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Slovo redakce
Milí čtenáři, před vámi leží poslední
číslo našeho zpravodaje roku 2013. Při
přípravě tohoto čísla, části zápisu z jednání Zastupitelstva obce, mne trochu zarazil
bod č. 8, kdy zastupitelstvo neschválilo
Integrovanou strategii rozvoje regionu Krkonoše. To, že Strategie nebyla schválena,
není problém, který mě zarazil. To není
v demokraticky jednajícím zastupitelstvu
nic neobvyklého. Pokud se ale zeptáme,
proč nebyl dokument schválen, už je to poněkud jiné.
1. Patnáctičlenné zastupitelstvo se sešlo v počtu 10 lidí (podotýkám, že se tam
mimo jiné rozhodovalo o rozpočtu na rok
2014!)
2. Komplikovaný soubor dokumentů
Strategie čítá okolo 200 stran textu, takže
chápu, že ne každý si ho stihnul důkladně pročíst. Nicméně to jistě udělal pan
starosta, který Strategii představil. A zde
se zamýšlím nad variantami jednání jednotlivých zastupitelů: a) dokument četli
a rozhodnou se, zda budou hlasovat pro,
nebo proti; b) dokument nečetli a důvěřují
starostovi, který jim dá nějaké doručení na
základě znalosti problematiky, a hlasují se
starostou; c) dokument nečetli, nedůvěřují starostovi, a tak o problému nehlasují zdrží se. Nedělají nic pro to, aby se mohli
řádně rozhodnout.
3. Pokud se na celou věc podíváme
pod tímto zorným úhlem, tak Integrovaná
strategii rozvoje regionu Krkonoše nebyla
schválena ne proto, že by s ní zastupitelstvo nesouhlasilo, ale proto, že někteří zastupitelé nevykonávají řádně svou funkci
(nepřítomnost, neznalost). A to není pěkné
vysvědčení našeho nejdůležitějšího obecního orgánu.
No, přeladím teď na veselejší notu vánoční. Vypadá to, že svátky budou bílé.
A já Vám, milí čtenáři, přeji jejich příjemné a klidné prožití a v Novém roce napřečtenou.
		
Marek Kulhavý - redaktor
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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:
Živý mechanický betlém (čtěte na str. 19)
foto: Miloš Hájek
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období listopad - prosinec 2013
Vážení ponikelští sousedé,
Martin na bílém koni přijel letos „tak
akorát“, na Tuláčkově návsi již potřetí ožil originální mechanický betlém, zaposlouchali jsme se
do vánočně laděného koncertu Satori, zaplesali
na Svatomartinské zábavě i Poslední leči a vězte,
že mnoho dalšího nás ještě teprve čeká! I v tomto
předvánočním shonu se však schází členové rady
obce, výběr toho nejdůležitějšího, co bylo projednáno od posledního vydání Pod horami Vám
přináším na řádcích níže.
Rada obce vzala na vědomí na základě usnesení z 22. zasedání zastupitelstva obce uzavření
kupních smluv s paní Cejnarovou na prodej
pozemků na jejím listu vlastnictví (jde o pozemky pod lyžařským vlekem, louky nad areálem,
pozemky za koupalištěm, cesta).
Na zastupitelstvu konaném v říjnu bylo také
dlouze diskutováno o technologii plánované
rekonstrukce místních komunikací kolem
obřadní síně a Krakonošova zátiší. Podání
žádosti bylo plánováno do 2. výzvy Programu
obnovy venkova, což však bylo odloženo, neboť
obec již byla příjemcem dotace v první výzvě
(úspěšná žádost o dotaci na dodávku stolů a židlí
do Kantýny), a dle podmínek vypsané výzvy tak
nemohla být žadatelem ve výzvě druhé. Projekt na opravy komunikací tak bude předložen
v řádné výzvě na jaře 2014, do té doby je
dostatek času pro vyjasnění si požadavků občanů
a finančních možností obce.
V rámci investic do bytového fondu rada
obce schválila práce na odizolování sklepů
v čp. 307 firmou Josef Strnádek Víchová nad
Jizerou (schválený rozpočet 312 tis., skutečnost
262 tis.).
Rada obce schválila, tak jako každý rok
touto dobou, Smlouvu na zajištění dopravní
obslužnosti mezi obcí a Libereckým krajem na
rok 2014, částka za zajištění činí 90 Kč/obyvatele.
Rada obce schválila Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu
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Životní prostředí na akce: „Snížení energetické
náročnosti a změna zdroje tepla objektu kulturního domu v Poniklé“ a „Snížení energetické
náročnosti MŠ Poniklá“. Schválení smluv v radě
bylo podmínkou Fondu. Nyní již může dojít
k čerpání přiznané částky dotace.
Rada obce vzala na vědomí předložený
přehled výdajů, tzv. dotační program pro žáky
ZŠ, zprávu předložil ředitel ZŠ, náklady programu byly:
- příspěvek na dopravu: 49 738 Kč
- příspěvek na prac. sešity: 26 228 Kč
- příspěvek sešity:
3 338 Kč
- příspěvek výt. pomůcky: 3 513 Kč
- náklady celkem:
82 817 Kč
Rada obce odsouhlasila prodej stávající
hasičské cisterny obci Pátek za cenu šrotu
(37 000 Kč). Kupující použil karosérii na
vlastní hasičský vůz. Prostředky z prodeje byly
ponechány SDH.
Vážení sousedé, dovolte mi vám jménem celé obecní rady popřát krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví, spokojenosti
a nezapomeňte do roku 2014 vykročit tou správnou nohou!
Šťastné a veselé vám přeje,
Petra Novotná, místostarostka

Nabídka pracovní pozice
Firma Rautis, a.s. hledá zaměstnance či
zaměstnankyni na pozici průvodce exkurzí/pracovník prodejny.
Požadavky: ŘP B, dobrá znalost práce
na PC, příjemné vystupování. Znalost
AJ, NJ výhodou.
Strukturovaný životopis zasílejte do
15. 1. 2014 na email.: prace@rautis.cz
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Zastupitelstvo

Obecní (ne)hlásný
Při pročítání konceptu cancálku jsem zjistil milou věc – vše podstatné o obecním dění napsala
paní místostarostka v ohlédnutí za činností obecní rady, nebo v zápisu z jednání zastupitelstva.
A tak já Vám, mílí sousedé, za sebe a za obecní úřad tentokráte pouze popřeji poklidné prožití
Vánoc a úspěšný vstup do roku dvoutisícího čtrnáctého.
Tomáš Hájek, starosta

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 12. 12. 2013
1) Zahájení
23. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:11 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
10 zastupitelů, v 18:00 hod dorazil J. Jón,
počet zastupitelů se zvýšil na 11 (omluveni:
S. Václavíková, J. Bekr, A. Šedá, P. Třešňák).
Starosta konstatoval, že zápis z 22. zasedání
byl pořízen a ověřen, zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a v počtu 10 zastupitelů je
usnášeníschopné.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 21. 6. do 5. 9. 2013
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 25. října
2013 do 12. prosince 2013.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočtová změna č. 3/2013
Jedná se o přesun dotačních peněz z roku
2013 na rok 2014 - podrobnosti v orig. zápisu
dostupného na webu obce nebo na OÚ Poniklá. (pozn. red.)
Diskuse: Bez připomínek

