daleko bude také plodit nejvíce a největších
hrušek. Ale nenechte se, prosím, zmást. Naše hrušeň je sobecká - investuje bohatě do svého kmene,
svých větví, svého listí, ale na plody je naprosto
macešská. Má jich sice požehnaně, ale velikostí
připomínají spíše trochu větší angrešty a jejich
chuť je naprosto odporná! Kdo nevěří, okoštuje
sám... Podle dendrologů je strom i přes nedávné
odlomení jedné větší větve při vichřici v dobré
kondici a mohl by se zachovat ještě tak pro 10 dalších pokolení.
Tomáš Hájek

100. výročí založení Včelařského
spolku pro Poniklou a okolí, 5. díl
Nejzávažnější a nejrozsáhlejší činností ve
spolku byla péče o zdravotní stav včelstev. Dle
záznamů s sebou už od prvopočátků spolku přinášela mnoho starostí a opatření, aby se odvrátilo
nebezpečí úhynů včelstev v jarních obdobích, která byla vždy s obavami očekávána a byla spojena
s napětím, zda jsou včelstva schopna přežít. První
závažný případ se stal v roce 1936, kdy v dolení
části obce byl zjištěn hniloplod – mor plodu. Spálením se muselo zlikvidovat 22 včelstev u 3 včelařů, což nařídil po vyšetření zvěrolékař MVDr.

24

Jaroslav Rytíř. Později, v roce 1950, se objevila
první zmínka o výskytu parazitárního škůdce včel
jménem „roztočík včelí“ Axcarapis woodi Renie,
který parazituje a množí se ve vzdušnicích včel do
té míry, až se včela udusí. U nás se prvně objevil
na Moravě v roce 1927. Proto spolek okamžitě
reagoval a od té doby bylo nařízeno povinné odevzdávání vzorků jarních včel odebraných z česna
a vzorky byly odesílány do veterinární laboratoře
k vyšetření. Bylo objednáno léčivo zvané BEF
a preventivně se podávalo včelám v podzimní
době, aby přezimující včelstvo bylo od škůdců
ochráněno. V léčení se pak pokračovalo podle
stavu napadení a bylo v zájmu všech včelařů, aby
zdravotní stav včelstev bedlivě sledovali. Ústředí
poskytovalo příspěvek 5 Kč na l litr BEFu v zájmu zamezení šíření tohoto škůdce. Další případ
výskytu moru nastal v roce 1959, kdy se včasnou
likvidací 4 včelstev u 2 včelařů zabránilo přenosu
nákazy na jiná včelstva. Ke vzniku došlo odkoupením 2 úlů od staršího včelaře, který v dobré víře,
že se nějaká zákeřnost v plástech skrývá, tak došlo
k tomuto případu nakažení včelstva, se kterými se
musely zlikvidovat i ty vedle stojící. Každá taková nepříjemná událost s sebou přinášela zvýšení
pozornosti včelařů směrem ke svým včelstvům
a také zvýšení znalostí pro další praxi. Další
překážky přicházely v takových letech, kdy se
vlivem deštivého a chladného počasí během jara
i léta rozšiřovala nosemová nákaza včel - původcem onemocnění je prvok Nosema apis Zander,
který napadá pouze dospělé včely. Jeho zhoubné
působení spočívá v likvidaci výstelkových buněk
žaludku včel, které pak nejsou schopny přijmutou
potravu strávit, kálejí v předjaří v úlech a tím roznášejí nákazu, která pak vede k úhynům včelstev.
V takových případech bylo nutno včelstva léčit
Fumagilinem z dovozu. Všechny tyto léčebné zásahy vyžadovaly vždy mnoho mimořádných opatření jak orgánů spolku, tak postižených včelařů
a v laboratořích veterinářů zase vyšetření mnoha
vzorků.
Aby toho nebylo málo, objevil se v 80. letech
další nepřítel a škůdce včel, který se postupně rozšířil z Indie přes Asii, Balkán až k nám do Evropy.
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Je to cizopasný roztoč Varroa Jacobsoni, který se
v roce 1981 objevil ve východní části republiky.
V panických obavách byla území výskytu parazita naprosto odvčelena likvidací. V dalším roce
pak následovala horečná činnost veterinárních
orgánů i výzkumného ústavu ČSV ve smyslu zabránění dovozů a přesunů včelstev z východních
oblastí, dále se pracovalo na vývoji léčiv a metodiky léčebných opatření, až bylo možno přejít od
likvidace včelstev k jejich léčení. Je tomu již přes
20 let, co každým rokem léčíme dle veterinárně
předepsané metodiky tzv. fumigací, tj. odpařováním funkčního jedu na doutnajícím buničinovém
pásku v prostoru včelstva. Dávka jedu je stanovena tak, aby roztoče ničil, ale včely odolaly. Kromě
této stanovené metodiky se s různými výsledky
zkouší i nově vyvíjené léčebné prostředky, ale zdá
se, že k naprostému vymýcení parazita asi nedojde. Vše závisí na lidské důslednosti a odpovědnosti při provádění všech opatření souvisejících
s bojem s varroázou a víme, jak dnes lidé selhávají v jiných záležitostech. Pokud se týká naší
organizace, tak jsme si v uplynulých 20 letech
nevedli špatně, neboť po podzimní léčbě a jarních
vyšetřeních vzorků došlo v našem případě k provedení jarního nátěru víčkovaného plodu pouze
3x. V rámci okresu máme stále nejnižší procento napadení včelstev. Za to patří dík všem našim
včelařům, za jejich odpovědný přístup ke všem
někdy i nepopulárním opatřením. Snad se někdy
v budoucnu podaří vyšlechtit včely, které se svým
silným čisticím pudem budou schopny se samy
roztoči ubránit.
Co se týká aktivit spolku na úseku vzdělání
a šíření pokrokových znalostí mezi včelaři, jsou to
různé etapy, které se mírně odlišovaly podle toho,
které desetiletí se zrovna psalo, nebo jak šťastné
bylo obsazení ve výboru. Ale s odstupem času se
člověk až podivuje, jak se všichni snažili orientovat se v každé době a hledat co užitečného udělat,
aby se včelařilo trochu s větším úspěchem a věděli vždy, že hlavní cesta k tomu vede přes řízené
včelíny, nebo objednáváním včelařské literatury
zájemcům. Většinou to byla starost, iniciativa, ale
také zásluha předsedy nebo jednatele, na kterých
ležela povinnost vše vymyslet a zorganizovat. Takovými iniciátory byli v době I. Československé
republiky přátelé Josef Skrbek, Adolf Burghard,
Josef Tomíček, František Holubec, Antonín Ze-

