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Úvod
Pod horami
číslo: 177, ročník 45

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
dnes se chci v úvodníku podívat na naši
obec z pohledu poněkud materiálního, ale
ke spokojenému životu velmi potřebného.
Na to, že k nám jaro vozí zelinář, jsme
si už všichni zvykli, ale od poloviny dubna k nám také každý pátek zavítá pojízdná
masna od Noska ze Studence.
Při kompletování tohoto zpravodaje jsem si díky inzerci na obědy z Arniky
a na pojízdnou masnu uvědomil, že teď už
opravdu nemusím jezdit nakupovat skoro
nic mimo obec. Když se na to podívám od
Mejta, tak u Kláry se obléknu a okoštuju
zmrzlinu, u pana Huonga si nakoupím i večer a v neděli, v trafice si koupím noviny,
v Jednotě potraviny a drogistické zboží,
když se mi nechce do dolní Poniklé, vystačí
mi Krámek u školy, kde mají taky spoustu
jiných užitečných věcí, ke Kantýně a na náves mi přijede v úterý zelinář a v pátek řeznictví od Noska, a když nechci vařit, dostanu výborný oběd z Arniky z Jestřabí. Také
tu máme hodináře Kulíška a prodejnu outdoorového zboží v Singáči na Proložce. No,
a nemohu si odpustit - ozdůbku na Vánoce
si samozřejmě pořídím za školou v Rautisu.
Jako v pohádce. Važme si toho, že zde tyto
obchodníky máme, nakupujme u nich co
nejvíce, aby nám vydrželi.
Marek Kulhavý - redaktor

Pohádkové bytosti slyšte!
Pohádkový les –pozvánka pro
pohádkové bytosti.
Milé pohádkové bytosti, chcete-li udělat nám všem radost, přijďte k nám
25. června 2016 do Pohádkového
lesa! Potvrzení účasti, prosíme, hlaste
na OÚ.

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 6. 2016
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:
Vítězové tradičního jarního turnaje ve stolním
tenise. Zleva - J. Krejčí, V. Kozák, J. Paulů.
Foto: Marek Kulhavý

2

Pod horami - březen - duben

Obecní hlásný

Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
březen - duben 2016
Vážení ponikelští sousedé,
naši vísku čeká v následujících měsících
realizace velkých investic, ale také mnoho zajímavých kulturních počinů. A o čem jednala
obecní rada za uplynulé dva měsíce, se můžete
dočíst na řádcích níže.
Homole: Během února a března probíhala mezi obcí a nájemci areálu Homole jednání
o případném odkupu Čerpadláři nově pořízeného majetku do vlastnictví obce. Nájemci
předložili obci návrh na odkup tohoto majetku v částce 2,1 mil. Kč. Mezi oběma stranami
bylo následně vyjasněno, co se majetkem obce
již stalo bez nutnosti jakéhokoli vykoupení.
Rada poté seznam prošla a nabídla pro bezproblémové zajištění letního provozu odkup položek pouze za zbytkovou cenu v úhrnné hodnotě 200 tis. Kč. Konkrétně se jedná o zařízení na
zajištění pískové filtrace za cenu 150 tis. Kč,
dále osvětlení příjezdové ceny za cenu 25 tis.
Kč a zábradlí, molo a herní prvky za cenu
25 tis. Kč. V současné době probíhají jednání
mezi obcí a vlastníky dotčených pozemků pod
lyžařským vlekem ohledně případného vypovězení nájemních smluv.
Památky: Rada obce přislíbila finanční
podíl ve výši do 25 tis. Kč na rekonstrukci
jediné sakrální stavby na Jilmu – soukromé
kaple u čp. 389. Kaple je v havarijním stavu
a vlastník památky předložil žádost o dotaci na
kompletní rekonstrukci (krovy, střechy, fasády, retuše apod.) Rada obce doporučila podílet se na případném dofinancování akce. Obec
Poniklá podala v lednu opětovnou žádost na
restauraci Pomníku padlým v I. a II. světové
válce v Poniklé (v loňském roce nebyla podpořena) do programu Ministerstva obrany na
opravy válečných hrobů, v současné době
máme informaci, že žádost byla podpořena
dotací ve výši 150 tis. Kč na rok 2017.
Dotační řízení: Obec předložila během
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března 2 žádosti o dotace pro výjezdovou jednotku obce: 1) oprava CAS – celkové náklady
50 tis. Kč, z toho požadavek na dotaci 24 tis.
Kč, zahrnuje přetěsnění motoru vč. výměny
spojky; 2) nákup dýchací techniky – celkové
náklady 129 tis. Kč, z toho požadavek na dotaci 77 tis. Kč, zahrnuje 2 sety dýchací techniky,
náhradní lahve, obaly na lahve.
V dubnu byla předložena žádost do výzvy
Fondu ochrany vod Libereckého kraje na výstavbu 4 bočních větví hlavního řadu ze skla,
dokončení vodovodu „Klára“, trasové uzávěry, hydrant, nové čerpadlo Keříček, ventily vodojem Horní Dola. Projektovou dokumentaci
pro akci připravil pan Ing. Čepický. Náklady
akce 2,5 mil. Kč, z toho požadavek na dotaci
ve výši 1,7 mil. Kč.
Dále byl schválen menší projekt na podporu místní Agendy 21 (zapojování veřejnosti do
dění o věcech veřejných) na projekt „Obecní
uši dokořán“ aneb pojďme si v Poniklé společně povídat o všech dobrých nápadech, které
pohnou naší obcí kupředu čili sousedská debata nad ponikelskými, přívlackými, novoveskými, jilemskými a zabylskými radostmi i strastmi, která nebude jen planým rozumováním
u půllitru pěnivého moku. Očekávané náklady
72 tis. Kč, dotace 50 tis. Kč.
Po 3 měsících došlo k vyhodnocení žádostí z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova spravovaného Ministerstvem pro místní
rozvoj. Obec podávala dvě žádosti: „Dětské
hřiště u MŠ a ZŠ Poniklá“ (zaevidováno 816
žádostí) a „Oprava cesty na Novotný kopec“
(zaevidováno 1007 žádostí). Obě žádosti nebyly podpořeny, v případě dětského hřiště je

POJÍZDNÁ PRODEJNAMASA
A UZENIN – ŘEZNICTVÍ NOSEK
STUDENEC:

Každý pátek od 13.00 na Tuláčkově
návsi a od 14.00 u Kantýny.
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projekt evidován jako 52. náhradní projekt
k podpoře, projekt na komunikaci podpořen
nebyl.
Kantýna: Na základě pracovní schůzky
zastupitelstva a představitelů obecních spolků
se rada obce Poniklá rozhodla podat výpověď
Smlouvy nájemní o nájmu nebytových prostor
uzavřenou mezi obcí Poniklá a firmou KOMRAP, s.r.o. dne 25. 8. 2015. Výpovědní lhůta
činí max. 6 měsíců a je počítána od 1. 4. 2016.
Pěkné jarní měsíce Vám všem přeje,

Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
pro dokreslení, z čeho se „na výboře“ radujeme i co nás trápí, nabízím několik drobných
zpráv.
Vodovod
Namísto škrobených proslovů a vzletných
frází zaznělo při zahájení akce „sklo“ prosté:
„Tak to jdu hrábnout!“ Hlavní zhotovitel pan
Radomír Šír touto větou stručně a výstižně

“Tak to jdu hrábnout!”

