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Slovo redakce
Milí čtenáři,
tak jsem si nedávno uvědomil, že se našemu zpravodaji věnuji už osmým rokem.
To už je nějaký čas! Od chvíle, kdy jsem si
toto uvědomil, se mi neustále vrací takový
sen.
Jdu s dcerkou na procházce po naší návsi a osloví mne soused (někdy sousedka)
s tím, že by také jednou chtěl(a) vytvářet
obecní zpravodaj, že má spoustu nových
nápadů, že by to chtělo tu něco přidat, tu
něco změnit, trochu to zase rozjet. Dlouho si povídáme o všem, co zpravodaj dělá
zpravodajem. Na konci našeho povídání
jenom řeknu: „Tak tady ho máš, předávám
veslo, ať se ti dobře daří, když budeš potřebovat pomoct, víš, kde bydlím.“
Je to jen sen, ale někdy se snad sny plní,
alespoň myslím.
Příjemné počtení a já jdu s dcerkou na
procházku...
Marek Kulhavý - redaktor

TÁBOR SDH PONIKLÁ:

Výzva pro zájemce o účast na táboře
SDH Poniklá. Máte-li zájem, napište na
JJirous@seznam.cz nebo zavolejte na
775 950 973. Podrobnější informace
na ponikla.cz a na stránkách ZŠ Poniklá.
J.Jirouš
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Svěcení obrazu sv. Floriána v našem kostele. Více
v příštím zpravodaji.
foto: Marek Kulhavý
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Vážení ponikelští sousedé,
první jarní měsíce máme za sebou a před sebou máme spoustu zajímavých kulturních trachtací – oslavy výročí vzniku divadelního spolku a ponikelských hasičů, svátek dětského dne, další
cestu Pohádkovým lesem a tak dále a tak dále, ale ještě než přeskočíte k plakátům zvoucím vás
na tyto akce, ponořte se do řádků níže a přečtěte si, co se děje v obci.

Kulturní dům
O probíhajících zateplovacích pracích vás
informujeme už několik měsíců, jak se sami
můžete přesvědčit, spějeme do samotného finále. Obálka budovy je zateplena, rozvody
topení v přísálí jsou hotové, bývalý internát
dostává dispozici pro ubytování cca 45 osob,
posedět si v druhé polovině května budete
moci na nových židlích, interiér je nově vymalován a částečně také upraven. Teď jenom
popřát Kantýně, aby našla vhodného nájemce,
který objekt náležitě využije nad rámec obecního kulturního provozu.

Kantýna dostává nový kabátek.
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Nové kontejnery na použitý textil,
obuv a hračky
Na sběrná místa tříděného odpadu
„U zdravotního střediska“ a „Za farou“ byly
umístěny bílé hranaté kontejnery na použitý
textil, obuv a hračky, které zde lze (v libovolné míře opotřebení) zdarma umístit. Službu
provozuje polská společnost Wtórpol, která
je založena primárně na komerční bázi. (Po
vytřídění je část „odpadu“ prodávána a část
dále zpracovávána - na charitu je odevzdávána
pouze část tohoto sběru.)
I nadále proto bude ponikelským Českým

foto: Tomáš Hájek
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červeným křížem dvakrát do roka organizován tradiční sběr použitého oblečení, obuvi
a hraček pro Diakonii Broumov. Kdo tedy má
možnost a chuť, může s odložením textilu (zejména těch lepších kousků) vyčkat a přispět na
čistě charitativní účely tímto způsobem.
Je tedy na zvážení každého, jak s použitým
textilem naloží. Doufejme, že se jím napříště
již nebudou plnit velkoobjemové kontejnery,
kam obnošené šatstvo nyní již jednoznačně
nepatří.

Kompostování
Vzhledem k časnějšímu příchodu jara jsou
již po vsi rozmístěny tři kontejnery na sběr zeleného bioodpadu! (odkládat lze trávu, větve,
listí, zbytky zahradních rostlin a plodů – nikoliv však třeba kuchyňské zbytky, hnůj apod...)
Tři kontejnery jsou rozmístěny Za farou, na
Huderově a u Kantýny.
Na Huderově byl zatím zkusmo k rozebrání vysypán kompost z loňské „sklizně“ –
vzhledem ke zkrácenému procesu jeho zrání
se nejedná o finální produkt, je tak na Vašem
uvážení, zda o něj budete mít zájem v této
podobě. Pokud ano, bude možné dodat takto
k rozebrání další hmotu.

Nový kontejner na použitý textil, obuv a hračky.

Obecní hlásný

Bytový fond
Rada obce projednávala vyúčtování hospodaření bytového fondu za rok 2013. Výdaje
byly plánovány ve výši 1 878 000 Kč (včetně
zapojení zůstatku z roku 2012), skutečně bylo
investováno 1 997 512 Kč – největší akcí byla
nová uhelná kotelna pro čp. 266 a 267, rekonstrukce
nově
přidělovaných
bytů
v čp. 303, 54, 307 a 204, odizolování čp.
307, dále pak probíhala běžná údržba nemovitostí. Pro rok 2014 jsou výdaje plánovány ve
výši 1 480 000 Kč (mmj. dokončení kotelny
pro 266 a 267, dokončení odvodnění 307).
K lednu 2014 byl evidován dluh na nájemném
a službách ve výši 255 000 Kč, což tvoří 13%
ročního předpisu těchto plateb. U většiny dlužníků existuje dohoda o splátkovém kalendáři,
některým dlužníkům bylo umožněno si část
dluhu odpracovat. V případech, kdy není jiná
možnost, musí i obec přistoupit k exekučnímu
řízení. To je aktuálně vedeno proti třem dlužníkům (přičemž žádný z nich již obecní byt neobývá). Největší pohledávky jsou evidovány
vůči některým nájemníkům z čp. 266 (dluhy
zapříčiněny mimo jiné vysokými náklady na
otop centrálním olejovým zdrojem – po jeho

foto: Tomáš Hájek
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nahrazení uhelnou kotelnou předpokládáme
alespoň částečné zklidnění situace). Vzdor zažitým mýtům je naopak v čp. 60 dlužníků jen
minimum.