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2013:
snížení příjmů rozpočtu o 1 452 233,31 Kč,
snížení výdajů rozpočtu o 1 452 233,31 Kč.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Rozpočet na rok 2014
Starosta obce popsal návrh rozpočtu na rok
2014, který je koncipován tak, aby bylo možné
v posledním roce funkčního období zastupitelstva dokončit probíhající investiční akce,
splatit celý úvěr na zateplení MŠ a pokračovat
i nadále v oddlužování obce.
Na příjmové straně jsou zohledněny pouze
dotační prostředky, u nichž je již podepsána smlouva a je zřejmá jejich přesná výše.
Rozpočet tak v některých případech řeší pouze
vlastní plánované podíly na akcích, aby budoucí rozpočtové změny byly rozpočtově
neutrální (bezdrátový rozhlas, židle do KD,
hasičská cisterna) nebo tvořily možnou
rezervu rozpočtu (DPS, opravy komunikací,
prodloužení vodovodu Klára, hasičská cisterna). Během roku se dají očekávat i objemově
výraznější změny rozpočtu, které však neovlivní priority, na které je rozpočet v této
podobě připraven.
Vysvětlení některých položek:
Dotace MAS: Zpětná platba za akci roku 2013
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Zastupitelstvo

– Restaurace kulturních památek Přívlaky.
Daňové
příjmy
celkem:
Navýšení
předpokládaných příjmů daní z balíku RUD
o 200 000 Kč má oporu v posledních aktualizovaných predikcích výběru těchto daní
v letošním roce.
Údržba komunikací: 200 000 Kč zimní
údržba, 700 000 Kč opravy komunikací
(možných dalších 200 000 Kč bude ještě
přesunuto z letošního roku).
Vodovody: 400 000 Kč provoz, 650 000 Kč
prodloužení vodovodu Klára.
Základní škola: 1 350 000 Kč příspěvek
na provoz, 90 000 Kč úroky tělocvična,
60 000 Kč robot do kuchyně.
Místní rozhlas: Zohlednění vlastního podílu
na akci bezdrátový rozhlas (další cca 1 mil. Kč
bude kryt z dotace).
Památky: Restaurace hlavního kříže na
přívlackém hřbitově a Kavánova kříže.
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Souhrnný dotační vztah
Dotace MAS
Dotace celkem
Daňové příjmy:
Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
Daň z příjmů FO ze samost. v. čin.
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů FO z kapit. výnosů
DPH
Správní poplatky
Poplatek ze psů
Rekreační poplatek
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek z ubytovací kapacity
Výtěžek z provozování loterií
Daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem:
Nedaňové příjmy:
Poplatek za odpad
Vodné
Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly
Zpravodaj Pod horami
Pronájem tělocvična
Hřbitovní poplatky, pronájem smuteční síně
Komunální služby, pronájem budov
Služby DPS
Odměna EKO‐KOM
Bytové hospodářství
Nedaňové příjmy celkem:
Příjmy celkem:
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Komunální služby: Kryje zejména běžný
chod drobných služeb, větší akce budou spolufinancovány přes dotační zdroje a případné
rezervy roku 2013 (zejména nevyčerpané finance určené na rekonstrukci Kantýny).
Požární ochrana: Obecní podíl na pořízení
cisterny výjezdové jednotky.
Splátky jistin úroků: 1 000 000 Kč úvěr MŠ
(bude v roce 2014 doplaceno), 397 608 Kč
tělocvična (v roce 2018 doplaceno),
393 336 Kč úvěr ZŠ (doplaceno v r. 2016),
300 660 Kč úvěr ČOV (doplaceno v r. 2015).
Diskuse:
M. Gembická: Co v sobě zahrnuje rozpočtová
kapitola „zastupitelstvo“? T. Hájek: Jde o mzdové prostředky starosty, místostarostky, radních, předsedů výborů.
K. Kavánová: Když si porovnám příjmy
a výdaje na opad, doplácí obec na systému
150 000 Kč, zastupitelstvo bývalo názoru,
340 800
193 500
534 300

2 400 000
100 000
2 350 000
250 000
5 000 000
20 000
50 000
20 000
10 000
10 000
50 000
600 000
10 860 000
500 000
680 000
710 000
25 000
80 000
40 000
50 000
60 000
200 000
1 800 000
4 145 000
15 539 300

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Údržba komunikací
Dopravní obslužnost
Vodovody
Kanalizace
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Místní rozhlas
Zpravodaj Pod horami
Památky
Grantový program ‐ spolky
Kultura
SPOZ
Tělovýchova a sport
Pečovatelská služba
Veřejné osvětlení
Hřbitovy
Komunální služby
Svoz komunálního odpadu
Požární ochrana
Krizové řízení
Zastupitelstvo
Pojištění majetku
Činnost místní správy
Výdaje z finančních operací
Bytové hospodářství
Výdaje celkem:
Třída 8 financování:
Splátky jistin úvěrů

900 000
110 000
1 050 000
850 000
450 000
1 500 000
40 000
100 000
100 000
100 000
300 000
75 000
70 000
75 000
400 000
200 000
15 000
1 654 300
850 000
400 000
10 000
848 400
100 000
1 400 000
50 000
1 800 000
13 447 700

2 091 600

Vysvětlení některých položek:
Dotace MAS: Zpětná platba za akci roku 2013 – Restaurace kulturních památek Přívlaky.
Daňové příjmy celkem: Navýšení předpokládaných příjmů daní z balíku RUD o 200 000 Kč má oporu
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že tyto služby by se neměly obcí dotovat,
navržený systém náklady již nepokrývá?
T. Hájek: Příjmy výdaje nepokrývaly nikdy,
vždy obec doplácela zhruba 100 000 Kč, lidé
se učí třídit a využívají levnějšího pytlového
svozu.
K. Kavánová: V rozpočtu je položka
400 000 Kč na pořízení cisterny, už je tedy jasné, že nám nebude žádná vyřazená přidělena?
T. Klikorka: Cisterna určená k přesunu musela být opětovně dána k zásahům profesionálním hasičům, rozhodovat se bude po Novém
roce.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje přebytkový rozpočet
obce Poniklá na rok 2014 – příjmy ve výši
15 539 300,- Kč, výdaje 13 447 700,- Kč, třída
8 financování (splátky úvěrů) 2 091 600,- Kč.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Převod pozemku 175/4 v k. ú.
Přívlaka
ZO již jednou schválilo žádost o bezúplatný
převod pozemku na obec, pro dokončení operace je třeba schválit smlouvu o bezúplatném převodu tohoto pozemku. Usnesení ZO
č. 164 znělo: ZO Poniklá schvaluje bezúplatný
převod ppč. 175/4 v k. ú. Přívlaka do majetku obce a pověřuje starostu podáním žádosti
o tento převod.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje smlouvu o bezúplatném
převodu ppč. 175/4 v k. ú. Přívlaka do majetku
obce od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Věcné břemeno v areálu Homole