Obecní hlásný
4. dubna 2016 započal výkopové práce. Uzavírky vody, kolísání tlaku i dílčí uzavírky komunikací jsou, jak věříme, pochopitelným nutným
zlem k dosažení očekávaného cíle, kterým je
vodovod s větší možností regulace, snadnějším
napojením i opravami a také s nižšími ztrátami. Není právě dobrou vizitkou, že nejstarší
obecní vodovodní řad Horní Dola vykazuje
až 40% ztráty vody mezi vodojemem a koncovým uživatelem. Část této hodnoty bude sice
dána zkreslením tzv. paušálním odběrem (od
kterého se však postupně upouští a přechází se
k měření vodoměry i v rekreačních objektech),
něco snad padne i na vrub černým odběrům,
ale podstatnou část tvoří právě různé netěsnosti
a drobné neidentifikovatelné poruchy. (Opakuji
posté, že to se týká nejen hlavního řadu, ale
i vašich domovních přípojek - a že je právě nyní
ideální doba zamyslet se nad jejich případnou
výměnou.)
V odpovědi na častý dotaz uvádím, že
případná výměna bočních hlavních řadů
odbočujících ze skleněného potrubí bude
v případě přiznání dotace provedena pokud

foto: Tomáš Hájek
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možno ještě letos. V případě dotačního
neúspěchu však bude odložena.
Obec Poniklá si vodovodní i kanalisační
řady včetně ČOV provozuje sama, nikoliv
prostřednictvím vodárenského sdružení. Má
to jistě své klady i své zápory, o kterých se na
mnohých obcích vedou vášnivé spory. Faktem
je, že úhrady za služby poskytované občanům
(vodné a stočné) jsou oproti těm našim někde
i o 73% vyšší (našich 59 Kč vs. 102 Kč).
Z širšího pohledu včetně zohlednění dotací na
obnovu sítě z obecního rozpočtu a také včetně
zohlednění částek vynakládaných do obnovu
sítě je už sice celá záležitost trochu složitější,
ale stále mi vychází jako šťastnější řešení
vlastní provozování. To je v našem případě
umožněno i díky tomu, že paní Ing. Miloslava
Gembická nezištně zaštiťuje toto provozování
svojí kvalifikací. Bez jejího „razítka“ bychom
si sami vodovod provozovat nesměli, nebo by-

Zásyp potrubí (ve výkopu pan Hamáček a pan
Dobiáš, nad nimi pan Šír)

foto: Tomáš Klikorka
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chom museli za tuto záštitu někomu platit. Za
tuto službu obci bych si jí tímto dovolil veřejně
poděkovat!
Ale že má to své vlastní provozování
i své další ruby, dokumentuji (ovšem svým!)
papírovým pochybením, za které nám náš
nadřízený a metodický Městský úřad v Jilemnici laskavě udělil výchovnou pokutu 10 000,-Kč.
No jo, i tak nás to ale pořád vyjde nepoměrně
levněji, než odvody „přiměřeného zisku“ soukromým provozovatelům z Francie, Německa,
Rakouska a tak …
TV
V souvislosti se spouštěním rychlého mobilního internetu společnosti T-mobile dochází
na některých místech obce k rušení televizního
pozemního digitálního televizního příjmu.
Měřením Českého telekomunikačního úřadu
(ČTÚ) byla tato přímá závislost opakovaně potvrzena. Kdož máte tento problém, čtěte dále.
Mobilní operátor na základě zjištění ČTÚ
dostává pokyn k instalaci filtrů přímo na jednotlivé domovní antény, aby se rušení eliminovalo.
Ale pozor – ČTÚ nařídí toto opatření pouze na
objektech, které předtím navštívil a proměřil,
a zároveň shledal, že anténa je konstrukčně
vyhovující pozemnímu příjmu. Situace je trochu nepřehledná, protože stále patrně dochází
k seřizování systémů, takže televize někdy jít
může a jindy nemusí.
Všichni občané, kteří mají problémy s příjmem televizního pozemního
signálu, by se tedy měli hlásit Českému
telekomunikačnímu úřadu. Zdůrazňuji,
že všichni, protože opravné opatření je
nařizováno vždy pro konkrétní číslo popisné
až po jeho proměření v místě.
Obrátit se na telekomunikační úřad můžete
i prostřednictvím obecního úřadu!
Výměna NN a VO
ČEZ Distribuce již zahájila prováděcí firmou Bimont výměnu části nadzemního vedení
nízkého napětí (místo dřevěných sloupů s pěti
dráty nově betonové s kabelem) a částečné
zakopání vedení pod zem. S tím pak souvisí
i výměna hrubě archaických lamp veřejného
osvětlení v úseku Pavlák – Huderovo. Po kon-
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sultaci se správci našeho osvětlení byly zvoleny
stejné typy lamp, které slouží bezproblémově
v hoření části vsi. Takže žádné extra moderní
řešení, ale osvědčená klasika sodíkových výbojek – které v pozdní noci vypínáme, aby bylo
vidět na hvězdy.
Nedotace
Jak již psala paní místostarostka, dotační
pokusy u Ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
nám letos nevyšly. A tak v tomto roce bohužel
nedojde v celé parádě na cestu na Novotný kopec a ke kravínu (alespoň budeme pokračovat
v narovnání majetkové situace s pozemky tak,
aby ta cesta jednou – až na ni bude - byla na
obecním). Nepříjemné je i nepřidělení dotace na herní prvky na náves a do MŠ. Projekt
„Zútulnění Tuláčkovy návsi“ totiž ve svém
celku počítal s přidělením tří různých dotací
(dvě máme!). Domnívám se však, že v tomto
případě bychom měli i tak provést záměr v plné
šíři, byť v případě herních prvků čistě za obecní
peníze. Rozhodne zastupitelstvo. Mimochodem,
na MMR bylo v každé ze zmíněných oblastí
podáno cca tisíc žádostí, z nich uspokojena byla
cca jedna čtvrtina. (Když si jen uvědomím, jak
vysoká musí být ta hromada zbytečně tvořených
dokumentací z neuspokojených žádostí a kolik

Pokračuje sanace zdejší nestabilní skály.

Obecní hlásný
času stála jejich tvorba…)
Pracovníci technické čety
I v letošním roce se snažíme a budeme
snažit využívat výhod zaměstnávání lidí s dotací z úřadu práce. Na jejich mzdy v letošním
roce bude obec čerpat více než 750 tis. Kč.
Díky zvýšenému příspěvku doplácí obec na tyto
platné síly jen minimum prostředků. Vytvořeno
bylo či bude celkem 6,5 úvazku s délkou trvání
od 6 měsíců do 1 roku. Náměty na činnosti
obecní čety můžete hlásit na OÚ, případně
i zasílat na adresu ceta@ponikla.cz (což má tu
výhodu, že si takové oznámení najednou přečtu
já i šéf technické čety pan Klikorka).
Skála mejto
Patrně jste zaznamenali, že na skále naproti
Mladkovu je stále živo. Pokračuje totiž sanace
zdejší nestabilní skály, která se loňského roku
(28. ledna 2015) zřítila na koleje a následně
do ní narazil motoráček. Naštěstí bez fatálních
následků, přesto však s celou řadou šrámů, zejména na těle duchapřítomného strojvedoucího.
Již v loňském roce byla skála očištěna, odtěžena
od dřevin a částečně zpevněna. Letos probíhá
vrtání dalších ještě cca 150 ks ocelových kotev
délky od 8 do 13m. Projekt je prý záměrně