Silnice a cesty
Poměrně častým zdrojem nespokojenosti
občanů je stav komunikací. Zatímco tíže odpovědnosti za stav obecních cest leží vskutku
na obci, v případě hlavní silnice I/14 je majitelem a správcem stát (respektive Ředitelství
silnic a dálnic) a v případě silnic Poniklá (od
křižovatky u hl. silnice) – Jestřabí v Krkonoších, dále pak Mejto – Jilem a také Mejto –
Roprachtice je majitelem a správcem Liberecký kraj. Bohužel musíme konstatovat, že i přes
naše apelace na nevyhovující stav některých
úseků je odezva správců pouze částečně uspokojivá. Obec tedy využila svého práva a požádala o proměření hlukové zátěže na hlavní
silnici – v případě překročení limitů by ŘSD
mělo zajistit adekvátní opatření (např. příspěvek na plastová okna). Ať už je to náhoda či
nikoliv, proběhne údajně ještě těsně před tímto
měřením celoplošná vysprávka nejvíce poškozeného úseku komunikace mezi budovou
pošty a bývalým transformátorem (odbočka

Spláchnutá cesta nad Dolečkem.
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k MŠ). Alespoň snad tedy něco! Jinak právě
v těchto dnech se rozbíhá druhá etapa rekonstrukce úseku I/14 v Mladkově, během které
budou vybudovány nové opěrné zdi mezi silnicí a Jizerou. Pokud půjde vše podle plánu,
bude v tomto úseku provoz řízen semafory do
konce září.
Slova prý a údajně si vypůjčujeme i tehdy,
pokud tlumočíme závazek řádově do měsíce
konečně opravit nebezpečnou havárii propustku nad Poniklou. Od loňského roku pozůstavší
propad komunikace z důvodu jejího podhrabání jezevcem (sic!) je pro neznalé řidiče vyloženě nebezpečný. Doufejme, že si jezevec nebude hledat náhradní ubytování v jiném místě
pod silnicí. Jako nepříliš šťastné se ukázalo
dubnové obsypávání krajnic štěrkem – prudké
lijáky posledních dní tuto investici Krajských
silnic již částečně odplavily... Optimista by
řekl, že poučením z tohoto omylu bude napříště asfaltová výsprava vnitřních oblouků zatáček pod farou a pod hřištěm Na Vršku, které to
opravdu potřebují.
Prudké lijáky bohužel poškodily i některé
nezpevněné obecní komunikace – na přiloženém obrázku vidíte, jak příval doslova spláchnul povrch cesty od Dolečku k Reinišovu
statku. Co se týká plánů na opravu obecních

foto: Tomáš Hájek
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komunikací v letošním roce, ten bude připraven a diskutován na příštím zasedání zastupitelstva.

Elektroskansen
Ctitel starých technických památek si při
procházce od Pavláku na Huderovo přijde
na své. Dřevěné sloupy elektrického vedení
s pěticí drátů osazené archaickými svítidly
jsou vyloženě romantickým prvkem naší malebné krajiny. Tento stav bude dle oficiálního
vyjádření ČEZu k vidění do roku 2016 (nebo
2017), kdy je plánováno dokončit výměnu
sloupů i v tomto úseku.

Pátrací akce
V sobotu 26. dubna zažila Poniklá nebývalé srocení složek záchranného systému.
Do vyhlášené pátrací akce po zmizelé osobě
(muž bydlištěm z okresu Náchod) se zapojilo
na 60 členů policie a profesionálních i dobro-

Pátrací akce se zúčastnilo na 60 policistů a hasičů.

Obecní hlásný
volných hasičských sborů z okolí, kynologové
a v záloze byl připraven i vrtulník s termovisí.
Bohužel se potvrdila obava, že si pohřešovaný
sáhne na život – po čtyřech hodinách pátrání
byl nalezen oběšený v lese na Homoli.

Oslavy
Patrně největší ponikelskou společenskou
událostí roku se stane společná oslava dvou
nejstarších ponikelských spolků. Ponikelští
ochotníci oslaví 150 let škádlení Thalie a ponikelští hasiči 130 let krocení požárů dne
24. května 2014. Podrobnosti jsou uvedeny
na plakátu na zadní straně časopisu, na tomto
místě tedy pouze doporučíme hojnou účast veřejnosti. Bude legrace!
Vážení ponikelští sousedé, užijte si jarního
sluníčka, spolu s vámi se na něj těší
Petra Novotná, místostarostka
Tomáš Hájek, starosta

foto: Tomáš Hájek
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Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 3. 2014
1) Zahájení
24. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
12 zastupitelů, (omluveni: M. Gembická,
J. Čížek, J. Jón) a 2 hostů z řad veřejnosti.
Starosta konstatoval, že zápis z 23. zasedání
byl pořízen a ověřen, zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a v počtu 12 zastupitelů je
usnášeníschopné.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 13. 12. 2013 do 6. 3. 2014
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
J. Kubín: Jaká je aktuální situace kolem nového pediatra pro dětskou ordinaci?
T. Hájek: Liberecký kraj nyní vypsal výběrové
řízení, které je pro kraj povinné, vážným
adeptem je MUDr. Joska ze Semil, který má
atestaci dětského pediatra a v Semilech provozuje alergologickou ordinaci. Péči pro
Poniklou a Jablonec nad Jizerou chce zachovat v původním rozsahu, tzn., že by v Poniklé mohl být 2x týdně. Výběrové řízení bude
ukončeno 9. dubna, v průběhu dubna se
očekává znovu zprovoznění ordinace. Dalším
zájemcem byla společnost Mediaclinic, která
však předpokládala, že by pacienti dojížděli do
Jilemnice.
J. Kubín: Kdo bude těžit u Vojákova mlýna? Je
s nimi domluva?
T. Hájek: Jde o společnost PROLESS, domluva s firmou je, dřevo nebude dopravováno
po asfaltu.
T. Klikorka: Jaká bude životnost případné
nové lávky k nádraží?
T. Hájek: Životnost se projektuje na 100 let,
původní byla plánována také na 100 let, ale
podle dnešních norem je to pouze 50 let, což
pro nás znamená konec teoretické životnosti
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v příštím roce. Odhadované náklady na opravu
a novou lávku se liší nepatrně o cca 600 tisíc Kč, v tom případě je podle mého názoru
lepší jednou investovat do úplně nové lávky.
V příštím roce by výměna lávky mohla být
připravena „papírově“.
Návrh usnesení č. 256:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 13. pro–
since 2013 do 6. března 2014.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodloužení kontokorentního
úvěru u ČS a. s.
Kontokorentní úvěr je pro obec účelné mít
zřízen, pomocí něho lze jednoduše hradit krátkodobé závazky převyšující momentální hotovost na účtech, případně překlenout standardně
kritické období konce kalendářního roku, byť
při přechodu do letošního nového roku ho
obec překvapivě čerpat nemusela. Podmínky
nové úvěrové smlouvy se oproti uzavřené
smlouvě významně nemění (úroková sazba
je jen nepatrně výhodnější), banka zhodnotila finanční situaci obce kladně, a proto již
nevyžaduje krytí úvěru blankosměnkou.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 257:
ZO Poniklá po projednání schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí kontokorentního úvěru
ve výši 800 tis. Kč se splatností 1 rok s Českou
spořitelnou, a.s.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Rozpočtový výhled obce 2014 2018
Vytvoření rozpočtového výhledu je pro obec
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Zastupitelstvo

ze zákona povinné, jde o kvalifikovaný odhad
rozpočtu obce na následující čtyři roky. Za
povšimnutí stojí zejména třída 8 u výdajů,
kde je popsána cesta k dokončení úplného
oddlužení obce během příštího funkčního období.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 258:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtový výhled obce
na období 2014 - 2018.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

ZO v prosinci 2013 schválilo rozdělení
300 tis. Kč dle daných pravidel, RO následně
vypsala výzvu, shromáždila 14 žádostí
a navrhla rozdělení financí mezi jednotlivé
subjekty. Letos došlo jen k minimálnímu
převisu poptávky nad nabídkou – o pouhých
4 400 Kč, proto došlo pouze k jedinému
mírnému krácení u projektu SDH Přívlaka,
kterýžto jako spolek čerpá dalece nejvyšší
částku dotace.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 259:
ZO Poniklá schvaluje rozdělení 300 000,- Kč
v rámci Grantového programu obce Poniklá
dle předloženého návrhu.
Hlasování:

5) Rozdělení grantu obce Poniklá

Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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6) Nákup víceúčelového robota do
jídelny ZŠ
Výběrem kuchyňského robota pro ZŠ Poniklá byl pověřen zastupitel Josef Bekr. Po delší
komunikaci s mnoha výrobci se podařilo nalézt přístroj (krouhač zeleniny CL 50E), který
by splňoval všechny představy kuchařek ZŠ.
Výsledná cena multifunkčního zařízení včetně
všech přídavných nástavců činí 76 249 Kč
(včetně DPH).
Diskuse:
T. Hájek: To, že se dnešní zastupitelstvo koná
v jídelně, není proto, že dnes jednáme o nákupu kuchyňského robota, ale proto, že si zastupitelé mysleli, že se zvedne počet veřejnosti na
zasedání, jsem rád, že se tak stalo, dnešní účast
se oproti minulému zastupitelstvu zvýšila
o 100 % (pozn. zapisovatele: na 23. zasedání
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přítomný 1 občan, na 24. zasedání přítomni
2 občané).
J. Bekr: Jde o kuchyňský robot, který si vybraly přímo kuchařky, byly se na něj podívat
v jídelně v Jablonci nad Jizerou, našel se pouze
jediný dodavatel, který k dodávce nabídl také
servis.
J. Kubín: Jaká je záruka?
J. Bekr: Jde o standardní dvouletou záruku,
výrobce přislíbil, že zajistí servis i po skončení
této doby.
Návrh usnesení 260:
ZO Poniklá schvaluje nákup krouhače zeleniny CL 50E včetně příslušenství za cenu
76 249 Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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7) Úpravy v budově KD Kantýna
Od loňského podzimu probíhá několik etap
úpravy objektu KD Kantýna:
Dokončeno:
· Výměna oken a dveří
· Zateplení stropů včetně podhledů na přísálí
a v divadelní šatně
· Nové osvětlení sálu a přísálí
· Instalace nové kotelny (probíhají již jen
drobné dodělávky před kolaudací)
Probíhá nebo je v plánu:
· Zazdívání několika oken, výměna ventilátorů
· Opláštění budovy tepelnou isolací (duben,
květen)
· Výmalba sálu a přísálí (probíhá)
· Nové židle a stoly (získána dotace z KÚ LK
ve výši 200 tis. Kč – duben, květen), vybavení
divadelní šatny a nové ozvučení sálu (financuje Divadelní spolek J. J. Kolár z Grantového
programu obce Poniklá)
·Úpravy internátu - drobné stavební úpravy prováděné v zimním období obecními
zaměstnanci, které mají za účel funkčnější dispozici místností nevyužívané (a v současném
stavu nevyužitelné) ubytovny
· Úpravy elektroinstalace a vodovodních a odpadních rozvodů v části ubytovny (navazuje
na předchozí bod), zajistila by externí firma
Úpravy elektroinstalace, vodovodních a odpadních rozvodů:
· Je účelné provést je právě nyní, kdy je KD
jedním velkým staveništěm a ideálně ještě
před zateplením fasády.
· Stávající podoba ubytovny je zcela nevyhovující, pro alespoň teoretickou možnost
jejího využití jako turistické ubytovny pro
školní (zejm. lyžařské) výcviky je třeba pro–
vést alespoň její dílčí úpravy. Za tímto účelem
zpracovaná studie Ing. arch. Jaromíra Jirouše
předpokládá při minimálních nákladech
zvýšení kapacity na plný autobus.
· Záměrem rady obce je provést taková nezbytná stavební opatření, která zreální možnost
nalezení nájemce celého objektu (a ve spolu-

Zastupitelstvo
práci s ním následně dovybavení prostor vším
potřebným).
· Nejedná se o novou stavbu, ale pouze
úpravy již stávajícího ubytovacího zařízení;
zkušenosti provozovatelů lyžařského areálu
ukazují, že zájem o pořádání lyžařských kurzů
je značný, naráží však na omezenou lůžkovou
kapacitu větších zařízení (splňuje v podstatě
pouze Homole a Krakonošovo zátiší).
Diskuse:
J. Kubín: Je možné popsat novou dispozici
ubytovny? Dispozici popsal J. Jirouš ml.
J. Kubín: Jaký je odhad nákladů?
J. Jirouš: Rozpočet na el. rozvody zpracovává
pan Kynčl, vše je pouze hrubě odhadnuto, dokud není zájemce o provozování ubytovny,
není nutné vše dovybavovat (např. instalovat zásuvky, kupovat nábytek), je zapotřebí
teď využít toho, že Kantýna je jedno velké
staveniště, rozvody elektra lze tahat po fasádě,
která se poté zateplí, než se udělají obklady,
položit vodovodní trubky, odhad elektra je asi
50 tisíc Kč.
J. Bekr: Topení je v ubytovně funkční?
J. Jirouš: Nové vedení v mědi je ukončeno
u záchodů na chodbě, radiátory jsou odpojené.
J. Kubín: Navrhuji, aby se tedy udělalo
současně i páteřní topení, aby se už tam nemuselo sekat.
Návrh usnesení 261:
ZO Poniklá schvaluje provedení úprav elektroinstalace,
vodovodních,
odpadních
a topenářských rozvodů v části ubytovacího
traktu KD Kantýna.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Územní působnost MAS „Přiďte pobejt!“ o. s.
MAS v ČR se připravují na čerpání finančních
prostředků pro další plánovací období 2014 2020. Jedním z prvních důležitých kroků je
splnění standardů MAS předepsaných Mze,
jedním z nich je územní působnost MAS.
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Zastupitelstvo