Ostatní
mánek a Bohuslav Fišera. V dalším poválečném
období byli v předsednických funkcích přátelé
Bohumil Hnyk, Oldřich Holubec a Ing. Jan Jon,
který slouží dodnes. Ve funkcích jednatele to pak
byli přátelé Jan Harcuba, František Krafek, Karel
Hnyk, Miloš Skála, Václav Hladík, a nyní Petr
Holubec. Je jasné, že během let se změnil styl
práce a způsoby, jak byly dané úkoly zajišťovány.
Co se týká zajišťování zdravotní péče o včelstva,
tam práce spíše přibývalo, byla snaha vždy vyřídit
administrativu co nejjednodušším způsobem, ale
tlak shora byl a je stále citelný. V čem však vidíme
značnou úlevu a pomoc, je značná informovanost
všech členů prostřednictvím časopisu Včelařství,
v němž ÚS ČSV začalo s pravidelným zveřejňováním vydaných pokynů jak pro členy, tak pro
Základní organizace nebo Okresní výbory. Zlepšila se výtvarná i obsahová úroveň časopisu a díky
povinnému odběru všemi členy je zajištěn včasný
dosah potřebných informací až na místo. V současné době je to jediné východisko, jak eliminovat
všeobecný nedostatek času lidí všech profesí, kdy
jakékoliv pozvánky na kurzy, besedu nebo zájezd
považují za ztrátu času a málokdy to pak vyjde,
aby se akce zúčastnili. Musíme to brát jako obraz
doby a hledět si nadále jen skutečně potřebných
a užitečných záležitostí.
Závěrem bych se rád omluvil všem, komu se
tyto informace k 100. výročí našeho spolku zdají příliš dlouhé, ale 100 let je taky pěkně dlouhá
doba. Nežli se dostupný materiál jen pročte, to
mně zabralo mnoho času, trpělivosti a energie.
A dát z toho dohromady něco srozumitelného, aby
se čtenář mohl trochu vžít do toho, jakými problémy se včelaři celou tu dlouhou dobu zabývali,
poznali rozmanitost zápasu s přírodou a mohli tak
ocenit, že ten med se nechytá pod okapem, ale že
příroda dá něco za něco. Životních šancí může mít
každý člověk mnoho, ale ve spolupráci s přírodou
obstojí jen ten, kdo ctí její zákony a ty se musíme
stále doučovat, protože je také stále ve vývoji.
Nesmíme v tuto chvíli ani zapomenout poděkovat všem těm členům a funkcionářům od dob
počátku našeho spolku a zvláště těm, kteří spolek
vedli odpovědně po dlouhá léta a naše pokolení
mohlo tak navazovat již na jejich zkušenosti a dotvářet tak dnešní obraz. DÍKY VÁM VŠEM!
Za ZO ČSV PONIKLÁ:
místopředseda Václav Hladík
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Samota
Mám brýle, tužku a sešit. To je tak všechno, co mi teď umožňuje práci. Stůl pod sešitem
a židli pod zadkem nepočítám.
Bydlím v jedné místnosti. Kuchyňská linka v délce tři metry je přípravnou jídel čili kuchyní,
stůl je jídelnou, postel ložnicí, okno obývákem, šnytlík v květináči je zahradou a mrtvá moucha
na podlaze bývala asi týden mou společnicí.
Zabíjet společnice není slušné. Ale celý týden jsem tu vlezlou bytost vyháněl oknem. Zbytečně. Nedala si nic vysvětlit, nedala se přesvědčit, bzučela si svou a nehorázně obtěžovala, jakmile
jsem se posadil na židli a položil horkou černou kávu na ten zmíněný stůl.
Říkal jsem jí: „Nelez na to kafe, uklouzne ti noha a utopíš se.“
Ne. Lezla tam pořád. Pil jsem třetí šálek kávy a najednou bzzum, uklouzla jí noha a opařila