foto: Tomáš Hájek

6

Pod horami - březen - duben
i trochu předimenzován, protože geologie je
nevyzpytatelná a kluzné plochy jsou bohužel
přímo ve směru na železniční trať. Tak ať je to
na jistotu! Práce provádí firma Strix z Ústí nad
Labem, která mimo jiné nedávno čistila i skálu
nad Jizerou naproti ponikelské přádelně.
Dlabolova rovina
Od 30. května 2016 se připravte na půlroční
semaforovou otravu v Nové Vsi. Až do listopadu zde bude provoz omezen na jeden pruh
z důvodu výstavby nového silničního mostu
přes Roudnický potok. Po několika desetiletích teoretických příprav a změn koncepcí
„narovnání Dlabolova kolena“ vypukne na
přelomu května a června tato dlouho očekávaná
akce za cca 20 mil. Kč. Investorem je ŘSD,
dodavatelem SDS Exmost z Brna. V prosinci
bychom tak v tomto úseku již mohli jezdit po
„Dlabolově rovině“, která bude směřovat po
současném pozemku s kontejnery a skládkou
dřeva a dále přes Roudnický potok a zbořeniště
kdysi zde sávající chaloupky U Dlabolů. Úplná
rovina to tím naším Mladkovem nikdy nebude,
ale alespoň ta nejostřejší zákruta se nám tímto
pěkně vyřeší.
Srny na hřbitově
Ošklivý vandalský útok na ponikelském hřbitově tentokrát neměla na svědomí
zvlčilá omladina, nýbrž mlsné srny. Ty si totiž
povšimly, že zadní brána na hřbitov je z důvodu
údržby odvezena a jaly se, potvory, hodovat
na čerstvém hřbitovním kvítí. Majitelům takto
poškozených hrobů se se vší vážností omlouváme! Nenapadlo nás, že si srnky v předchozích
mnoha letech nevšimly, že hřbitov není obehnán
plotem kolem dokola (pod obřadní síní kousek
plotu dlouhodobě chybí) a vlezly nám na něj až
ve chvíli, kdy sundáme bránu u druhé strany
objektu (o 10 m vedle). Brána je již na svém
místě, doplněno bude i dosud hluché místo pod
obřadní síní a výměnou či údržbou projde i celé
oplocení v severním, východním a západním
směru (tedy k museu, Homoli i Rautisu). Na
straně u Rautisu dojde také k pokácení všech
přerostlých tújí – i proto, že se v těchto místech
podél vnější hrany plotu mění hlavní vodovodní
řad a je otázkou, co by na to říkaly kořeny...
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Jelikož je zeleň na našich hřbitovech totálně
přerostlá, dochází postupně k její redukci,
kterýžto proces bude dále postupně pokračovat.
Mýval v Hájích
Nudíte se? Kupte si medvídka mývala!
A nebo si zajeďte do Hájů nad Jizerou a zkuste
ho tam v lese najít. Hlásím to vlastně jen jako
perličku a pro představu, jak zajímavá je také
agenda rady obce – v oddílu hlášení ouřadů totiž
probíráme i různá oznámení týkající se okolních
obcí. A díky tomu víme, že v Hájích se díky
medvídkům mývalům nenudí. Rada obce ovšem
vzala na vědomí tento dokument ve smutné
souvislosti s povolením odstřelu tohoto v našich
končinách nepůvodního druhu, takže návštěvu
přírodní ZOO raději moc neodkládejte…
Tomáš Hájek, starosta

Žádosti o prodej obecního pozemku
jižní část ppč. 353/1 (cca 400m2)
v k. ú. Přívlaka
žadatel Josef Nesvadba, Poniklá čp. 418

OÚ Poniklá

Obec Jestřabí
v Krkonoších
Vám nabízí

Rozvoz
obědů z jídelny Arnika
Roudnice až na Váš stůl!
Neváhejte a ochutnejte
poctivou domácí kuchyni od osvědčené paní
kuchařky.
• Cena oběda (polévka + hlavní jídlo + doprava) je
65 Kč.
• Jídlo je rozváženo v jídlonosičích v termoboxech.
• Dovoz do Poniklé cca v 11:30.
• Obědy lze odebírat nepravidelně, vždy je však
nutné jej objednat den předem.
• Aktuální jídelníček vždy na www.jestrabivkrk.cz

Bližší informace podává a přihlášky přijímá
Zdeňka Haasová, starostka,
tel. 724 179 452
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí březen - duben 2016
18. 03. 2016
30. 04. 2016

Bohuslav Skalský
Božena Hornová

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea březen - duben 2016
93 let
Anna Holubcová
90 let
Božena Stínilová
80 let
Miluška Jandurová
75 let
Josef Čeřovský
Běla Martincová
Josef Jandura
70 let
Zdeňka Pospíšilová
Marie Zoubková
Květuše Fišerová

Narození březen - duben 2016
27. 03. 2016
01. 04. 2016
Blahopřejeme!

Marek Sitenský
Jáchym Skalský

Noc kostelů 2016 v ponikelském
kostele
V pátek 10. června 2016 se u nás opět
uskuteční Noc kostelů. Myšlenka otevřít kostely
v noci vznikla před 12 lety ve Vídni a první Noc
kostelů se tam uskutečnila v roce 2005. V roce
2009 akce překročila hranice a otevřely se
také kostely a modlitebny na několika místech
v České republice. O rok později se Noc kostelů
konala již v celém Česku a program té letošní
už připravuje více než 900 kostelů a modliteben.
A na co se můžete těšit u nás v kostele sv.
Jakuba?
Začneme už v deset hodin dopoledne,

kdy přivítáme děti z mateřské školy, ale i jiné
případné zájemce, na prohlídce kostela, zvonů
i varhan. Zvonění zvonů v 18 hodin zahájí
hlavní program Noci kostelů v Poniklé.
Pro naše nejmenší jsme připravili dvě
pohádky z knihy J. Čapka Povídání o pejskovi
a kočičce s loutkami paní Višňákové (a možná
přijde zazpívat i živý Večerníček!). Aby to
dospělým a rodičům nebylo líto, tak jsme pro
ně potom zařadili úsměvné čtení z Apokryfů
K. Čapka. Příznivce varhanní hudby jistě
potěšíme chvilkou varhanní improvizace
pana J. Jelínka a poté vystoupí pan starosta se
svým příspěvkem “Přikázání štěstí” o hledání
obyčejného lidského štěstí. Po další chvilce varhanní hudby vám nabídneme modlitby známých
osobností, jako byl Beethoven, Komenský nebo
Exupéry, proložené oblíbenými Zpěvy z Taizée
v podání jabloneckých zpěváků. Ztišení
a přemítání nám umožní 12 příběhů kapek vody
v moři, které hledají svou Pravdu, proložených
hrou na loutnu. Na závěr vám nabídneme vychutnat si kouzelnou atmosféru ticha kostela při
svitu svíček. Noc kostelů odtroubí z věže do ticha večera dechové trio. Po celý večer bude také
možná individuální prohlídka věže a zvonů.
Mottem letošního ročníku Noci kostelů
je verš 21,25 z knihy Zjevení: „Jeho brány
zůstanou ve dne otevřené, noc tam už nebude.”
Dveře našeho kostela vám jsou otevřené...
a jestli tam už nebude noc? Přijďte a přesvědčte
se sami.
M. Jarošová
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Program Noci kostelů 10. června 2016
Dveře kostela dokořán
prohlídka kostela, varhan i zvonů nejen pro děti z MŠ a ZŠ
18:00 21:45 Volná prohlídka věže a zvonů
18:00 18:05 Zvonění zvonů
Živý večerníček pro děti
18:05 18:30
Pohádky O pejskovi a kočičce J.Čapka
Živý večerníček pro dospělé
18:30 19:00
čtení z Knihy apokryfů K. Čapka
Chvilka varhanní improvizace
19:00 19:15
varhanní improvizace J.Jelínka
Přikázání štěstí
19:15 19:30
Čtení ze zapomenutých textů v podání starosty T.Hájka
Chvilka varhanní improvizace
19:30 19:45
varhanní improvizace J.Jelínka
Modlitby slavných a zpěvy z Taizée
19:45 20:30
modlitby slavných osobností proložené zpěvy z Taizée
Meditace O 12ti kapkách v moři
20:30 21:00
Zamyšlení nad Pravdou kapky v moři za doprovodu loutny
Ticho při svíčkách
21:15 21:30
ztišení při světle svíček
21:30 21:45 Odtroubení Noci kostelů z věže
10:00 10:45
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Z třídní knihy předškoláka
V jarních měsících nám příroda nachystala spousty překvapení. Na vycházkách jsme
objevovali stále nové a nové druhy kytiček,
radovali jsme se z probouzejících se drobných
živočichů a s nadšením jsme se připravovali
i na svátky jara – Velikonoce.
22. 3. jsme se společně s některými ochotnými spoluobčany pustili do velikonočního
tvoření. Paní Jana Pičmanová s paní Janou
Hájkovou s námi zdobily vejdumky. Za pomoci pana Standy Šedého jsme si upletli
pomlázky, paní Jana Cvrčková s paní Janou
Scholzovou nám ukázaly, jak se plstí vlna
a pomohly nám vyrobit si motýlky touto
technikou. No, a paní učitelky nám poradily, jak si dokončit překližkové kuřátko jako
zápich. Z tohoto dopoledne jsme si odnášeli
spousty zážitků a velikonočních dekorací.
Mnohokrát všem zúčastněným děkujeme
za jejich čas i trpělivost a doufáme v jejich