Území MAS se nesmí překrývat, tzn., že
každá obec může být zahrnuta do území pouze
jedné MAS, proto musí všechny obce dotčené
MAS schválit zařazení svého správního území
do územní působnosti dané MAS na období
2014 – 2020. Tento souhlas se dokládá formou
listiny, na níž starostové jednotlivých obcí
stvrdí svým podpisem, že daná obec souhlasí
se zařazením do územní působnosti příslušné
MAS na období 2014 – 2020. Toto prohlášení
starostů je třeba mít podložené usnesením zastupitelstev v jednotlivých obcí.
MAS je jedním z možných kanálů pro čerpání
dotací EU. Poniklá byla v uplynulém plánovacím období mimořádně úspěšná, opakovaně
čerpali obec, hasiči, Krakonošův ranč, ochotníci… MAS je jednou z možností, jak získat
finance na relativně malé projekty (průměr
dotace bývá 200 – 500 tisíc Kč) - a to jak pro
obec, tak pro spolky a případně i pro podnikatele, zejm. zemědělské subjekty.
Jelikož je naše obec ze všech stran (vyjma
Roprachtic) obklopena obcemi spadajícími
do MAS „Přiďte pobejt“, prakticky nelze být
členem jiné, než této. Ale zejména: „jilemnická“ MAS „Přiďte pobejt“ funguje velmi
dobře se vstřícnými a schopnými zaměstnanci.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 262:
ZO Poniklá dotčené MAS „Přiďte pobejt!“
o. s. schvaluje zařazení správního území obce
do území působnosti dotčené MAS „Přiďte
pobejt!“ o .s. na období 2014 – 2020.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Diskuse
J. Kubín: Jak to vypadá s novou cisternou pro
SDH Poniklá?
T. Klikorka: Vyřazovaná cisterna z HZS, která
byla k dispozici, bude zřejmě postoupena jednotce do Harrachova. Jednání probíhají, řeší se
to. Cisterny samozřejmě jsou, ale jejich prode-
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jní cena se pohybuje kolem 900 tisíc Kč.
A. Šedá: Cisterna sloužila také k přesunům
vody, když bylo sucho, je nějaká náhradní
varianta?
T. Klikorka: Cisterna by se musela domluvit
s Jabloncem nad Jizerou. Cisterna sloužila
nejenom k dopravě vody, obci se šetřily náklady např. i při čištění kanalizace.
J. Kubín: Varianta pořízení starší cisterny není
reálná?
T. Klikorka: To by bylo krokem zpět, starší
cisterna by znamenala spoustu nákladů pro
uvedení do provozuschopného stavu.
K. Kavánová: Přes lávku k nádraží vede vodovodní porubí, na konci se do něho evidentně
někdo dostával.
T. Hájek: Obecní zaměstnanci se na to podívají.
T. Klikorka: Jak pokračuje převedení staré
hasičárny?
T. Hájek: Největší nepořádek (vzniklý historicky činností obecního zaměstnance) byl již
odklizen, je domluveno, co ještě patří autoklubu, ten si vše, co je jejich odveze, případně na
nějaký nutný čas uskladní v garáži hasičárny.
Do konce srpna by budova měla být zpět
v obecním majetku, v té době je plánováno,
že tam bude již sociální zařízení pro naše
zaměstnance.
T. Klikorka: Je naplánována oprava silnice nahoru do Poniklé?
T. Hájek: Na toto se mi těžko odpovídá, kdy si
kraj opraví vlastní silnici, již několikrát jsem
se spletl.
Na závěr starosta pozval přítomné na nejbližší
kulturní akce: 22. 3. divadelní představení
Zmatek v penzionu Domov, kulturní dům
Kantýna. 23. 3. Dětský maškarní bál
v Kantýně.
Zasedání bylo ukončeno v 19:15 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Obecní dění

Obecní dění
Ordinace dětského lékaře bohužel
stále prázdná
Vážení spoluobčané,
jak víte, provoz ordinace dětského lékaře
v zdravotním středisku v Jablonci nad Jizerou, Poniklé, a Víchové nad Jizerou je přerušen z důvodu náhlého úmrtí místního pediatra
MUDr. Šabata. Od té chvíle o obnovení provozu ordinace intenzivně usilujeme. Byli jsme již
domluveni s pediatrem ze Semil, který měl zájem obvod po MUDr. Šabatovi převzít. Proběhly všechny s tím spojené administrativní úkony
(jednání s odborem zdravotnictví KÚ Liberec,
jednání se zdravotními pojišťovnami, s Ministerstvem zdravotnictví ČR). Dokonce se uskutečnil i konkurz na nového pediatra pro Jablonec nad Jizerou a Poniklou (9. 4. 2014 v Liberci), kde dotyčný lékař byl jediným účastníkem
a konkurz vyhrál. Zde však tento lékař vzal svůj
zájem zpět a nastoupit do ordinací v Jablonci
nad Jizerou a v Poniklé, k překvapení a údivu
všech, odmítl. Další bezmála měsíc pak neurčitými formulacemi střídavě vzbuzoval naději,
že do ordinace nastoupí - a teprve 29. dubna
definitivně výkon pediatrie (byť třeba jen na
přechodnou dobu) vyloučil. Velmi nás tím zaskočil, rozzlobil a samozřejmě i poškodil, neboť nás více než dva měsíce vlastně „tahal za
nos“. Tento čas jsme mohli věnovat shánění

seriózního lékaře.
Nadále tedy platí, že pacientům zemřelého MUDr. Šabata jsou k dispozici ordinace
MUDr. Pohankové ve Vysokém nad Jizerou,
případně též dětského oddělení Masarykovy
nemocnice v Jilemnici. Starostové Jablonce nad
Jizerou a Poniklé pokračují v úsilí získat pediatra do svých ordinací co nejrychleji, a jsou na
dobré cestě, neboť znají jméno vážného zájemce o náš obvod. Vzhledem k výše popsanému
zdržení lze však počítat s otevřením ordinací
nejdříve v červnu 2014.
Zdravotní karty ze všech ordinací
MUDr. Šabata (Jablonec nad Jizerou, Poniklá,
Víchová nad Jizerou) si do úschovy převzal
Krajský úřad Libereckého kraje – odbor zdravotnictví. V případě potřeby si je zde ošetřující
lékař Vašeho dítěte vyžádá. Jinak - jakmile budou ordinace v Jablonci nad Jizerou a v Poniklé
znovu otevřeny – zdravotní karty sem krajský
úřad zas vrátí zpět.
Rodiče dětí znovu žádáme především o pochopení a trpělivost. Není třeba se přehlašovat
a zdravotní dokumentaci svých dětí převádět
k jiným lékařům mimo Jablonec nad Jizerou
nebo Poniklá. Ordinace dětského lékaře ve
zdravotním středisku v Jablonci nad Jizerou
nebo Poniklé je naší prioritou, budeme o ni usilovat až do zdárného konce.
Mirek Kubát,
starosta města Jablonec nad Jizerou

Fotbal

Zápasy ponikelských fotbalistů ve skupině o postup :
Datum
3.5.2014
8.5.2014
11.5.2014
17.5.2014
24.5.2014
31.5.2014
8.6.2014
14.6.2014

Domácí
TJ Poniklá
SF Studenec
SK Jilemnice B
TJ Poniklá
Sokol Martinice
TJ Poniklá
SK Studenec B
TJ Poniklá

Hosté
Sokol Martinice
TJ Poniklá
TJ Poniklá
SK Studenec B
TJ Poniklá
SF Studenec
TJ Poniklá
SK Jilemnice B

Začátek
16:00
17:00
17:00
16:00
17:00
16:00
17:00
16:00
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
01. 04. 2014 Ladislav Kohout ml.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea březen - duben 2014
92 let
Harcuba Miroslav
91 let
Holubcová Anna
80 let
Šimůnek Jan
Hejralová Jiřina
Pajer Jiří
Lukeš Jaroslav
75 let
Tichánková Ivona

70 let
Saska Milan
Hejralová Hana
Tomíčková Zdenka
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Narození březen - duben 2014
23. 04. 2014 - Adéla Pušová
Blahopřejeme!

Svatby březen - duben 2014
30. 04. 1964 - Zlatá svatba, Ladislav a Jana
Václavíkovi
Gratulujeme!