si ji až ke kolenu. Člověku jí bylo líto, ale myslel jsem si – teď dá alespoň na chvíli pokoj. Ale
ona ne. Šla si hned opařit druhou. Všiml jsem si, jak si ty nohy drbe, ošetřuje a suší, přikrčená
za držátkem propisovací tužky. Ale pak jsem brýle odložil, moucha zmizela a byl klid. Docela
to vypadalo, jako by vůbec neexistovala. Sem tam jsem ucítil zašimrání, ale bez brýlí jsem na
předloktí nespatřil nic.
Nebo: Zalil jsem zahradu. Moucha hned letí do toho čerstvého bahna a boří se do něj až po
stehna. Vyleze a těma šesti zablácenejma hnátama se mi prochází po bílém talíři kolem dokolečka
polévky. Praštil jsem po ní a rozbil talíř. Celé odpoledne jsem pral, žehlil a snažil se odstranit
z ubrusu červenavě mastnou skvrnu po gulášovce. Moucha přitom seděla na lustru a břicho se jí
třáslo smíchy, div nesletěla.
Nebo: Sedla si na ručičku. Zírala na mne a čekala, co jako udělám. Vteřinovka ji vozila dokola jako na kolotoči. Počkej, ty mrcho, jen se toč, říkal jsem si, však ono tě to utahá. Po třech
minutách jsem ji ale přestal pozorovat. Nebavilo mě to. Asi počítala s tím, že se půjdu povozit
taky a zničím své vlastní hodiny. Tak tohle jí nevyšlo. Fifty – fifty.
Pak zas: Rozbil jsem lustr. Ani nebudu psát proč.
Mělo to ale večer ohromnou výhodu. Za tmy totiž moucha spí. Nebzučí a neotravuje. Hledal
jsem ji s baterkou v ruce po celé kuchyni, v jídelně, v ložnici i v obýváku, ba dokonce i na zahradě, ale jako by se po ní zem slehla, nenašel jsem ji, schovala se.
Hned ráno jsem nastražil past: na ploše kuchyňské linky jsem umístil žlutý kopeček meruňkové marmelády. Vypadal tak slibně, že bych ho nejradši snědl sám. Jenže inteligentní bytost
lidská dokáže primitivní pocit, jako je hlad, snadno překonat, zvlášť když je po snídani. Pak jsem
se ukryl za nedalekým stolem na číhanou. Nečekal jsem ani hodinu a moucha přiletěla. Byla vyspaná dorůžova a měla pochopitelně náladu lepší než já. Nechal jsem tu muší nenasytnou tlamu
pořádně rozežrat a pak jsem tvrdě udeřil. Prásk! A bylo to.
Rána byla tak intenzivní, že se mi stará kniha roztrhla. Vlastně jsem teď držel v ruce jen její
desky. Listy papíru poletovaly místností a moucha taky.
Žlutě zastříkanou zeď budu muset nechat přebílit. Rozčililo mě to tak příšerně, že jsem myslel, že tu mouchu v tu ránu zabiju bez milosti. Že ji roztřískám na cucky, rozsekám na padrť,
rozmačkám na kaši, nebo alespoň že jí udělám na držce pořádnou modřinu…
Ale udělal jsem si kafe a uklidnil se.
Za týden jsem si na tu svou pitomou okřídlenou společnici zvykl.
Teď leží mrtvá v rohu kuchyně na podlaze a mně se po ní najednou stýská…
Zapomněl jsem, že tu se mnou bydlí také jeden pavouk.
Vyhodil jsem ho lopatkou na smetí z okna ven. Když samota, tak samota.
Oldřich Peterka
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9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

(budova Městské knihovny)

(Po dohodě i po 20. hodině)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

střihy. Barvení, melírování, trvalá ondulace, …

Dámské, pánské, dětské

Pod horami - září - říjen
Inzerce

Inzerce
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