přízeň i napřesrok. A pokud by se k nám chtěl
připojit i někdo další, rádi ho u nás uvítáme.
23. 3. Na druhý den přijel za námi do
školky Honza. Ale také nebyl sám. Doprovodila ho ježibaba, princezna, král a také
strašný obr, který některým z nás naháněl
trochu strachu. Naštěstí byly všechny tyto
postavičky pouze pohádkové a poslouchaly
pana Losa, který nám s nimi zahrál pohádku
,,Jak šel Honza do světa“.
31. 3. jsme se vypravili na smluvenou
schůzku do místní knihovny. Ale protože pro
menší z nás by byla cesta příliš náročná, přijel
pro ně pan Tomáš Klikorka hasičským autem.
Ochotně a bezpečně naše benjamínky odvezl tam a nakonec z časových důvodů i zpět.
Ve škole už jsme byli očekáváni skupinkou
deváťáků s panem učitelem Filipem Peterkou. Starší kamarádi nám přinesli ukázat
oblíbené knížky z jejich dětství a povyprávět
nám, o čem jsou, a pan učitel Peterka nám
zas přiblížil rozdíl mezi knihovnou a prodejnou knih, nastínil nám, jak asi taková kniha

Ve škole už jsme byli očekáváni skupinkou deváťáků s panem učitelem Filipem Peterkou.

foto: MŠ Poniklá
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vznikne a také nám zahrál úsměvný fantazijní příběh o kouzelném pejskovi. Čas nám se
všemi strašně rychle utekl, a tak jsme se ještě
před cestou zpět krátce zastavili ve školní
jídelně, kde pro nás paní kuchařky připravily
pití a malou dobrotu na cestu.
Pokud každé pondělí vídáte skupinku
dětí kráčejících s batůžky na zastávku autobusu, tak se právě dozvíte účel jejich cest.
Jsou to naši plaváčci. Pilně se připravují na
letní radovánky a dojíždějí do jilemnického
bazénu na 10 lekcí předplaveckého výcviku.
23. 5. pojedou naposledy a za svoji snahu si
odnesou ,,mokré vysvědčení.“
19. 4. za námi zavítal klaun Tůt se svým
autíčkem. Zábavnou formou nám připomněl,
jak se správně chovat na ulici, hřišti, při
cestování a sportování. V kufru svého
autíčka nám přivezl ukázat některé ochranné
a bezpečnostní prvky. S chutí jsme se do jeho
bezpečnostně-preventivního povídání zapojili.
V odpoledních hodinách se k nám přišli
podívat všichni ti, kteří to u nás neznají
a chtěli si naši školku prohlédnout. V budoucnu nás pak budou třeba i navštěvovat. Tento

Naši plaváčci.
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den byl Dnem otevřených dveří.
22. 4. naše Země slavila svůj svátek a to
se stalo důvodem udělat něco pozitivního
pro přírodu. Vzali jsme si pracovní rukavice,
kyblíčky a pytel na směsný odpad a takto vybaveni jsme vyrazili na Keříček nad MŠ. Po
poučení o tom, že sklo smějí uklízet pouze
dospělé osoby, jsme se pustili s vervou do
sbírání předmětů, které do přírody nepatří.
Velkým potěšením pro nás bylo, že těchto
předmětů nacházíme na tomto místě rok od
roku stále méně.
26. 4. Svatojakubská noc již klepala na
dveře, když jsme se jedno odpoledne sešli
spolu s rodiči k ,,čarodějnému tvoření“. Asi
po hodince společné práce nám pod rukama
vznikly hrůzně vypadající čarodějnice z vlny
a látek a na jednobarevných tričkách se objevily roztomilé kresby či batikované vzory.
Zanedlouho se tento školní rok přehoupne
do svého závěru. Čekají nás již pouze dva
měsíce společné práce i zábavy. A my vám
o nich samozřejmě budeme vyprávět.
za kolektiv MŠ Poniklá napsala L. Boháčová

foto: MŠ Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Celoroční dřina se někdy vyplatí
Od podzimu nacvičují Minipusinky
a Pusinky skladbičku, se kterou pak na jaře
vyrážejí na soutěže.
První velká soutěž se konala 5. 3. 2016
v Jilemnici – Dance box 2016.
Skupina Pusinek měla ve své kategorii
ještě dva týmy, takže motivace byla veliká.
Po očku sledovala svoje soupeřky, které
byly velice šikovné. Ponikelská devčata nastoupila na plochu s velkým odhodláním. Byla
statečná, ale ve výsledku měla pocit, že oboje
soupeřky byly lepšími týmy. Při vyhlašování
pak byla velmi překvapená, když nebyla na
3. místě, sportovně ale musela uznat, že 1.
místo bylo zasloužené pro tým ze Smiřic. Pro

Česko se hýbe - Semily.