Rádi jsme do rodiny Ponikeláků přivítali slečny Silvii Knechtelovou, Darinu Kotlárovou, Eriku Paulů
a Elišku Sitenskou, jakož i mladé pány Viléma Hrbáčka, Jakuba Nováka a Antonína Petrušku.
foto: OÚ Poniklá

13

Pod horami - březen - duben

Dění ve škole a školce

Co se děje ve škole a ve školce
Ježku vstávej, nevyspávej
„Ježku vstávej, nevyspávej“, tak se jmenuje čtvrtý blok celého dění v naší školce. Ale
velice výstižně vypovídá o tom, že v jarních
měsících končí doba zimní únavy a lenošení
a vše nové začíná nabírat veliké obrátky.
Abychom Zimě dali jasně najevo, že jejích služeb jsme využili nadmíru (tedy kromě
sněhových radovánek a opravdových zimních sportů), rozhodli jsme se ji poslat pryč.
Ale jak ji vyrobit, abychom řece co nejméně
ublížili. I tento problém jsme vyřešili celkem

Vynášení Zimy.

lehce a „ZIMU“ jsme vyrobili z pečiva. Kulatý bochník chleba vybízel ke ztvárnění hlavy,
kudrlinky byla kolečka rohlíků, oblečení z papíru. Jediné, co voda nezpracuje, byla tyčka,
na kterou jsme vše připevnili provázkem.
Na konci měsíce března jsme se s ní s velkou parádou vydali k řece Jizeře a vhozením
do jejích vln jsme se s letošní nehezkou zimou
rozloučili.
Během těchto dvou měsíců jsme s velkými
dětmi zavítali mezi klauny, přivítali Jaro v přírodě i na dvorečku, podívali jsme se k rybníku
a poznávali život u vody. Povídali si o knihách.
Děti poznávaly nejen současné spisovatele
a ilustrátory, ale seznámily se s tím, jak se psa-

foto: MŠ Poniklá
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lo v dávných dobách. Vyzkoušely si rozválet
hliněnou destičku a psát do ní rytím brky nebo
špejlemi. Nakonec se z nich stali mladí spisovatelé a malíři a vydaly si svoji vlastní knihu.
S mladšími dětmi jsme se podívali do cirkusu, probudili ježka, probudili spící semínka
a pozorovali jejich klíčení, cestovali jsme různými dopravními prostředky a společně s velkými kamarády jsme týden strávili u rybníka
s žabkami.
Ve středu 16. dubna jsme odpoledne přivítali ve školce rodiče dětí, kteří se měli chuť
podívat na naši školku, seznámit se s ní a podle spokojenosti přijít zapsat své děti (14. 5.
2014 od 13,30 do 17 hodin). Tuto možnost využili nejen spoluobčané, ale i přespoláci, které
k nám přilákal krásný vzhled svítící jasně žluté
fasády.
Týden před Velikonocemi jsme si přiblížili
velikonoční tradice a vyvrcholením měla být

Velikonoční stodola.
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Dění ve škole a školce
návštěva Muzea manželů Pičmanových. Počasí nám však vůbec nepřálo a vše jsme museli
odsunout o dva dny. A vyplatilo se, i když někdo mohl trávit se svými staršími sourozenci
volné dny prázdnin. Kvůli výletu ale přišli do
školky téměř všichni.
Od rána se na nás smálo Sluníčko a tak
cesta rychle ubíhala. Před stodolou na nás čekal pan Jaroušek Urík, který, obložený vrbovými proutky, pletl překrásné pomlázky. Některé se kroutily jako probuzení hadi, některé
byly rovné jako svíčky, jiné byly nádherně
opletené. Děti od něho nemohly odtrhnout oči.
Když se dost vynadívaly, vydali jsme se za
paní Janou Pičmanovou po strmých schodech
do patra, kde má své místo velikonoční expozice. To byla nádhera, která stojí za to vidět.
Když už jsme došli tak daleko, nenechali
jsme si ujít prohlídku starých hraček, dětských
pokojíčků i kočárků. Čas nám utíkal jako voda

foto: MŠ Poniklá
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a museli jsme se rozloučit. Kde jinde, než ve
stylové staré světničce, kde nádherně voněly
perníčky. A nejenom voněly, ale i chutnaly,
protože paní majitelka měla pro každého připravenou perníkovou koledu.
Oslavy příchodu jara vystřídaly oslavy
naší Země. V obou odděleních jsme si povídali o planetě Zemi i o chování některých lidí,
kteří okolo sebe pohazují vše, co mohou. Děti
se seznamovaly s tím, co jsou odpadky, kam se
vyhazují a hlavně, že je dobré je třídit. Všichni již vědí, do kterých kontejnerů patří papír,
plasty či sklo a že se vše dá nově zpracovat.
Protože naše děti jsou velice šikovné, zvídavé a že mají přírodu okolo sebe rády, stačilo
se jenom zmínit a téměř všechny děti se v pátek vybavily pracovními rukavicemi a kyblíčkem a uklidily prostor okolo školky a vodárny
Keříček. Krásnější informaci na závěr nemohu
mít. Odpadků je každým rokem méně!!!
Děti i lidé, děkujeme. Děti a kolektiv zaměstnanců MŠ Poniklá.
Lenka Scholzová, ředitelka MŠ

Úklid okolo MŠ u příležitosti Dne Země.

Dění ve škole a školce

Projekt etická výchova do škol
Trochu statistiky na začátek:
Pro školní rok 2013/2014 byl projekt
etická výchova do škol zařazen jako zájmový kroužek v MŠ a ZŠ, Poniklá. Přihlašování
dětí probíhalo na začátku školního roku formou dotazníkového šetření.
MŠ = přihlášeno 10 dětí.
ZŠ, I. stupeň = přihlášeno 26 dětí – v průběhu roku se 1 žák odhlásil a 2 žáci přihlásili.
ZŠ, II. stupeň = přihlášení 3 žáci – v průběhu roku se přihlásili další 3 žáci.
Výuka etické výchovy nemá být a ani
není náhradou rodičovské výchovy, pouze
doplňkem. A co tedy na hodinách děláme?
Povídáme si, smějeme se, hrajeme si – podle
potřeby a situace. Na každou hodinu mám
připravené téma, na které děti mají říct, co si
pod tím názvem představují, co o tom tématu
vědí – tedy své znalosti a postřehy ze života,
které doplňuji svými poznatky. Na závěr je

foto: MŠ Poniklá
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pak ke každému tématu hra, která má pro děti
podobu odměny, pro pedagoga je to i nadále
diagnostický „materiál“, co jsme si z hodiny
etické výchovy vzali k srdci?
Jen pro informaci zde uvádím pár témat,
o kterých jsme si v průběhu školního roku povídali. Každá skupina žáků (MŠ a ZŠ) je však
natolik specifická a odlišná ve svém chápání
a vnímání světa, že jednotlivá témata výuky
se různí. Tady je stručné shrnutí:
agresivita – zvládání agresivity; řešení
problémů;
krádež – odpovědnost; lež; spravedlnost;
komunikační umění – nástroje komunikace (jazyk, hlas, gesta); rétorika – skládání
obrázků;
rozdíl děti/dospělí; partnerství;
dobrý skutek; spolupráce; pozitivní myšlení atp.
Na druhém stupni jsem žáky EV poprosila o názor, proč EV navštěvují. Tady jsou
jejich zkrácené reakce:
„Na etickou výchovu mě přihlásila matka, ale protože se mi tu líbí, dál chodím dobrovolně“.
„Je tady sranda – povídáme si, hrajeme