Zastupitelstvo
Z důvodu navyšování zasněžovací kapacity areálu Homole řeší provozovatel posílení přívodu el. energie. Za spolufinancování
firmy Čerpadla Vrchlabí tak ČEZ provede
položení podzemního vedení mezi trafostanicí
a obslužným objektem.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zřízení věcného břemene
dle smlouvy IV-12-4012397/VB/2 za účelem
umístění a provozování kabelové přípojky
NN na částech ppč. 1719/3, 1720, 1748/2 a
st. 627 v k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Pověření rady obce zřizovat
věcná břemena
V současné době neexistuje zcela jednotný
výklad, může-li v obcích, kde je zřízena
rada obce, tato rozhodovat o zřizování
věcných břemen. Zejména u věcných břemen
zřizovaných za účelem umístění a provozu
inženýrských sítí je schvalování zastupitelstvem zdržováním úkonů pro více méně formální
odsouhlasení. Praxe rozhodování v obcích se
zřízenou radou se různí, za nejvhodnější se tak
jeví pověření rady obce zastupitelstvem obce
k rozhodování o věcných břemenech.
Diskuse:
J. Kubín: Bylo by vhodné před předložením
radě informace o věcném břemenu předat
zastupitelům elektronickou poštou, aby měli
možnost případně reagovat.
P. Plichta: Usnesení se může upřesnit například
pouze na věcná břemena na pokládání
inženýrských sítí.
T. Hájek: Usnesení bych ponechal v obecném znění s tím, že případné žádosti o věcná
břemena budou přeposílány včas zastupitelům
k připomínkám.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá pověřuje radu obce k uzavírání
smluv o zřízení věcných břemen na pozemcích
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Zastupitelstvo

ve vlastnictví obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Integrovaná strategie rozvoje
regionu Krkonoše
Starosta krátce představil obsáhlý dokument
zpracovaný Svazkem měst a obcí Krkonoše,
který je významným koncepčním dokumentem, jež bude informovat o směřování rozvoje v dlouhodobém horizontu 20 – 30 let. Jeho
hlavním cílem je stanovit vizi rozvoje, tak jak
by měl v budoucnu region Krkonoše vypadat, a
cestu k dosažení této vize. Koncepční dokumenty jsou jednou z podmínek pro budoucí čerpání
finančních prostředků z dotačních fondů.
Diskuse:
M. Gembická: Je nutné přijmout usnesení
„schvaluje“? Nepostačilo by pouze „bere na
vědomí“?
T. Hájek: Z hlediska vážnosti dokumentu
doporučuji usnesení „schvaluje“.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje Intergrovanou strategii
rozvoje regionu Krkonoše dle předloženého
návrhu.
Hlasování:
Pro

Proti

7

0

Neschváleno

Zdržel se
K. Kavánová
M. Gembická
L. Scholzová

9) Stará hasičská zbrojnice
Starosta informoval o aktuálním stavu jednání
o budoucím převodu staré hasičárny z majetku
spolku Autoklub Poniklá na obec:
1. Po vyklizení nepořádku bude moci obec
předběžně užívat malou garáž a místnosti
prvního patra (do konce ledna 2014). Vyklizení provedou obecní zaměstnanci za účasti
zástupce Autoklubu. Autoklub bude po dobu
několika měsíců využívat větší garáž k umístění
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Stolní tenis
Zveme všechny zájemce o stolní tenis
do tělocvičny v Poniklé. Možnost zahrát
si je každou středu od 17,30 do 19,00
hodin.
Pořádá TJ Poniklá
svého majetku, který bude postupně rozprodávat (případně i obci).
2. Autoklub provede právní kroky umožňující
zánik sdružení a převod majetku na obec (do
srpna 2014).
3. Obec vyplatí Autoklubu částku 45 000 Kč
jako částečnou kompenzaci za stavební úpravy
v budově provedené (nová podlaha ve větší
garáži, nová zadní zeď, komín, elektroinstalace).
4. Po uskutečnění všech kroků bude Autoklub
Poniklá zrušen a celá budova staré hasičské
zbrojnice bude v majetku a užívání obce.
Diskuse: Zastupitelé se shodli, že pro obec je
důležité moci využívat tuto budovu v těsném
sousedství stávajícího zázemí komunálních
služeb.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje záměr převodu staré
hasičské zbrojnice do majetku obce dle
předloženého návrhu a pověřuje starostu obce
přípravou a podpisem dohody o převodu.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Diskuse
K. Kavánová: Chtěla bych poděkovat panu
starostovi za osazení dveří k mému bytu,
dále chci poděkovat obecním zaměstnancům
za schody ke zdravotnímu středisku a za
prodloužení chodníku a zábradlí nad obchodem. Dále rea-guji na různé fámy ohledně topení v čp. 266 a 267, nájemníci nevědí, jak topit,
povídá se o tom, že je zapotřebí, aby se topilo
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i v noci, navrhuji uspořádání schůzky.
T. Hájek a J. Čížek: Den otevřených dveří
v kotelně spolu s výkladem bude ve středu
18.12. od 17 hod, sraz u kotelny. Ohledně
nočního topení se nejedná o fámy. Pro kotel
je potřeba zajistit minimální odběr a pokud
všichni nájemníci před spaním otočí kohoutky a topení zavřou, tak kotel nemá teplo kam
pouštět a spadne do poruchy, následné roztopení proběhne až třeba za 6 hodin, protože znovunastartování kotle lze provést až se ochladí
na 40 °C, teplo večer pouštět do kantýny nelze,
protože kantýna je jiná smyčka. Kotel je stále ve
zkušebním provozu, proto schůzka ještě nebyla uspořádána, stejně tak ještě není stanovena
cena tepla, jsou prozatím pouze odhady.
J. Kubín: Chci se dotázat, jak se řeší nefunkční
zařízení na ČOV, na firmu je potřeba tlačit, regulace nefunguje, doporučoval bych namontovat monitoring napětí, protože výmluvy na
přepětí jsou obligátní elektrikářskou výmluvou,

Zastupitelstvo
když se neví, co se se zařízením stalo, jednalo
by se o investici cca 50 tis. Kč.
T. Hájek: Pan Ulrych dodal rozpočet na úpravu
řízení ČOV a pracuje se na smlouvě o dílo.
J. Kubín: Z jakého důvodu se opozdilo protahování v hoření Poniklé?
T. Hájek: Problém nastal 7. 12., kdy došlo ke
zpoždění v protahování, všem telefonujícím
jsem dal za pravdu, chyba se stala u pana Tangelmayera, který se omluvil a slíbil, že se již nic
podobného opakovat nebude.
J. Kubín: Jak probíhají práce na zateplování?
T. Hájek: Na školce jsou práce ukončeny
a pouze se odstraňují nedodělky, příští rok se
dokončí marmolit. V kantýně se provádí zateplení podhledů na přísálí, v kotelně chybí namontovat zásobník a šnek, do příštího roku se
přesouvá zateplení obálky. Všechny podstatné
faktury letošního roku byly fondem odsouhlaseny a proplaceny.
J. Kubín: Jak proběhlo odizolování čp. 307?
T. Hájek: Práce jsou dokončeny, náklady byly
262 tis. Kč, výsledek bude ověřitelný při jarním
tání sněhu.
J. Kubín dále požádal, aby se jednání zastupitelstva konalo také v hoření Poniklé a jménem
SDH Přívlaka pozval na výroční valnou hromadu, která se uskuteční 4. 1. 2014.
T. Klikorka: V areálu továrny jsou zaparkovány autobusy, jedná se o obecní autobusy?
T. Hájek: Nikoliv, autobusy vlastní Krkonošské
metro a v areálu byly dočasně uskladněny.
Na závěr starosta pozval přítomné na nejbližší
kulturní akce: 17. 12. vánoční besídka v MŠ,
21. 12. koncert Satori, 27. 12. divadelní
představení J. J. Kolára Černobílé štěstí,
31. 12. Silvestrovský běh, 4. 1. divadelní
představení Cesta z Betléma, 25. 1. Sportovní
ples, 15. 2. Hasičský bál, 22. 2. divadelní
představení Podivná závěť.
Zasedání bylo ukončeno v 18:35 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Odisolování čp. 307 - ve stísněných podmínkách
došlo i na krumpáče a lopaty.