Pusinky to znamenalo krásné druhé místo.
Pro Minipusinky to byla premiéra nové
skladbičky. Navíc byly tři z dětí nemocné,
tak se narychlo vymýšlelo, jak nejlépe zakrýt
velké díry po chybějících. Zacvičily dobře,
i když chybičkám a malým zmatkům se nevyhnuly. 3. místo potěšilo, stejně tak i velká
pochvala od trenérky.
Další soutěž proběhla 2. 4. 2016 v Semilech. Projekt Česko se hýbe ve školách plných
zdraví je celorepubliková soutěž týmových
skladeb. Hlavním cílem je motivovat českou
populaci k pravidelnému pohybu a zdravějším
stravovacím návykům. Soutěž je postupová,
o postup týmy bojují na semifinálových
kolech, které se konají po celé republice. Vyvrcholením je finále v Praze. Minipusinky
byly ve skupině ještě se dvěma týmy, Pusinky

foto: TJ Sokol Poniklá
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byly ve své kategorii samy. Tým menších
zacvičil skladbu na jedničku, všichni byli pozorní a krásně snaživí. Bohužel to nestačilo
na lepší, než 3. místo, ale i tak si vybojovali
postup na celorepublikové finále do Prahy.
Pusinky bojovaly samy se sebou, ale
skladbu zvládly výborně. Postup je jasný.
Tuto soutěž Pusinky pojaly jako trénink na
soutěž Děti v akci v Praze, kam odjely hned
následující den, v neděli 3. 4. 2016.
Na nedělní soutěži Děti v akci se soupeř,
se kterým měly být Pusinky v kategorii, přesunul do jiné kategorie, byly proto
opět samy. Aby to nebylo jen o „zacvičení“,
na dálku soupeřily s kategorií vyšší, a to
15+. Při vyhlašování byly přidělené body
od rozhodčích sděleny. Skladba Pusinek
obdržela 105 bodů. Skladba tanečníků vyšší
kategorie oceněná 3. místem dostala od poroty 104 bodů! Takže Pusinky porazily skupinu
ve vyšší kategorii!
Soutěž Českokamenická mažoretka je

Pusinky - Česká Kamenice.
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pro oba týmy srdeční záležitost, protože
v loňském roce přivezly oba týmy medaili.
Letošní účast na soutěži byla plná očekávání,
jestli získáme opět medailová umístění. Minipusinky byly v kategorii mladší kadetky –
pompon ještě se čtyřmi týmy, takže tentokrát
to nebylo snadné, medaili získat. Nastoupily
jako třetí v pořadí a skladbičku zacvičily
úžasně. Byly moc šikovné, pohárek a medaile
za 3. místo byla opravdu zasloužená. Zajímavostí je, že všechny tři týmy na prvních
třech místech získaly od poroty shodný počet
bodů, ale protože vyhrát může jen jeden tým,
o konečném pořadí rozhodla hlavní rozhodčí.
Pusinky vystupovaly v kategorii starší
juniorky – pompon a do této kategorie se
přihlásilo celkem 6 týmů. Konkurence se
každým rokem zvyšuje, týmy se snaží zaujmout porotu novými prvky a triky s pompóny,
není jednoduché v tak obsazené kategorii vybojovat medailové umístění. Jen drobná zaváhání v náročných zvedačkách je připravila

foto: TJ Sokol Poniklá

Pod horami - březen - duben
o vítězství – 2. místo bylo zasloužené a pro
Pusinky to byla obrovská radost!
Výsledky jsou úžasné a moc děkuji oběma
týmům za předvedení skladbičky. Rodičům
patří velký dík za podporu a pomoc s odvozem
na soutěže. Bez nich by týmy nemohly žádné
soutěže absolvovat. Takže - díky všem!
.Martina Holubcová

Boty pro Pusinky
Na soutěže jezíme již několik let
a v některých soutěžích nám rozhodčí vytýkali nejednotnou obuv. Od letošní sezóny je výtka napravena díky sponzorům, kteří přispěli
na zakoupení nové obuvi. Moc rádi bychom
jim proto touto cestou poděkovali.

Nové boty do roboty.

TJ Sokol Poniklá
Rautis Poniklá
Singing Rock Poniklá
Josef Bekr
Vladimír Hejral
Auto Paska
Jaroslav Sedláček
Míla Gembická a kolektiv z vývojového týmu Devro Jilemnice
Manželé Šedí
Tito všichni přispěli na zakoupení obuvi
– DĚKUJEME!!!
Pusinky Poniklá

ffoto: TJ Sokol Poniklá

14

Pod horami - březen - duben

TJ Sokol Poniklá

TJ Sokol Poniklá
pořádá

MINIPUSINKY
A PUSINKY
V AKCI 

Všichni jste srdečně zváni na malé odpolední
posezení s ukázkami cvičení

KDY???

v úterý 21.6.2016

KDE???

v tělocvičně ZŠ Poniklá

V KOLIK???

v 16:30 hodin
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Deníček ponikelského ochotníka
Jelikož se v měsících březnu a dubnu na „velké scéně“ našeho souboru nic
nepředvádělo, bude tento report pohříchu
téměř výhradně loutkový.

Pomluvy Dr. Watsona
Prvou letošní premiérou se, žel přímo na
krajské přehlídce v Turnově, stala loutková
meotarová detektivka „Pomluvy Dr. Watsona“.
Jenže spíše než o regulérní premiéru se vlastně
jednalo o uspěchanou předgenerálku, což bystré porotě neušlo - a ani ujít nemohlo! Úplná
absence psaného scénáře, jakož i zhruba pětina
nedodělaných scén a loutek, to bylo pro jediného loutkovodiče natolik rozbouřené moře,
že jeho již tak vetchá bárka inscenace doslova
ztroskotala! Byla to věru divoká zkušenost!
Inu, donekonečna se ten loutkářský čert za
ocas tahat nedá, jednou se i jemu ucho utrhne. Že se tak stalo vlastně ve chvíli, kdy jsem

si poprvé dopředu směle myslel, že postup na
národní přehlídku do Chrudimi nějak uhraji (při
dřívějších postupech jsem tomu totiž naopak
upřímně nevěřil!), je mimořádně důležitou lekcí o dřímání na vavřínech. Druhé uvedení hry
v Jablonci nad Nisou již bylo divácky o poznání
příjemnější, takže na ponikelskou premiéru by
už vše mohlo být v pořádku.

Kšeft Jednoty bratrské
Reputaci ponikelského loutkaření tak letos
podržela alespoň loňská společná veleinscenace
sedmi různých loutkářských a jednoho hudebního souboru s názvem „Putování s Janem
Amosem“, v němž ponikelská sekce odehrává
část s názvem „Kšeft Jednoty bratrské“. Dubnová uvedení v Hradci Králové a ve Svitavách
přinesla pozvánku na Loutkářskou Chrudim, vrchol ochotnického loutkaření!
.

Poslední leč

Kšeft Jednoty bratrské - vodič a jeho loutky na
provázku

foto: Kuba Bažant

Ale pozor, nejen tím meotarem je ponikelský soubor živ. Činoherní sekce dlouho, leč systematicky spěje k premiéře Poslední leče. Letos
to dají a já už se teď těším!
Tomáš Hájek
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Kultura

Ponikelská kultura
Sbírka na Tuláčkovu sošku
Vážení ponikelští sousedé, vlastencové!
Dovolujeme si Vám ve známost uvésti,
že u příležitosti výročí půldruhého století od
války prusko-rakouské 1866 bychom rádi uctili památku mnohdy bezejmenných hrdinů tohoto konfliktu skromnou, leč důstojnou soškou
ponikelského Achilla - Jiřího Václava Tuláčka.
S ohledem k jistým (po našem soudu ovšem
lichým) pochybám o osobě zmíněného hrdiny,
bude celá akce financována ryze ze soukromých
zdrojů. Bude to skoro jako s tím Národním
divadlem - krejcárek ke krejcárku vybereme
a sošku zaplatíme.
Sbírku svorně vyhlašují ponikelské spolky:
- Matice Tuláčkova, učená společnost
- Kabinet kerkonošské slovesnosti, zapsaný
spolek
- Bažantova loutkářská družina Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné
jednotě Sokol Poniklá
„Titán snese i menší měřítko“, proto jsme
se s ohledem k finančnímu nákladu rozhodli

Firma STEMRO s.r.o. Jablonec
nad Jizerou přijme bagristu + řidiče nákladních vozidel skupiny
C. Nástup možný ihned. Kontakt
- mobil: 603 729 927.
pro sošku zvící cca 40 cm zhotovenou v odkazu
k železnému srdci Poniklé kovářskou technikou.
V případě, že bude sbírka úspěšná, rozroste
se soška na sousošíčko, aby tak dostali prostor i Tuláčkovi oponenti bránící mu tehdy ve
výstřelu. Vše pak bude usazeno zhruba ve výšce
očí na větším kameni, který bude představovat
někdejší střelcovo vyvýšené stanoviště.
Do sbírky můžete přispět na všech akcích
pořádaných výše uvedenými spolky, případně
v budově OÚ. A to jak anonymně, tak ke vší
Vaší budoucí slávě i adresně.
Za pochopení i štědrost Vám předem
děkuje.
Výbor pro výstavbu Tuláčkovy sošky

Informace pro táborníky
I letos pro Vás SDH Poniklá pořádá tábor.

Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti proběhne od 6. 8. do 13. 8. 2016.
Ubytováni budeme v Rekreačním středisku Vysoká Srbská (http://www.vysoka-srbska.
cz/) v chatkách. Na tábor pojedeme společně vlakem, doprava z tábora bude individuální.
V ceně tábora 2.400,- Kč je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, cesta na tábor,
ubytování na sedm dní a nocí, plná penze včetně svačiny a přesnídávky, pitný režim,
celodenní výlet, veškeré vstupné, pohledy a známky a odměny pro děti.
Prosím všechny zájemce, kteří tak ještě neučinili, aby se co nejdříve přihlásili. Kapacita, byť omezená, není zdaleka vyčerpána. Přihlášky naleznete na ponikla.cz, nebo
si o ně napište na JJirous@seznam.cz
Míra Jirouš, SDH Poniklá
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Kultura

Knižní tipy k začátku turistické sezóny
Na Obecním úřadě Poniklá lze ještě zakoupit dříve nabízené knihy, které
mohou být zajímavou inspirací k výletům po Poniklé a jejím bezprostředním
okolí:

Putování za lidovou architekturou
Semilska

Autor Petr Luniaczek Vás prostřednictvím navržených tras 33 výletů provede
po krásách roubených chalup. Jedna
z tras prochází i Poniklou a Přívlakou.
Věděli jste, že na našich katastrech je
přes 130 roubených objektů?
A5, brožovaná, 191 stran, černobílá
s barevnými přílohami, exklusivní cena
120,- Kč

Jilemnicko – drobné kulturní
památky

Doprodej výpravné publikace o drobných
památkách, kterou vydal svazek měst
a obcí Jilemnicko v roce 2011. Kaple,
sochy, Boží muka, smírčí kříže, pomníky, pamětní desky,… ze všech 21 měst
a obcí regionu. I když v Poniklé prošlo od
vydání knihy 8 ze 13 objektů celkovou
restaurací a fotograﬁe tak již neodpovídají skutečnosti, obsahuje kniha řadu
zajímavých údajů z naší i okolních obcí
a dokládá bohaté estetické cítění našich
předků a jejich potřebu zušlechťovat veřejný prostor.
A4, vázaná, také 191 stran, barevná.
Exklusivní cena - sleva ze 350,- na
150,- Kč!!!
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Divadlo

Kultura

Poprad

Zápisky dôstojníka
Červenej armády

v sobotu 14. května 2016 od 19.00
v kulturním domě v Poniklé

slovenské znění, divadlo otevřeno hodinu před představením,
reservace vstupenek na OÚ Poniklá, vstupné 120/60,-Kč
20
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Škola a školka

POHÁDKOVÝ
LES 2016

Milé děti, letos ožije ponikelský luh kolem fotbalového
hřiště Na Kozinách pohádkovými postavičkami

v sobotu 20. června po 13. hodině!
Dne 16. května bude na internetových stránkách
obce
Poniklá:
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).
Skupinky budou vycházet vždy po osmi minutách, takže
budete dopředu přesně znát čas, kdy na vás přijde řada.

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.

Přijďte, bude legrace!
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Něco ze zemědělství...
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč
obhospodařovalo v loňském roce 457 ha
zemědělské půdy, z velké části pronajaté. Luk
a pastvin máme 305 ha a orné půdy 152 ha.
Celkem chováme 420 kusů skotu, z toho
185 krav. Tento stav si držíme již řadu let po
sobě.
Rostlinná výroba je především zaměřena
na zajištění kompletní krmivové základny
pro výrobu živočišnou. Jsme zaměřeni na
produkci bio-mléka. Bio-mléko od nás odebírají Polabské mlékárny a.s. Poděbrady. Obchodujeme přes mlékařské družstvo Viamilk
cz Hradec Králové, které se nám i přes neleh
kou situaci v sektoru mléka snaží vyjednávat
co nejlepší realizační cenu. Zvýšenou cenu se
nám daří držet díky zvýšené poptávce po biomléku v Německu. Za rok 2015 jsme vyrobili 968 481 lt mléka. V I. třídě jakosti jsme

Celkem chováme 420 kusů skotu, z toho 185 krav.

do Polabských mlékáren prodali 899 820 lt,
zbylých 68 661 lt se spotřebovalo na výkrm
telat. Průměrná dojivost na krávu a den činí
14,6 lt mléka. Pravidelné rozbory potvrdily
dobrou kvalitu našeho bio-mléka a tak jsme již
po čtvrté za sebou získali ocenění za nejlepší
mikrobiologickou kvalitu. Za rok 2015 se
nám narodilo 199 telat, z toho bylo 106 býčků
a 93 jaloviček. Býčky prodáváme při dovršení
váhy 55-60 kg, jalovičky si ponecháváme pro
vlastní chov. Telata nám průměrně nabírají
0,78 kg za den. Vysokobřezí jalovice nad
potřebu obratu stáda se snažíme odprodat.
V loňském roce jsme prodali 16 ks VBJ do
Turecka a Uzbekistánu.
Z obilovin pěstujeme pšenici, oves a tritikále. Obiloviny jsme měli osety na 61 ha,
zbylou část orné půdy tvoří lusko-obilné
směsky a jetelotrávy. Suché počasí se bohužel
v loňském roce projevilo na velikosti zrna
a tím i na výnosech. Velmi pěkného výnosu
jsme dosáhli u ovsa, bohužel u pšenice a tri-