Plavání.
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Dění ve škole a školce
hry a vlastně se tím učíme“.
„Baví mě to tu“.
„Je fajn, že je na škole takový kroužek“.
„Zajímavá témata na rozebírání“.
„Líbí se mi, když hrajeme hry, které mají
v sobě moudro“.
Etická výchova je v tomto roce jiná v tom,
že si děti na závěr školního roku odnesou jakési „vysvědčení“ o absolvování. Vysvědčení
má sloužit pouze jako památka pro účastníka
a má vypovídat jen o tom nejlepším, co v jednotlivém dítěti je, tzn. nejlepší vlastnosti očima spolužáků EV. Toto hodnocení – všímání
si kladných vlastností na druhém, děláme od
začátku projektu EV. Zprvu se „rodilo“ těžce,
děti si spíše všímaly nedostatků nebo prohřešků, nyní však vidím, že některým hodnocení jde dobře, že si sami všímají, co je na
druhém hezké a dobré. A o to jde. Podchytit
to dobré, rozvíjet a posílat dál …..
Na závěr všem velké DÍKY za podporu
projektu etická výchova do škol!
.
V. Hlaváčová

foto: MŠ Poniklá
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Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Přehlídka sokolských pódiových
skladeb
Královské Vinohrady, 22. 3. 2014
V sobotu 22.3.2014 jsme se vypravili do
Prahy na přehlídku pódiových skladeb. Byli
jsme všichni zvědaví, co nás čeká. Nebyl
nás plný počet, dvě Pusinky se omluvily...
Vystupovali jsme jako 11. tým, celkem jich bylo přihlášeno kolem 60. Holky
skladbu odcvičily na jedničku. Byly trošičku zklamané, že je porota neocenila žádným z 20 pohárků, které byly připraveny
pro týmy, které nějakým způsobem porotu
zaujaly, avšak pro mě to byla malá generálka na soutěžní klání, které nás čeká hlavně
v dubnu, a dle mého posouzení se moc vydařila.

Pusinky v Praze

Protože v hale byl špatný vzduch a venku
krásné jarní počasí, vyrazily jsme se podívat na Václavské náměstí. Cestou jsme potkaly pana Vetchého, který se s námi ochotně vyfotil.
Fotka u sv. Václava nesměla chybět stejně tak, jako návštěva McDONALD’S, kde
si holky koupily hamburgera a zmrzlinu.
Na Prahu budeme mít spoustu krásných
vzpomínek a příští rok se možná pojedeme
pochlubit také.
Moc děkuji za pomoc s dopravou holek
– paní Gembické a panu Standovi Šedému.
Pan Šedý jako jediný chlap mezi tolika děvčaty se nás nestranil, dokonce nás dovedl
na Václavské náměstí a nebál se s námi.
Martina Holubcová

foto: TJ Sokol Poniklá
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Bohemia Aerobic Tour
Nymburk, 30. 3. 2014
V neděli 30. 3. 2014 jsme v plném počtu
vyrazily do Nymburka na soutěž především
v AE.
Už při příjezdu jsem měla obavy, že soutěž nebude pro nás, protože rozcvičování některých týmů připomínalo hodinu gymnastiky
(provazy, rozštěpy, kliky, atd...).
Jen jsme se oblékly a učesaly, čekalo nás
naše první soutěžní vystoupení. Úvodní zvedačka vyšla na jedničku, holky ji provedly
přesně podle mých představ. Celou skladbu
cvičily s nadšením, musím říct, že se snažily
zacvičit všechno tak, jak jsem jim radila.
Čekání na vyhlášení výsledků si některé
slečny krátily na in-line bruslích na cyklostezce podél Labe. Téměř letní počasí vybízelo
k procházkám kolem vody, tak kdo nebruslil,
aspoň se procházel.

Pusinky.
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Vzhledem k tomu, že v naší kategorii nebyl už nikdo jiný, nemohly jsme se s nikým
porovnat. I tak odměna v podobě medaile a diplomu potěšila.
Díky hodnocení od 4 porotců víme, v čem
dokážeme týmům v AE konkurovat, a co naopak musíme hodně vylepšit. Byla to pro nás
výborná zkušenost, kterou se pokusíme zúročit na soutěžích ve Dvoře Králové, v Rychnově a ve Rtyni….
Velké poděkování patří všem rodičům,
kteří obětují svůj volný den a pomůžou mi
nejen s odvozem na soutěže, ale i s učesáním
Pusinek…
Martina Holubcová

Dvorská jednička 12. 4. 2014
V sobotu 12. 4. 2014 jsme se vypravili do
Dvora Králové nad Labem, abychom se zúčastnili soutěže Dvorská jednička. Pro Mini-

foto: TJ Sokol Poniklá
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pusinky to byla první zkušenost se soutěžním
kláním, Pusinky jsou již „ostřílené“ - soutěží
už 3. rokem. I přes počáteční zmatky jsme vyrazili do Dvora.
Minipusinky byly hodně nervózní, ale za
velké podpory rodičů a Pusinek a bez jakékoliv nápovědy! (v kategorii, do které byly
zařazeny Minipusinky, se už nesmělo vůbec
napovídat – jinak by hrozila diskvalifikace)
zvládly skladbu tak, jako ještě nikdy! Moc
hezky skladbu zacvičily i bez napovídání. Páté
místo pro ně bylo velkým zklamáním, ale pro
mě byly nejlepší a myslím, že v očích rodičů
získaly zlatou právě ony...
Pusinky v nových kostýmech svítily a moc
jim to slušelo. Konkurence byla veliká, vždyť
soubory, se kterými jsme byli ve skupině, se
pravidelně zúčastňují mistrovských soutěží
a dokonce se umísťují na předních místech
i v evropských kláních. Pro naše předsevzetí „nebýt poslední“ udělaly holky maximum
a zacvičily skladbu moc hezky. Přesto to nestačilo na lepší, než 5. místo. Předsevzetí ale

Minipusinky.