foto: Tomáš Hájek
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Z obce

Obecní dění
Zateplení MŠ
Obec Poniklá realizovala v roce 2013
projekt s přispěním fondů Evropské unie
s názvem „Snížení energetické náročnosti
MŠ Poniklá“. Cílem projektu bylo snížení
energetické náročnosti budovy mateřské školy. Na objektu byla instalována nová kvalitní
okna s izolačními trojskly, zatepleny obvodové zdi a střecha objektu. Z celkových nákladů
akce ve výši cca 2,9 mil. Kč byla z fondů Evropské unie – ERDF/OPZP uhrazena částka
ve výši 1,98 mil. Kč, ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 117 tis. Kč.
Realizací projektu dochází k významným
úsporám nákladů za vytápění a ke snížení
spotřeby energie o cca 250 GJ, což odpovídá
roční úspoře 14 tun CO2.
David Tauchman, projektový manažer

Sváření konstrukce zásobníku uhlí v kantýně .

9

Topíš, nebo likviduješ?
V reakci na polemiku ohledně nevhodného
spalování v domácích kotlích nám do redakce
přišla tato báseň:
Topíš, nebo likviduješ?
Smrad a popílek se k zemi snáší,
„co to je?“, nic než pravda o lenosti naší.
Když doma uklízíš tím způsobem,
že všechno letí do kamen.
Nebuď líný a vylez ven,
odpadky s sebou do kontejneru vem.
A pak se pochval, na hvězdy dívej
a od srdce si přej,
ať je tvůj soused taky takovej!
Lenost tu svou když překonáš,
a do kontejneru vše dáš,
pak v noci hvězdy uvidíš
a dýchat můžeš z plných plic.
B. N. K.

foto: Tomáš Hájek
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
25. 11. 2013 – Otto Kraus st.
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea listopad – prosinec 2013
70 let
Krausová Eva
Zelenka Antonín
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Narození listopad – prosinec 2013
16. 12. 2013 - Erika Paulů
Blahopřejeme!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali panu Jaroslavu Číž-

kovi za důstojný a citlivý projev při posledním
rozloučení s panem Ottou Krausem.
Krausovi

Poděkování
Děkuji touto cestou panu hostinskému
z Motőrestu “Na Mejtě”, který spolu se svým
přítelem dne 7. 12. 2013 večer pomohl zachránit
život mému strýci Věroslavu Šimůnkovi. Velmi
ochotně na telefonické zavolání šli zjistit, co se
se strýcem stalo, našli ho ležet ve sněhu před
domem, prochlazeného a neschopného pohybu,
převlékli ho, zatopili a zavolali zdravotnickou
záchrannou službu. Bez ohledu na vlastní
čas počkali na můj příjezd. Tak má vypadat
skutečná a nezištná pomoc bližnímu.
Šimůnek

STOLNÍ KALENDÁŘ 2014
PONIKLÁ NA STARÝCH POHLEDNICÍCH JE STÁLE JEŠTĚ PRODEJI:
K dostání za pouhých 89,- Kč:
• na OÚ Poniklá
• v Krámku u školy
• v traﬁce
• v prodejně Rautisu
• v Jilemnici v informačním centru
• v Jilemnici v knihkupectví U Malých.

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

Co se děje ve škole a ve školce
Naše putování s ježkem listopadem a prosincem roku 2013
„Bim, bam, zvony nám vyzvánějí,
bim, bam, Vánoce přicházejí.“
…tak znějí slova jedné písničky z našeho vánočního příběhu, kterým započneme Vánoce
v naší školce. Ale dříve, než se tak stane, zavzpomínám na poslední dva měsíce roku 2013.
Třináctka je pro mnoho lidí nešťastné číslo,
některým však přináší štěstí. Pro nás ve školce to byl rok velmi psychicky náročný a často
přinesl velice nepříjemné okamžiky a situace.
Proto naše největší přání do nového roku 2014
bude, abychom se na sebe raději všichni usmívali, všechny připomínky a náměty si řekli
včas a někdy se zamysleli nad tím, zda vše, co
děláme, je správné a ku prospěchu dětí. Vždyť
kouzelné slovíčko, které učíme používat i naše

Čertovské a andělské rojení.
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děti, dovede zázraky a leckdy vyřeší i zdánlivě
neřešitelné.
Od počátku listopadu, kdy skončila největší
část zateplovacích prací, se život ve školce
zklidnil a vrátil do běžného bytí. Ke spokojenosti dětí a rodičů se plně rozběhly doplňkové aktivity školky a to „Rozprávěnky“ paní
Vierky Hlaváčové, folklórní kroužek paní Slávinky Hubačíkové a tolik potřebná logopedie
paní učitelky Lidmily Boháčové. V dalších
měsících budou děti moci ještě využít plavecký a lyžařský výcvik.
První listopadový den jsme všichni toužebně
vyhlíželi paní Malátkovou, která k nám měla
zavítat se svými kamarády – JEŽKY. Přivezla
s sebou dva a její velice krásné vyprávění nám
skutečně odstartovalo celoroční téma tohoto
školního roku a to je PUTOVÁNÍ S JEŽKEM.
V dalších dnech jsme si s kamarádem ježkem

foto: MŠ Poniklá
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společně domluvili pravidla chování ve školce. Rámus, ubližování a ničení nemají rádi ani
ježci.
Dále jsme si s ním povídali o rodině, lidské
práci a přírodě.
Abychom ježka přesvědčili o tom, že máme šikovné a zvídavé děti, pustili jsme se do pečení
perníčků. Těsto jsme si na ně připravili sami
a vůně utlučeného koření se linula školkou jak
při přípravě, tak při pečení. Za to, že se nepřipálilo, děkujeme naší paní kuchařce. Značnou
část perníčků jsme nabídli rodičům, kteří si je
společně se svými dětmi přišli jedno listopadové odpoledne ozdobit.
Vůně vánočního cukroví se linula školkou ještě jednou. To proto, že na vánoční mlsání zbylo
málo perníčků. Mladší děti tedy válely a tvarovaly vaflové rohlíčky a starší děti vykrajovaly
a po upečení slepovaly linecké cukroví.
Na svátek svatého Mikuláše se náš ježek nestačil divit. Ve školce byla tma jako v pekle,
neboť nešla elektřina, a z té tmy se postupně
nořili čerti a čertice. Trochu nebeského svět-