foto: HD Krakonošův ranč
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tikále to bylo horší. Celkem bylo sklizeno
2 155 q obilí, což na ha půdy činí výnos
necelých 35 q. Nedostatek srážek se také
výrazně podepsal na objemu otav. Jetelotrávy,
louky i pastviny skoro neobrůstaly a s tím, co
narostlo, se nám horko těžko dařilo zajistit krmení pro dobytek. Jalovice jsem pásli až do
13. listopadu, především díky přesunům stáda
na pozemky, které se běžně nepasou. Podařilo
se nám nakoupit určité množství krmiva a tím
zabránit nucenému snižování stavu dobytka.
V mechanizaci jsme částečně obnovili
strojní park o traktorový a fekální návěs, polonesený pluh a sklopný diskový podmítač.
V rámci našeho hospodaření se snažíme
využívat
všech
dotačních
programů
vyhlášených MZE, Státním intervenčním fondem či MAS „Přiďte pobejt!“. Za poslední
dotované období jsme získali dotaci na rekonstrukci hrazení v teletníku, rekonstrukci dvou
vazných stájí, dotaci na nákup nového traktoru, rozmetadla a výstavbu hlavní skladovací
jímky. Naše finanční spoluúčast představovala
většinou více jak 50 % podíl z realizačních
nákladů.
Na podzim roku 2015 bylo vyhlášeno
I. kolo příjmu žádostí v novém dotovaném
období. Zde jsme podali žádost o dotaci na
výstavbu silážního žlabu. Vyhlášené podzimní kolo mimořádně podpořilo všechny
projekty do 5 mil. Kč pořizovací ceny, a tak
jsme měli velké štěstí, protože bodový systém
a preferenční kritéria nebyla přímo našemu
projektu nakloněna. Výstavba je v plném
proudu a zkolaudování plánujeme do konce
června letošního roku. Pevně věříme, že
v druhé polovině července budeme provádět
konzervaci píce v novém silážním žlabu.
Velkou bezmoc nyní pociťujeme hlavně
okolo zemědělské půdy. Vlastníci půdy určitě
vědí, co mám na mysli. Všichni jsou obesíláni
dopisy s nabídkou na odkoupení. Cena půdy
během několika let vzrostla až na čtyřnásobek.
Plně si tuto skutečnost uvědomujeme a pokud
je v našich možnostech, tak se ji snažíme
řešit. K dnešnímu dni se nám podařilo na
koupit 19 ha zemědělské půdy, další obchody
máme rozjednané. Bohužel naše možnosti
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jsou finančně omezené. Tímto děkujeme všem
vlastníkům, kteří nám svoji půdu pronajímají.
Závěrem děkuji všem zaměstnancům
a členům družstva, kteří mají na všem
velký podíl. Současná doba nám ukázala,
že hospodařit ekologickým způsobem byla
ta správná volba. Produkce bio-mléka nám
prozatím zaručuje jistotu v lepší ceně mléka
a šanci, jak v této době přežít.
Alena Šedá – předsedkyně družstva

Kde se vzal Tuláček?
Nemám na mysli naše nejslavnější
a nejznámější bratry Víta a Karla Tuláčka.
Myslím toho „starého Tuláčka (Mladčů), který
bydlel v domku u lávky“. Právě toho, kterého
vzpomněl PhDr. Jaroslav Kaván, CSc. ve
svém pojednání o dolování grafitu v Poniklé.
Ten zde mimo jiné píše:
„Výraznou změnu přinesla stavba silnice
podél Jizery v šedesátých létech 19. století
a stavba mostu u Mýta. Po dokončení stavby
silnice v roce 1866 vpadly přes Poniklou
pruské vojenské jednotky do Čech. Na ně
chtěl z tzv. Havlíčkova kopce střílet starý
Tuláček (Mladčů), který bydlel v domku
u lávky. Tuláček byl posledním pamětníkem
a účastníkem dolování v dolech na grafit, které
se krátce po vyhoření arnoštovských hamrů
zřídily, zůstala po nich halda proti Tomíčkovu
kolenu nad bývalým čp. 7 (u Patočků), kde se
ještě i dnes nalézají hrudky mazlavého grafitu.
V roce 1866 rozumní lidé přihlížející tažení
pruského vojska zabránili Tuláčkovi vystřelit
a Poniklá byla ušetřena jistému vojenskému
zásahu pruských jednotek.“
Tolik píše Dr. Kaván. Neuvádí Tuláčkovo
křestní jméno, rodinné poměry, vzdělání,
den ani místo narození ani úmrtí, ani jeho
rodinný stav. Až jiný vzdělaný člověk doplnil vše potřebné, i podobu. Nejsem určitě tak
vzdělaný, ale zase jsem zvědavý. Tak jsem
hledal. Kde jinde než v matrikách. Ty jsou
dnes již zveřejněny a dostupné na internetu.
Tak jsem hledal. Ale nenašel.
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Tak jsem se ptal již koncem loňského
roku, osobně, ponikelského pana starosty ing.
Hájka. „Nemohu nalézt Vámi přesně uváděná
data narození a úmrtí ponikelského rodáka
Tuláčka“. Pan starosta mi na to odpověděl, že
jsem je ani najít nemohl, jelikož se jedná o fikci. K našemu rozhovoru přišel náhodou i pan
Radek Šírů, který slyšel závěr naší rozpravy.
V Poniklé zřejmě v roce 1866 „starý
Tuláček“ bydlel. Kde a kdy se narodil, jaké
bylo jeho vlastní jméno, kdo byli jeho rodiče,
jeho vzdělání, osud i úmrtí. To všechno je
jenom fikce.
Označit „starého Tuláčka“ jako hrdinu
mně připadá jako výsměch vojákům padlým
ve válce u Hradce Králové. Ti byli hrdinové
Prusko - Rakouské války. Bylo jich 5.700 rakouských a 2.000 pruských.
Fikce (z lat. fictio, od fingó, utvářet,
stavět, předstírat) je označení pro klam,
zdání nebo výmysl. Označuje opak reality,
skutečnosti. Česky lze tento pojem vyjádřit
slovem smyšlenka.
Podobné je to asi i s Matějem Bažantem.
Nelze zpochybnit jeho existenci jako
u Tuláčka. Ale kdy a kde se narodil a potom
kdy a kde zemřel? Nenašel jsem ho ani na
Jestřabí, ani v Poniklé. Nebo se nejmenoval
Matěj. Ale proč?
Jo, Kašpárek, ten si může vymýšlet, co
chce. Ale starosta s insignií na krku? To je
potom síla.
Omlouvám se za svoji smělost.
Mirek Holubec – Jindráčků