Dění v TJ Sokol Poniklá
naplnily, protože za nimi skončily 2 týmy.
Moc gratuluju všem a doufám, že nás výsledky neodradí, ale nastartují k ještě svědomitějším tréninkům.
Velké poděkování patří rodičům za dopravu dětí a za pomoc při organizaci.
Martina Holubcová

Rychnovský pohárek – 13. 4. 2014
V neděli 13. 4. 2014 jsme se s Pusinkami
vydali na dlouhou cestu do Rychnova. Dorazili
jsme včas a v pořádku, našli jsme si šatnu a pomalu se připravovali na vystoupení. Už před
vchodem do kulturního domu se rozcvičovaly
naše soupeřky z Pardubic - to našim holkám
moc sebevědomí nepřidalo. A to netušily, že
bude hůř:-)
V naší kategorii jsme vystupovali jako
3. tým. Pusinky byly zvědavé, tak se chtěly
na konkurenci podívat. Obě vystoupení před
námi byla moc pěkná a děvčata ztratila posled-

foto: TJ Sokol Poniklá
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ní kousek sebedůvěry. Vypadalo to, že se otočí
a utečou:-) (trošku přeháním). Ale celou dobu
jsem jim říkala, že nevadí, že budeme poslední, hlavní je, aby nás všichni porotci nedali na
poslední místo. Pro nás je každé individuální
hodnocení poroty moc důležité, a když víme,
že některému porotci jsme se líbily tak, že nás
umístí i na bednu, potěší nás to.
Skladbičku zacvičily dobře, ale chybičky tam samozřejmě byly. Některé šly skladbu rozebírat do šatny, jiné si sedly do sálu,
aby sledovaly další 4 vystoupení soupeřek.
V naší kategorii (10 -15 let), která byla sloučená ( začátečníci - trénují 1x týdně a není
to taneční ani výběrový kroužek - i pokročilí
dohromady), bylo celkem 7 skupin. O některých týmech vím, že pravidelně jezdí na MČR
v mažoretkovém sportu, dokonce se dostaly
i na ME a i tam stály na stupních vítězů. Nám
bylo jasné, že s těmito týmy se ani měřit nemůžeme. Proto do skončení naší kategorie padl
návrh, že pojedeme domů. Zvědavost byla ale
silnější než my. Zůstaly jsme na vyhlášení,

Nečekané umístění.

Dění v TJ Sokol Poniklá
protože jsme byly zvědavé, jestli vyhraje Kostelec nad Orlicí se skladbou Asterix a Obelix
nebo roztleskávačky z Pardubic.
Při vyhlašování jsme stály na chodbě a ani
ne všechny Pusinky, protože jsme nečekaly
žádné umístění. Nedovedete si představit ten
křik a jásot, když z úst moderátora zaznělo,
že na 3. místě se umístily PUSINKY PONIKLÁ!!! Neskutečná radost a slzičky štěstí jsem
zahlédla u nejedné Pusinky a musím říct, že
i já jsem si uronila slzu:-).
Slíbená sladká odměna v podobě točené
zmrzliny u Mc Donalda byla završením náročného, leč úspěšného víkendu.
Moc děkuji Míle Gembické za dovoz a pomoc při česání a velké uznání a dík patří panu
Petrovi Šedému, který sám mezi 14 „babami“
vydržel a dokázal holky i slovně podpořit.
Pokud byste někdo chtěl na své slavnosti nebo společenské akci zacvičit, rádi k vám
přijedeme…
Martina Holubcová

foto: TJ Sokol Poniklá
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Deníček ponikelského ochotníka
Uplynulé dva měsíce v divadelním
souboru patřily zejména přípravám na oslavy
150 let od založení našeho spolku potulným
loutkohercem Bažantem. Oslavy jsou sice
rozvrženy do celého letošního roku, jejich
vrcholným aktem by se však měla stát již
sobota 24. května. Spolek ovšem mohutně
připravuje nejen vlastní děj oslav, ale také
novou premiéru hry „Holka odjinud“. Jelikož
premiéra proběhne až po uzávěrce tohoto
čísla, budeme vás o ní informovat příště.
Nejčastěji hraným představením je nyní
pohádka Černobílé štěstí. O její účasti na
oblastní přehlídce píše níže režisérka Pavlína

Černobílé štěstí v Desné
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A. Holubcová:

Jak jsme dopadli na DESENSKÉM MEDVĚDOVI
22. března 2014 jsme byli s dětským
představením ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ na
oblastní přehlídce O desenského medvěda,
kde děti hrají dětem, a odkud se postupuje na krajskou přehlídku. Bylo tam sedm
dětských kroužků ze ZŠ, ZUŠ a divadelních spolků. Všichni měli připraveny scénky okolo 15 minut, jen naše děti tam byly
opravdovým divadelním představením, kte-

foto: Antonín Bělonožník
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ré trvá jednu hodinu. A porota to taky tak
konstatovala. Děti se zhostily svého vystoupení na jedničku a všem se to moc líbilo. Po
vystoupení, které bylo ve 12.30, jsme čekali až do 17.30 na vyhodnocení. A jak jsme
dopadli? Odborná porota (režisérky) nám
udělila druhé doporučení na krajskou přehlídku. To znamená, že jsme ze sedmi soutěžících byli třetí. Zkrátka bronz. Naši dva
herci, bráchové Michal a Štěpán Holubec,
obdrželi uznání za herecký výkon. Dětská
porota, která udělovala velkého putovního
mevěda, rozhodovala mezi našimi dětmi
a žáky 4. ročníku ZŠ Lučany n. Nisou, kteří
předvedli se svojí třídní učitelkou dvacetiminutovou pohádku o Zlatovlásce. Medvěda jsme sice nezískali, ale na to, že většina
děti hraje poprvé divadlo a že jsme v Desné
byli jako nový dětský soubor, jsme dopadli
výborně.
Pavlína A. Holubcová, režisérka

Douška k předchozím řádkům
Doporučení k postupu na krajskou
přehlídku pro Černobílé štěstí mělo notně
peprnou dohru – spolek totiž byl osloven
a přizván na krajskou přehlídku, aby vzápětí
bylo toto pozvání odvoláno… Pravé důvody
odvolání pozvání jsou neznámé, myslet si
můžeme cokoliv. Oficiální vysvětlení, že je
hodinová pohádka „příliš dlouhá a do programu se nevejde“ je totiž k smíchu i staré paní
Kropáčkové, která se jinak ze zásady ničemu
nesměje… Prostě skandál!

Bulgakova „Morfium“. Loutkové hry bývají
obvykle kratší než jejich činoherní protějšky,
a tak je první soutěžní úrovní pro loutkové
ochotnické divadlo krajské kolo (na kterém
se ovšem stihne 15 – 20 inscenací). Zařekl
jsem se, že už nebudu líčit, jak divadlo z nedostatku času vždy připravuji na poslední
chvíli. Pouze prozradím, že poslední noc
před premiérou byla příliš krátká, než aby
bylo možné připravit vše naplánované. Proto
jsem také více než měsíc po premiéře stále
nenašel sílu podívat se na videozáznam tohoto vrcholně adrenalinového zážitku. Jelikož
ale Morfium získalo na krajské přehlídce
přes výše uvedené zoufalství a lajdáctví první
doporučení na národní přehlídku Loutkářská
Chrudim, nezbude mi zřejmě, než záznam
někdy v červnu zhlédnout a hru dodělat.
Více než třicet pozvání na štaci
s „Faustem“ nebo „Zmatkem nad zmatek“
naše loutkářská družina pro úplnou zchátralost loutek i loutkovodiče odmítla. A tak bude
Faust naposledy uveden v Poniklé 7. června
na loutkářské pidipřehlídce a Zmatek nad
zmatek letos zřejmě pouze jednou ve Vysokém nad Jizerou v rámci oslav 90 let
tamější loutkové scény.
Tomáš Hájek