Výrobní odpoledne dětí a rodičů - zdobení perníčků

Dění ve škole a školce
la přinesli andílkové a jeden malý Mikuláš.
Avšak místo pekelných rejů a andělských tanců jsme zjišťovali, jaká „MOC“ má větší sílu.
Bohužel vždy vyhrály síly pekelné. Soutěžení najednou ukončil příchod Mikuláše. Přišel
sám a své pomocníky nechal k radosti mnohých dětí před školkou. Všem dětem, které dokázaly přiznat i své horší vlastnosti, přinesl za
statečnost malý dárek plný dobrot.
Nyní pilně nacvičujeme vánoční příběh, který
chceme sehrát maminkám, tatínkům, babičkám a dědečkům v adventním čase v naší nově
„oblečené“ školce. A nejen jim. Naše školka dnešní krásně zářivý oblek dostala právě
v době, kdy je jí třicet let. A tak jsme si dovolili pozvat také zastupitele obce, všechny bývalé zaměstnance a každého, kdo si společně
s námi chtěl zavzpomínat.
A co popřát do nového roku? Školce, ať ji hřeje nový kabát. Dětem, ať se jim u nás líbí.
A nám, dospělákům, ať jsme dětem dobrým
příkladem a učíme je laskavosti, vlídnosti
a slušnosti.
Lenka Scholzová, ředitelka MŠ

foto: MŠ Poniklá
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Dění v SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Co se děje u výjezdové jednotky
SDH Poniklá
Od 11. 8. do 12. 12. 2013 vyjížděla jednotka k těmto událostem:
24. 9. Technický zásah v obci Poniklá
Odstraňování ropných látek z komunikace 14/1 v Poniklé. Člen RO Jan Čížek nahlásil
veliteli místní jednotky kaluž oleje u čekárny
na hlavní silnici. Po příjezdu začali členové
jednotky vybírat olej a kontaminovanou zeminu do připravených nádob. Spotřebováno
15 kg Vapexu. Činnost byla ukončena před
příjezdem jednotky HZS stanice Jilemnice.
Sebraný odpad jednotka z Jilemnice odvezla
k likvidaci.
Vyhlášení poplachu: 17:18
Výjezd: 17:20
Příjezd k události: 17:25
Návrat na základnu: 17:50
Členové družstva: Holubec Miloš st., Klikorka Tomáš, Čurda Ladislav
7. 11. Taktické cvičení
Požár elektroinstalace výrobní haly
a uskladněného materiálu v textilní továrně
GERL spol. s. r. o. Dolní Sytová – Háje nad
Jizerou. Výjezd dle plánů taktického cvičení.
Jednotka SDH Poniklá zřídila čerpací stanoviště z náhonu MVE a položila hadicové vedení
„B“ k dálkové dopravě vody. Část jednotky
pomáhala místním hasičům v ochlazování budov poblíž kotelny. Akce se zúčastnilo 6 sborů
hasičů.
Členové družstva: Holubec Miloš st., Holubec Vít, Čurda Ladislav, Čurda Jiří, Sluka
Eduard, Klikorka Tomáš, Janata Vladimír
26. 11. Taktické cvičení
Nehoda autobusu a osobního vozidla. Třídění raněných metodou START. Místo – silnice II. třídy č. 290 na hranici obce Poniklá
– Roprachtice. Výjezd dle plánů taktického
cvičení. Jednotka Poniklá prováděla týlové
a zajišťovací práce. Celá akce se konala za
tmy, s umělým osvětlením. Jednotka zajistila
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na cvičení pět figurantů. Akce se zúčastnilo
6 sborů hasičů.
Členové družstva: Holubec Miloš st., Čurda Ladislav, Čurda Jiří, Holubec Vít
Figuranti: Klikorka Tomáš, Janata Vladimír, Sluka Eduard, Krause Zdeněk, Hauk
Ludvík
Taktická cvičení jsou připravována předem. Ke každému cvičení jsou vydány podrobné plány, které obdrží velitel zúčastněné
jednotky. Plán prací včetně času se dodržují.
Připravená akce slouží k tomu, aby se vše
s klidem a rozvahou vyzkoušelo a poznatky se
využily při skutečném zásahu.
Co se hasičské techniky týče, tak zprávy jsou následující. Volkswagen – mikrobus
je už jen krůček od zařazení mezi výjezdová
vozidla. Je to náhrada za DVS A 30 – valník.
Na pořízení byla získána dotace z Krajského
úřadu. Konečná podoba musí být přesně podle
přepisů do nejmenších detailů. O tom můžou
vyprávět někteří naši členové, kteří se na přestavbě podílejí. S cisternovým vozem je situace složitější. Obměna vozového parku u HZS
v kraji probíhá velice pomalu a požadavků je
mnoho. Naší snahou a snahou obecního úřadu je získat vozidlo alespoň o jednu generaci
novější. Místo pro cisternu už máme, ale to je
zatím vše. Cisterna byla prodána za cenu šrotu
malé obci Pátek u Poděbrad. Oni mají tu samou, ale neprojde STK, tak raději zprovozní
tu zakoupenou, která je méně zkorodovaná.
Doufejme, že rok 2014 bude pro nás po téhle
stránce úspěšnější a budeme moci naši práci
vykonávat na vyšším stupni.
Vážení spoluobčané,
až budete pročítat tyto řádky, budete už
hodně blízko k vánočním svátkům. Aby byly
svátky v klidu a pohodě, dovolím si upozornit
na nebezpečí, které se může vyskytnout. Adventní věnce, když hoří svíčka, nikam neodcházejte. Nespoléhejte na jakési plíšky coby
svícen. Vánoční stromeček, při použití vosko-
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Dění v SDH Poniklá

vých svíček, platí to samé. Elektrické osvětlení a dekorace kupovat v prodejnách, kde
obdržíte český návod a záruční list. V případě
nadměrného zahřívání a zápachu okamžitě vypnout a nepoužívat.
O petardách a světlicích se píše každý
rok všude, ale přesto. Dneska už naštěstí není
doba, kdy lidé vyráběli různé výbušniny doma
amatérským způsobem. Pyrotechniku kupujte v obchodech, kde se v češtině dozvíte vše,

včetně návodu k použití. Pyrotechnika nepatří do rukou opilých a nezodpovědných lidí.
V bujarém veselí mějte ohled na domácí zvířata.
Tímto končím letošní příspěvky.
Vážení čtenáři a spoluobčané, přeji Vám
klidné a spokojené prožití svátků vánočních.
Do roku 2014 Vám přeji pevné zdraví a hodně
elánu.
Holubec Miloš, velitel jednotky SDH Poniklá

31.ročník

SILVESTROVSKÉHO BĚHU V PONIKLÉ

2013

Datum

:

Úterý 31.12.2013

Pořadatel

:

SDH Poniklá

Místo

:

Hasičská zbrojnice

Tratě závodu :

Silnice a veřejné cesty

Prezentace

:

V den závodu – půl hodiny před startem

Start

:

13:30 hod.