Ostatní

Kašpárkovo doznání
Vážený pane Holubče – Jindráčků,
děkuji Vám za Váš polemický soud, který
mne zejména svojí poslední myšlenkou zasáhl.
Ale popořádku. Co se týká konstatování
faktů o osobě „starého Tuláčka (Mladčů)“,
děkuji Vám za toto korektní shrnutí toho mála,
co bezpečně (?) známe. Děkuji i za definici
slova fikce, ke které bych pro naši causu rád
připomenul i jeden z jejích konkrétních druhů,
totiž „básnickou licenci“ (lat. licentia poetica).
A k té se znám!!! Pravidla básnické licence ale
přece neumožní napsat tak jednoznačně, že si
autor vymýšlí. V tomto případě vymýšlí ne
proto, aby lhal, mlžil a zastíral známou pravdu,
ale aby fiktivní rekonstrukcí přibarvil, zlidštil
a poutavěji reprodukoval podstatu příběhu hrdinství maličkého ponikelského chlapíka,
který se nebojí nepřátelského vojska. Přestože
jsem se domníval, že v Tuláčkovském příběhu
je celá řada skrytých i zjevených (!) podnětů,
které mohly napovědět o částečné mystifikaci,
uznávám, že u části čtenářů a posluchačů mohlo dojít ke zmatení. V tomto ohledu se Vám
cítím povinován omluvou. Omlouvám se Vám
za nedostatečně zřetelně zjevenou hranici
mezi fakty a básnickou licencí.
Na hodnocení hrdinství se s Vámi ovšem
hrubě neshodnu. V loňském roce jsem coby
principál volného uměleckého ochotnického sdružení Montalban měl s mými přáteli
tu čest secvičit celovečerní divadelní pásmo věnované výročí
války prusko-rakouské
1866. V něm se vší
vážností až pathosem
připomínáme
někdy
i pozapomenuté příběhy
konkrétních rakouských
i pruských vojáků,
a zejména pak českých
civilních
obyvatel,
které tato příšerná řež
semlela. Pokud Vám:
„označení
,starého
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Tuláčka´ jako hrdiny připadá jako výsměch
vojákům padlým ve válce u Hradce Králové“,
pak mně tedy nikoliv!!! A nesnažte se mne,
prosím, obviňovat z takového úmyslu! Dějiny
největšího a nejkrvavějšího vojenského
střetnutí na území našich severovýchodních
Čech v celé historii mne vždy zajímaly. Toho,
kdo se začte do děsuplných zpráv z polních
lazaretů (protože ničivá síla zbraní byla již
tehdy úžasná, chirurgie se ale začasté omezovala pohříchu na pilku oddělující končetiny
při plném vědomí), srdcervoucích dopisů
a vzpomínek na zničené životy a lásky vojáků
i civilistů (protože když se kácí les císařství,
létají lidské třísky), do suchých konstatování
o materiální spoušti způsobené pruskou armádou (a vlastně nejen jí), a také toho, kdo se zamyslí, že právě tento konflikt definitivně zlomil vaz naší podunajské monarchii a způsobil
tak nepřímo obě strašné války v následujícím
století, toho myšlenky na zesměšňování
loajálních občanů rakouské říše nenapadnou! A to ať vojáků (padlých, raněných, nebo
i „jen“ doživotní trauma si odnášejících),
jakož i civilistů, kteří se tak či onak (a třeba
i naivně, zdánlivě bláznivě a beznadějně)
snažili zabránit naší konečné prohře. Hrdinů
té doby bylo mnohem více, než kolik jste jich
vyčíslil. Já z tohoto počtu nevyjímám ani civilisty, kteří nadto měli o poznání větší volnost,
aby prokázali svůj charakter. Hráli jsme o nich
v Poniklé 2. dubna 2016 a ti, kteří se přišli
podívat, mi snad neúctu k padlým vojákům
podstrkávat nebudou.
Ostatně opakované snahy stavět Tuláčka
proti
jiným
historickým
osobnostem
a poměřovat jejich zásluhy nepocházejí věru
z mé dílny! Já „kopu“ za Tuláčka (a v posledku nejen za něj), ne však do jeho předchůdců,
současníků, či následovníků. Byl bych rád,
kdyby prostor v našem obecním časopise
(spíše než zacyklenou debatou o okrajových
aspektech odkazu „starého Mladčů“) raději
někdo obohatil o poutavé čtení o dalších zajímavých figurách našich dějin. Mnozí z těch,
kteří se ohrazují vůči osobě Tuláčka (Mladčů)
mají nepochybně mnohem více odborné erudice, spisovatelského talentu i potřebného
času, nežli já. Zúročí-li své schopnosti
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a možnosti v bádání o dalších kandidátech
členství v Pantheonu vznešených Ponikeláků,
rád s nimi budu spolupracovat.
S tím Kašpárkem a insignií jste ovšem trefil hřebíček na hlavičku! Je to pro mne vlastně
docela osobní téma, ale co bych před Vámi
skrýval? Je to tak - z personálních důvodů
jsem starostou i Kašpárkem v jedné osobě!
Záměrně a rád! Po dlouhá staletí se totiž
osvědčovalo vedle důstojenství pomazaných
hlav (insignie) přidružit rozpustilé bláznovství
šaškovo (Kašpárek). Ten šašek tam nebyl proto, aby vykládal vtipy a žongloval s míčky, ale
aby věčně nabízel neotřelý pohled na svět, aby
znejisťoval ustálené svaté pravdy, aby provokoval k přemýšlení. Já mám hlavu věru pomazanou jen maličko, a tak i té kašpárkovské
neotřelosti si ordinuji jako šafránu. Ale princip platí a umožňuje nebrat sebe sama a také
veškerý svět kolem jenom vážně – a úplně
lapidárně vyjádřeno, nezbláznit se docela
z hald byrokratických nud a všudypřítomných
přízemností! A tak si asi každý z nás hledáme
nějaký „ventil“, kterým se snažíme vybalancovat své nitro. Taková duševní hygiena.
Zříkám se alkoholu (pročež si v pátek večer
hlavu prostě „nevykropím“) a ani nesportuji (pročež si opět v mozku nepřivodím ty
správné chemické reakce odbourávající stres).
A tak si čas od času potřebuji zahrát divadlo,
nebo zkrátka udělat něco méně racionálního,
než je razítkování a vyplňování formulářů. (Že
je takových úniků z reality poskrovnu a že mi
při psaní těchto řádků zpětně docela hořknou,
ponechávám nyní stranou…) Omlouvám se,
pokud jsem Vás až příliš zatáhnul do svého
soukromí, ale míra vzájemného nepochopení
mne přinutila odkrýt své duševní karty!
Vlastně ani nevím, čím tu svoji dnešní
zpověď uzavřít. Tak snad jen předčasným
pozváním na letošní Tuláčkovy slavnosti,
které budou 24. září dle dlouhodobého plánu
věnovány Tuláčkovi! Ale nebojte, žádnému
„starému Mladčů“, ale (jak bylo psáno již
v minulém cancálku) Karlovi Tuláčkovi a jeho
muzikantskému řemeslu! Za každý seriosní
materiál k jeho osobě budu rád, básnickou licenci pro tento případ zavírám na petlici!
Tomáš Hájek

Pod horami - březen - duben

Inzerce
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Inzerce

SINGING ROCK, přední výrobce horolezeckého
vybavení, osobních ochranných prostředků proti pádům
z výšky, jehož součástí je vzdělávací systém POLYGON,
poskytující profesionální školení a konzultace v oblasti
zajištění osob při práci a záchraně ve výškách, hledá
vhodného kandidáta na následující pozici:

Pracovník konfekce - šička – Poniklá
Požadovaná kvalifikace:
 SŠ vzdělávání , vyučení v oboru (výhodou)
 plná uživatelská pečlivost, komunikace a flexibilita (výhodou)
 týmový hráč, samostatnost, chuť učit se nové věci
Nabízíme:
Možnost být součástí mladého nadšeného týmu, prostředí dynamicky se rozvíjející firmy.
Přátelské pracovní prostředí, které podporuje a povzbuzuje rovnováhu mezi pracovním
a soukromým životem. Možnost využití naši lezecké stěny, školící centra POLYGON,
neformální akce zaměstnanců, příspěvek na stravování ,stejně jako velké slevy pro zaměstnance
na naše vybavení. Předpokládaný nástup - 1. 5. 2016
Obor:
Výroba, vývoj a prodej outdoorového vybavení pro horolezce a osobních ochranných
prostředků pro práci ve výškách.
Popis práce:
 obsluha šicích strojů, práce v mladém kolektivu
 šití výrobků OOPP kat. sport a work
 zajímavá práce v čistém prostředím
 možnost dlouhodobé práce, možnost přesčasů
Místo práce:
Pracovní úvazek:
Termín:

Liberecký kraj, Poniklá
Plný
průběžný nástup

Pokud si myslíte, že se hodíte na tuto pozici, pak neváhejte a kontaktujte nás s Vaším
životopisem. Prosím zasílejte Vaše informace e-mailem na adresu uvedenou níže. Dostáváme
velké množství životopisů, takže vyřízení a vyrozumění z naší strany trvá většinou 1- 2 týdny.
Děkujeme za pochopení a Váš zájem o spolupráci s firmou SINGING ROCK
(info@singingrock.cz).

27

TRADIČNÍ

Sobota 2.7.2016 od 16h.

BENÁTKA

SDH Přívlaka Vás zve na