Tomáš Hájek

Bažantova loutkářská družina
Pimprlová část našeho souboru uvedla
v premiéře na krajské přehlídce v Turnově
vlastní dramatisaci temné povídky Michaila
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Kulturní dění Ponikelské
Večer při svíčce – Srí lanka
Další z volného cyklu Večerů při svíčce
obrátil naši pozornost k Srí Lanku. Ostrov
ní stát tvaru „slzy odkapávající z indic
kého rohu“ totiž nedávno navštívili Ponikeláci Šárka a David Sitenští. Šárka (rozená
Valdmanová) hlídala v průběhu cestopisné přednášky doma malou Elišku, takže
o měsíčním nevšedním pobytu na Srí Lance
povyprávěl David. A bylo o čem! Čarokrásná
rozmanitá příroda, exotická květena i zvířena,
monumentálnost i zasněnost buddhistických svatyň, krásná portugalská, nizozemská i britská koloniální architektura, jakož
i moderní mrakodrapový unistyl hlavního
města, pohledy do života obyvatel tolik nám
vzdálených zeměpisně i kulturně. David je
bystrý pozorovatel a dobrý vypravěč, takže
vylíčení měsíčního putování všemi možnými

Svíčka - Po Cejlonu nás provedl David Sitenský
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dopravními prostředky po Cejlonu doslova
hýřilo exotikou. Usrkávaje právě doušky Cej
lonského čaje nemohu nevzpomeut alespoň
na záběry z jeho plantáží a všechnu tu lopotu stojící mezi čajovým keříkem a finálním
produktem nejznámějšího exportního výrobku ostrova.
Tomáš Hájek

Mistr Epík
Návštěva bývá vítána. Většinou. Některé
způsobí trochu rozmrzelosti, ale ta pomine
a v navštívené osobě se rychle probudí to
zvláštní osobní kouzlo hostitele či hostitelky.
Ale jsou návštěvy, které vstoupí do
našeho bytu a už zůstanou. Zůstanou a nijak
nepřekážejí. Ba naopak, když tahle návštěva
odejde, jsme celí nesví, podráždění, mneme
si dlaně, běháme místností sem a tam a ne-

foto: Tomáš Hájek
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chápeme, co se stalo. Návštěva zmizela a my
nadáváme, že tu není, a čekáme a čekáme
a náš vzácný host, elektrický proud, já mu
říkám důvěrně Epík, nejde a nejde.
Kam šel? Co se s ním stalo? Nezabloudil? Na mou duši, vydal bych se mu i naproti, jen aby se už vrátil, i když, mezi námi,
někdy je to pěkný mizera, velmi svéhlavý
a nebezpečný, a člověk o něm musí vědět
svý, aby si s Epíkem rozuměl.
Tuhle jsme na něj čekali všichni dost
dlouho.
Stejně je to zajímavé. Když byl v baráku,
vůbec jsme o něm nehovořili, vůbec jsme
si ho nevšímali, ale jen vytáhl paty z domu,
pěkně to všechny naštvalo. Každý si oblékl
tepláky nebo svetr a nebo obojí, bylo nám
bez Epíka zima, a všichni chodili po chodbách a hovořili nápadně hlasitě, že bez něho
nemohou ani koukat na televizi, ani pořádně
číst a chodili od okna ke dveřím a od dveří
k oknu a pořád vyhlíželi, jestli už jde.
Jenže Epík nešel.
Všichni měli chuť na kafe, ačkoli jindy
touhle dobou si na něj ani nevzpomenou,
a všichni naříkali, co s Epíkem je, jestli neuklouzl na tom náledí, jestli ho někde nezasypal sníh, jestli neofouknul a tak, zkrátka, že
si bez něj ani kafe nedají, tak je to bez něj
smutný. A zrovna teď, po takové vichřici, kdy
se nedá z domu ani nos vystrčit.
A smutný to bylo: Kdekdo pokašlával
a posmrkával a bouchal do dveří u souseda,
protože ho nebavilo ani použít zvonku, lidi
nepromluvili ani na ten výtah, byli úplně
k ničemu, asi jako sporák v kuchyňské
lince, a pobledlá lednička se z toho načisto
rozbrečela.
Ale když už hrozilo, že dojde
k nejhoršímu, že se Epík, prokrindepána,
vůbec nevrátí a už nikdy nás nenavštíví, tak
najednou –
Už jde! Už běží! Už jde, bylo slyšet po

Kultura v Poniklé
celém domě.
Přiřítil se tak rychle, že jsme ho ani
nestačili uvítat.
Byl tu a doslova lítal sem a tam.
Všechno se rozbzučelo, rozbrumlalo,
rozhýbalo, rozsvítilo a rozzářilo. Lednička
přestala brečet a začala mrazit, sporák vařil,
výtah se pohnul a soused zazvonil. Už neměl
tepláky, ale rifle, už nekašlal, naopak, vypa–
dal, jako by polykal horký grog ještě po
cestě, s takovou radostí slavil Epíkův návrat.
I já jsem měl obrovskou radost, že je Epík
zase s námi, a v tom opojení jsem si s chutí
půjčil od souseda sto korun.
Epík je prostě mistr nad mistry.
Oldřich Peterka

HÁDANKA
Hoří, hoří, hoří ohníček.
U něj: šest hasičů, šest hasiček.
Padá, padá, padá proud vodičky,
na jednu proudnici připadá 1,5 hasičky,
na jednoho hasiče však připadá 1,5
proudnice.
Kolik proudnic má zbrojnice?

Oldřich Peterka

správná odpověď - 13
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Loutkářská pidipřehlídka
v sobotu 7. června 2014 od 16.00 v Základní škole Poniklá
čeká nás vlastně vůbec nejmenší sešlost, která si již může říkat přehlídka:

15.00 - O čertově růži

výpravnou marionetovou pohádku s řadou efektů sehraje Loutkářský spolek Srdíčko Jičín
(pro děti od 3 let)

16.30 – Faust

derniéru (!) nejhranějšího meotarového kusu sehraje Bažantova loutkářská družina
Divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné jednotě Sokol Poniklá
(spíše pro dospělé, nebo děti tak od 10 let)
vstupné poměrně lidové: děti 1,-Kč, dospělí 2,-Kč, rodinná vstupenka 3,-Kč

SDH Přívlaka Vás zve na

TRADIČNÍ

BENÁTKA
dne 5.7.2014 od 14h.
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Slavíme 125.let !
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sobotu 21. června po 13 hodině!

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

Abyste nemusely stát v dlouhé frontě čekajíce na vpuštění do říše pohádek,
připravili jsme pro vás opět on-line systém přihlašování.
Dne 29. 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 po pěti minutách, takže
budete dopředu přesně znát čas, kdy na vás přijde
řada.

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

27

Pod horami - březen - duben

Inzerce

Inzerce

Čištění: koberců, čalouněného nábytku a interiérů aut
Úklid: pravidelný i jednorázový
po rekonstrukci, stavbě a malování
domácností, penzionů, kanceláří…
mytí oken aj.

Kontakty: Tel.: +420 734 701 478
Tel.: +420 737 331 651
e‐mail: uklidyMK@seznam.cz
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