Kategorie

:

Od předškolních – po důchodce

Startovné

:

Dobrovolné

Ceny

:

První tři obdrží drobné ceny a diplomy…

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V restauraci ,,U Floriána´´

Pořadatelé se těší na Vaší hojnou účast.
Kategorie:

Nejmladší
Předškolní
Nejmladší dívky a chlapci
Mladší dívky a chlapci
Starší dívky a chlapci
Ženy
Muži
Méně zdatní

cca 50 m
cca 100 m
400 m
400 m
800 m
1000 m
2000 m
400 m
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Co se děje v TJ Poniklá
Hlavní činnosti TJ Poniklá je účast v mistrovských utkáních okresní soutěže mužů
v kopané. V jarní části sehráli naši muži celkem 10 zápasů. Z toho 5x zvítězili, 1x remizovali
a 4x prohráli při celkovém skóre 25 : 16. Výsledky jednotlivých zápasů a tabulka okresní
soutěže západ po podzimní části:
TJ Vysoké n.J. B
TJ Poniklá
SK Semily B
TJ Poniklá
1. FC Tatobity
TJ Poniklá
Sokol Kruh
TJ Poniklá
Sokol Rovensko B
TJ Poniklá
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

–
–
–
–
–
–
–
–

TJ Poniklá
Sokol Kruh
TJ Poniklá
Sokol Rovensko B
TJ Poniklá
Jiskra Libštát
TJ Poniklá
SK Semily B
TJ Poniklá
1. FC Tatobity

Tým
SK Semily B
Sokol Kruh
TJ Poniklá
1.FC Tatobity
Sokol Rovensko B
Jiskra Libštát B
TJ Vysoké nad Jizerou B

Zápasů
10
9
10
10
10
9
10

2:2
0:3
2:1
6:0
0:2
6:1
2:3
1:4
2:1
3:0

Skóre
Body
44 : 9
28
29 : 14
18
25 : 16
16
18 : 19
12
15 : 31
12
TJ
19 Poniklá
: 26
10 Vás
6 : 41
4

srdečně zve na

Nejlepšími střelci podzimu jsou Dobiáš Martin s 5 brankami a Holubec Martin a Adámek
Tomáš oba se 3 brankami.
Hráči Poniklé viděli na podzim 19 žlutých karet a 1 kartu červenou.
TJ Poniklá přeje všem příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví v roce 2014.
TJ
SPORTOVNÍVýborPLES

TJ Poniklá Vás srdečně zve na

Který se koná v sobotu dne 25.1.2014
V Kantýně od 20,00 hodin
Vstupné 70,- Kč
K tanci i poslechu hraje skupina

SPORTOVNÍ PLES
Který se koná v sobotu dne 25.1.2014
V Kantýně od 20,00 hodin
Vstupné 70,- Kč
K15
tanci i poslechu hraje skupina

Bohatá tombola

nekuřácké prostředí
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Černobílé štěstí
V listopadu a dosavadní části prosince vrcholily v divadelním spolku zejména
přípravy na dlouho očekávanou premiéru
nového činoherního kusu. K pozvání do
Kantýny citujme režisérku Pavlínu A. Holubcovou:
Milí divadelní příznivci,
zveme Vás na premiéru pohádky Černobílé štěstí, která proběhne již v pátek
27. prosince od 18.00 v kulturním domě
Kantýna v Poniklé. Pohádku pro Vás připravil dorost Divadelní spolku J. J. Kolára
při TJ Sokol Poniklá pod režijním vedením
Pavlíny Holubcové. Děkujeme všem, kteří
se na realizaci pohádky podíleli. Především dětem, které chodily na zkoušky včas
a připraveny. Děkujeme za krásnou hudbu,
kterou složila Anička Hejralová, za neméně krásné kostýmy, které vytvořila Markéta
Hrubá, a za velmi pěkné kulisy, které namalovala Veronika Bradnová z Mladé Boleslavi.
Děkujeme také všem v zákulisí (osvětlovači, zvukaři, kulisákovi, inspici a nápovědě), bez kterých by to nešlo. Také Soně,
Evě a Petrovi, kteří jsou u vstupu a u baru.
V neposlední řadě místním hasičům a Pavlu
Holubcovi, kteří přislíbili odvoz dětí a kulis
při hostování v okolních obcích.
Kdo se na nás nestihne přijít podívat
27. prosince od 18.00 do Poniklé, může
nás vidět 28. 12. od 19.00 v Roprachticích,
a nebo 11. 1. od 14.30 ve Víchové.
Za ochotníky, Pavlína Holubcová

Holka odjinud
Je však třeba dodat, že Pavlína Holubcová

má režijního elánu tolik, že se pustila i do
secvičování nové hry s dospělými herci – na
jaře se tak můžete těšit na komedii Rudolfa
Trinnera „Holka odjinud“.

Zmatek nad zmatek
Loutkářská sekce má za sebou další dvě verneovské štace – 16. listopadu v Chlumci nad
Cidlinou a zejména 2. listopadu v Praze na
mimořádně prestižní přehlídce „Přelet nad
loutkářským hnízdem“.

Oslavy 150 let ponikelského
ochotničení
Ano, v příštím roce se chystáme mohutně
oslavovati jednu z nejskvělejších chvil, která
Poniklou kdy potkala – příchod potulného
loutkáře Bažanta v roce 1864 a s tím související založení ochotnického spolku. Oslavy
budou rozprostřeny do celého příštího roku
a jejich počátkem se stane vlastně již letošní
prosincová pohádková premiéra. Oficiální
vrchol oslav očekávejte 24. května, kdy
proběhne na Tuláčkově návsi společná veselice s SDH Poniklá. Hasiči slaví 130 let, bude
to veliké! Na příští rok se také můžete těšit
na více hostování přespolních divadel, která
využijí postupně se kultivující ponikelský
chrám mus Kantýnu i jiné hrací prostory.
Níže ještě přikládám podrobnější pozvánky
na nejbližší divadelní příležitosti:
Loutkové divadlo - Útěk do Egypta přes
Království české - 4. ledna od 18.00 v ZŠ
Bere-li ctěný divák v potaz dnešní zeměpisné
mapy, těžko si to představí: jenomže - ty
dnešní mapy nebyly právě tehdy ještě
v používání; také se ovšem mohlo stát, že
se cesty a silnice mezi biblickými místy od
těch dob přesunuly; a za třetí a hlavně, by
se muselo zkoumat, jak by tedy byl svatý
Josef mohl vůbec s Ježíškem a Matkou boží
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Královstvím českým projít, kdyby tehdy
cesta z Betléma do Egypta zmíněnými krajinami neprobíhala. A že Královstvím českým
procházeli, o tom není žádných pochyb, není
přece vůbec nouze o svědky, kteří to potvrdili, mezi nimi obě moje babičky, a taktéž
úřední osoby, které se přítomností Svaté rodiny na teritoriu Království českého dokonce
služebně zabývaly, jako například pan c. k.
velitel četnické stanice Leopold Hawlitschek
z obce Kuřivody, o němž ještě bude řeč.
Útěk do Egypta přes Království české to jest
pravdivé a přesné popsání veškerých příhod,
náhod a událostí, taktéž i vícero zázraků, jež
se tehdy při průchodu betlémských poutníků
v Království českém zběhly, zčásti úředních,
zčásti civilních osob se týkajících, jakož
i zvířat.
Dle sepsání Otfrieda Preusslera, přeloženého
Ladislavem Josefem Beranem, na divadlo
převedl Luděk Richter, hrají Věra Čížkovská
a tentýž.
Určeno maximálně 50 divákům (další by

Deníček ponikelského ochotníka
na titěrný kousek nedohlédli) dospělým,
případně je doprovázejícím dítkám, starších
šesti let, či dítkám samostatným od desíti let.
Představení trvá 90 minut.
!!!Loutková hra Útěk do Egypta přes Království české bude sehrána v sobotu 4. ledna od
18.00 v ZŠ Poniklá. Kapacita sálu je omezena, přihlášky přijímám na tel.: 603 569 389,
481 585 381, Hajek@ponikla.cz nebo osobně
na OÚ. Luděk Richter je jednou z ikon
současného loutkového divadla – návštěvu
vřele doporučuji!!! (vstupné 100/50)
Činoherní divadlo – Podivná závěť –
22. února od 19.00 v KD Kantýna
Hororová detektivní komedie současného
velmi populárního autora Normana Robbinse
v osobité úpravě divadelního spolku LSD –
Lučanského spolku divadelního. Lučanská
prvotina zaznamenala veliký divácký ohlas
a postoupila letos na Krakonošův divadelní
podzim. Rezervace se nepřijímají, divadelní
bar je otevřen hodinu před představením.
(vstupné 60/30)
Tomáš Hájek

foto: Tomáš Hájek
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Kultura v Poniklé
Drobná šlechtická sídla do dvou
mil kolem Poniklé
Velmi zajímavou přednášku o romantických
místech dávných šlechtických sídel rozesetých po
našem okolí vyslechlo obecenstvo Večeru při svíčce dne 15. listopadu. Přední český znalec hradů,
hrádků a tvrzí, pan Zdeněk Fišera z Jilemnice, nás
provedl naším nejbližším okolím, když do svého
promítání zahrnul historická místa do vzdálenosti
dvou mil okolo Poniklé. Míle to byly staročeské, a
tak kružnice zájmu se středem v Tuláčkově návsi

měla poloměr 15,06 kilometru. Bylo až překvapující, kolik drobných (a pravda, mnohdy téměř
úplně sesutých a zapomenutých) hradů a tvrzí
skrývají kopce kolem nás.
Tomáš Hájek

Ponikelská knihovna
Vážení ponikelští čtenáři,
v letošním roce nám stoupl počet výpůjček,
je jich přes 2500. Za to můžu poděkovat učitelkám ze školy p. Holubcové Lence a p. Peterkové
Blance. Chodí s žáky do knihovny
a tak snad někdo z nich zůstane stálým čtenářem a nebudou to jenom
důchodci. Tímto vám všem děkuji za
návštěvnost a budu se snažit vyhovět
vašim přáním. Prosím za prominutí
jestli jste 26. listopadu našli knihovnu zavřenou. Někdo zamknul a já
o tom nevěděla.
Nejnovější knihy naší knihovny
jsou:
pro dospělé
Dušek, Milan - Všechno už tu bylo
Day, Silva - Sedm let hříchu
pro děti
Váchová, Šárka - Chaloupka na vršku 1 a 2 díl
Nosov - Neználek v kamenném městě
Pohádky pro kluky
Pohádky pro holky
Vánoční příběhy
naučné
Kouzlení s papírem
Velká kniha šití
a dalších 50 knih v putovním souboru.
Přeji vám hodně štěstí a hlavně zdraví v roce 2014,
Višňáková

Mapa drobných šlechtických sídel do dvou mil kolem Poniklé.

autor: Zdeněk Fišera
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Rozsvěcení Vánočního stromu
Do třetice všeho dobrého – platí to
alespoň o počasí na Rozsvěcení Vánočního
stromu, jehož třetí ročník se konal letošní
druhou „adventní sobotu“. Po předloňském
lijáku a loňském třeskutém mrazu vyšlo
konečně počasí tak nějak akorát. Před vlastním rozsvícením stromu připravil opět Kabinet kerkonošské slovesnosti společně se
Základní školou odpolední a podvečerní program vážící se k blížícímu se Svátku zrození.
Adventní trh nabídl možnost obstarat
něco pěkného pod stromeček – své rukodělné
výrobky představili děti ze základní školy,
místní i přespolní řemeslníci a také ponikelské patchworkářky. Přestože je ponikelský
adventní trh o poznání skrovnější, než jeho
větší jilemnický bráška, má proti němu jednu
nespornou výhodu, neboť se celý odbývá
pěkně v teple pod střechou.
Prvním uměleckým počinem dne bylo
vystoupení dětí ponikelské základní školy
a družiny, které si připravily vánoční pásmo koled, říkadel i drobných dramatisací

Živý mechanický betlém
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na vánoční téma. Početnému publiku se
představil široký vějíř dětí od prvňáčků po
deváťáky. Bylo potěšením sledovat, kolik
dětí umí úspěšně vyhrát souboj s trémou
a předvést na jevišti solidní výkon.
Vzácnou návštěvou nás poctila paní
Bachmannová, která spolu s paní Koudelkovou z nakladatelství Bor představila
zbrusu novou a pro ponikeláky velice zajímavou knihu - Jak to bylo dřív - Vyprávěnky
z Podkrkonoší II. Kniha obsahuje výběr
z vyprávění zachycených při výzkumu nářečí
v Podkrkonoší, tentokrát v obcích na širším
Jilemnicku. Jsou v ní zařazeny příběhy pocházející z archivu Ústavu pro jazyk český,
jež byly zaznamenány v letech 1957 a 1965
a také vyprávění pořízená v letošním roce.
V knize je také téměř padesát příběhů a vzpomínek ponikelských rodáků! Paní Bachmannová pohovořila o vzniku knihy a pustila
i několik ukázek zachycených na CD, které
je součástí publikace. Milým zpestřením byla
hudební intermezza Františka Kavána, jehož
hra na klarinet byla pro přítomné doslova
hudebním pohlazením.
Jistotou, která nemohla zklamat, byl kon-

foto: Miloš Hájek
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cert vokálně instrumentálního sdružení Satori v kostele sv. Jakuba. Nosil bych dříví do
lesa, kdybych dlouze popisoval, jak moc se
k adventnímu prožitku hodí citlivý přednes
zpěvaček a zpěváků pod uměleckým vedením
Jiřího Votrubce...
A pak již začal hlavní bod programu, živý
mechanický Betlém. Bylo kolem něho opět
neuvěřitelné množství zmatků, ale zkoordinovat více než 60 figur není jen tak. Tak třeba
Metelkův Betlém, to je při pohledu zezadu
také na prvý pohled nepochopitelný chaos
– a to jsou figurky dřevěné a nikoliv dětsky
rozdováděné. Naštěstí se ale paní učitelce
podařilo svých 50 dětských svěřenců do
Betléma umístit a režírovat, takže za drobného přispění několika dospěláckých figur
jsme se přenesli do zasněžené Palestiny v roce
1. Po loňském vymrznutí postav během jejich
dlouhého představování letos volíme jejich
oslavu touto formou na stránkách cancálku v Betlému letos postavičku ztvárnili:
Prvňáčci = nejmenší:
1. CHŮVIČKA S KOČÁRKEM Č. 1 –
Emička Hájková
2. CHŮVIČKA S KOČÁRKEM Č. 2 –
Kačenka Jandurová
3. ČTENÁŘKA S KNÍŽKOU – Nikolka
Jindřišková
4. HOLČIČKA S PEJSKEM – Terezka
Morávková
5. ZEDNÍK – Pepa Švanda
6. PAPUČÁŘ – Adam Vrbata
7. VYŠÍVAČKA – Nikolka Kozyková
8. CHALUPNICE S JABLKY – Ester
Čížková
9. KUCHAŘ – Toník Hlaváč
10. ŘEMESLNÍK S KLADÍVKEM – Bárt
Braun
Malá postava:
11. CHALUPNÍK S LOPATOU NA ZRNÍ –
Pavlík Švanda
12. CHALUPNÍK S HRÁBĚMI – Ondra
Flandera
13.
CUKROVINKÁŘKA
–
Anežka
Havajíková

Kultura v Poniklé
14. PLETAŘKA – Sára Kunertová
15. PASÁČEK – Matyáš Braun
16. PEKAŘKA – Valentinka Leščišinová
Střední postava:
17. FLÉTNISTKA – Maruška Havajíková
18. ŠUMAŘKA S HELIGONEM – Kačka
Holubcová
19. ŠUMAŘKA S KLARINETEM – Lenka
Holubcová
20. PRADLENKA – Monika Jindřišková
21. HOSPODYNĚ S HUSOU V KOŠÍKU –
Klárka Šedá
22. KRAJKÁŘKA – Aneta Šedá
23. OZDŮBKÁŘKA – Terezka Buriánková
24. KORÁLKÁŘKA – Nikolka Vrbatová
25. KARTÁČNICE – Kristýnka Kunertová
26. DRÁTENÍK – Jára Skalský
27. BUDKAŘ – Vojtěch Holubec
28. VČELAŘ – Filip Ledvina
29. TRUHLÁŘ – Štěpán Holubec
30. DRVOŠTĚP Č. 1 – Petr Novák
31. DRVOŠTĚP Č. 2 – Lukáš Tomíček
32. MÁSLAŘ – Tomáš Volejník
33. ZAHRADNICE – Káťa Zálišová
34. MLATEC S CEPEM – Jan Švec
35. ŠENKÝŘ – Matěj Hlůže
36. PIJAN – Michal Holubec
37. LENOCH NA DECE LEŽÍCÍ – Kryštof
Hájek
Větší postava:
38. KOŘENÁŘKA S NŮŠÍ – Vanesa Hilmarová
39. DŘEVAŘ S PILOU Č. 1 – Vláďa Flandera
40. DŘEVAŘ S PILOU Č. 2 – Pavel
Koldovský
41. KOVÁŘ S PODKOVOU – Josef Krause
42. KOVÁŘ S KLADIVEM – Štěpán Vrána
43. KOVÁŘKA – Viky Janatová
44. ŠVADLENA SE ŽEHLIČKOU – Adéla
Rydlová
45. ANDĚL S TRUBKOU – Eliška Ronová
46. ANDĚL S TRUBKOU – Klárka Gembická
47. ANDĚL S RATOLESTÍ – Sandra
Šperlová
48. ANDĚL S RATOLESTÍ - Alžběta Led-
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vinová
Dospělí:
49. PANNA MARIA – Petra Novotná
50. JOSEF – Vítězslav Schmid
51. KAŠPAR – Luboš Vondra
52. MELICHAR – Petr Plichta
53. BALTAZAR – Ladislav Chlum
54. HERODES – František Kaván
55. FARIZEJ – Tomáš Hájek
56. DAROVNICE – Milada Kavlíčková
57. DAROVNICE – Kateřina Kozáková
58. DAROVNÍK – Oldřich Rusín
59. KOMINÍK – Lenka Drábková
60. PONOCNÝ – Daniel Čížek
A také: Blanka Peterková (coby natahovač
hodinového stroje a režisér), Jaroslav Hlůže
(coby osvětlovač) a Satori společně s diváky
(coby gramofon)
Děkujeme p. Janě Pičmanové a Pavlíně Holubcové za zapůjčení musejních exponátů

Kabinetní kuchyně opět v akci.
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a divadelních kostýmů.
O několik vteřin poté, co dovrzalo
a doskřípalo soukolí živého mechanického
Betlému, odpočítali na návsi přítomní diváci rozsvícení vánočního stromu. Letos
jsme usoudili, že na návsi rostoucí smrk již
vydrží ověšení žárovkami, a proto nebude
třeba napříště kácet a vozit stromy odjinud.
Je sice pravda, že stromek na návsi není úplně
souměrný a možná by nevyhrál cenu krásy,
ale zase je opravdový, živý a náš!
Po celé odpoledně byla v obležení polní
kuchyně se svařákem a polévkou, plotny se sejkorami, udírna s párky i stánky
s vánočkami a sladkým pečivem.
V úctě ke všem kolegům z Kabinetu i dalším,
kteří opět věnovali svůj čas dobré věci,
rychtář Tomáš Hájek

foto: Miloš Hájek
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Ostatní
Ozdůbky na pobřeží Atlantiku
Dne 28. 11. 2013 proběhlo v muzeu ve španělském městě Pontevedra slavnostní otevření
výstavy skleněných vánočních ozdob. Uprostřed foukaných ozdob od renomovaných firem z Německa, Polska, USA a samozřejmě
i z České republiky se obzvláštní pozornosti
dostalo ponikelským perličkovým ozdůbkám.
Měli jsme příležitost přestavit je osobně přímo
v Pontevedře - během vernisáže výstavy jsme
nadšeným návštěvníkům předváděli foukání
perliček a montáž ozdob.
Výstava vánočních ozdob je ve Španělsku
poměrně neobvyklá věc, proto měla nebývalý
ohlas v tisku - záběry z ní se vysílaly v celostátní španělské televizi i na regionálních kanálech. Objevili jsme se v různých novinách,
z toho jednou dokonce i na titulní stránce.

K výstavě byl vydán obsáhlý katalog popisující historii jednotlivých technologií foukání
skla a jeho dalšího zpracování, dopodrobna
jsou v něm popsány a nafoceny i postupy přímo z Rautisu.
Během výstavy proběhnou i workshopy pro
děti a dospělé, během nichž si účastníci budou
moci sami vytvořit hvězdičku nebo andělíčka
z ponikelských perliček.
Muzeum v Pontevedře si pro zatraktivnění
vernisáže vybralo právě naši firmu proto, že
se nám do až do dnešní doby podařilo zachovat původní technologii foukání perlí pomocí
foukacího strojku, stejně jako tradiční ruční
výrobu ozdob.
Výstava bude v budoucnu pravděpodobně
zapůjčována i do dalších muzeí, ozdůbky tak
budou šířit slávu Poniklé po celém Španělsku.

Stromeček s ponikelskými ozdobami u vstupu do výstavních síní.
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B. Kulhavá, Rautis

foto: Marek Kulhavý

9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

(budova Městské knihovny)

(Po dohodě i po 20. hodině)

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

střihy. Barvení, melírování, trvalá ondulace, …

Dámské, pánské, dětské

Pod horami - listopad - prosinec
Inzerce

Inzerce
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DIVADELNÍ SPOLEK J.J. KOLÁR PONIKLÁ VÁS
ZVE NA PREMIERU POHÁDKY
ŠÁRKY HORÁČKOVÉ

ČERNOBÍLÉ ŠTĚSTÍ
Připravila režisérka PAVLÍNA HOLUBCOVÁ
HRAJÍ

KRÁLOVNA VÍL…..VIKTORKA JANATOVÁ
JUSTÝNA…..PAVLA BEZSTAROSTOVÁ
ZLATA…..BARBORA BRANDOVÁ
ALBÍNA…..ALŽBĚTA LEDVINOVÁ
AGÁTA…..ZLATA NÁDVORNÍKOVÁ
LUCIFER…..MICHAL HOLUBEC
PANKRÁC….. ŠTĚPÁN HOLUBEC
SERVÁC…..MATĚJ HLŮŽE
BONIFÁC…..PAVEL KOLDOVSKÝ
LESNÍK…..JAN ŠVEC
DATEL…..NATÁLKA SOUKUPOVÁ

Hrajeme v kantýně 27.12.od 18 hod.
PŘEJEME HEZKOU ZÁBAVU

