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Úvod
Pod horami
číslo: 181, ročník 45

Slovo redakce
Milí čtenáři, vážení sousedé,
představuji si to asi takto: dopisy Ježíškovi
odeslány, okna se lesknou čistotou, betlémy
postavené, na adventním věnci zapálené čtvrté svíce, obecní semenáček důstojně rozsvícen, koledy zazpívány, cukroví napečeno, na
vánočky zaděláno, kapr ve vaně, stromek za
dveřmi, ozdoby z půdy sneseny, vánoční pozdravy odeslány, příbuzní obvoláni a sezváni,
áááá, já jsem na něco určitě zapomněl... prostě
taková ta předvánoční pohoda. Jooo, už jsem
si vzpomněl... cancálek dodělán...
Příjemné a pohodové prožití svátků vám
všem přeje za redakci,
Marek Kulhavý - redaktor

Firma Rautis, a.s. Poniklá, hledá
nové posily do svého týmu:
1) Vedoucí ﬁremní prodejny
Náplň práce: Kompletní zajištění chodu
ﬁremní prodejny, vedení týmu brigádníků,
provázení exkurzí po ﬁrmě, lektorská činnost v kreativní dílně, částečné zapojení do
práce ve výrobě
Požadavky: SŠ vzdělání s maturitou, AJ
nebo jiný cizí jazyk výhodou, ŘP sk. B, znalost práce na PC, komunikativnost
2) Pracovník/pracovnice ve ﬁremní prodejně
Náplň práce: Prodej ve ﬁremní prodejně,
provázení exkurzí po ﬁrmě, lektorská činnost v kreativní dílně, částečné zapojení do
práce ve výrobě
Požadavky: SŠ vzdělání, AJ nebo jiný cizí
jazyk výhodou, ŘP sk. B, znalost práce na
PC, komunikativnost
Nabízíme: zajímavou práci v rodinné ﬁrmě
Nástup: leden - únor 2017

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 2. 2016
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
Benefiční adventní koncert v ponikelském
kostele.
Foto: Farní společenství Poniklá

Váš životopis prosím zasílejte do
31. 12. 2016 na adresu info@rautis.
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
listopad - prosinec 2016
Vážení ponikelští sousedé,
i v této příjemné vánočním atmosféře Vám
přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, co
jsme s kolegy radními řešili při našich jednáních.
Rada obce odsouhlasila podání žádostí
o prodloužení termínů realizace projektů
spolufinancovaných LK „Obecní uši dokořán“ a „Rekonstrukce místních komunikací“. U projektu „Obecní uši dokořán“ se
jednalo o soulad termínů, tak, aby nám byl
uznán způsobilý náklad nákupu dataprojektoru
a zároveň posunutí termínu ukončení projektu
do konce roku 2016. U projektu „Rekonstrukce místních komunikací“ se změnou posunul
termín realizace projektu do roku 2017, neboť
po provedené výměně vodovodního řadu je
zapotřebí, aby došlo k sednutí terénu, v případě položení balené ihned po akci by s největší pravděpodobností došlo k znehodnocení položeného povrchu sedáním podložních
vrstev. Obě žádosti již byly kladně posouzeny
a schváleny zastupitelstvem Libereckého kraje. Zároveň probíhají administrativní činnosti
na vyhodnocení projektu „obnovy skleněného
vodovodu“, jeho celkové realizační náklady se
vyšplhaly na 2,6 mil. Kč, z toho dotace z Libereckého kraje činila 1,5 mil. Kč.
Rada obce projednávala možnost předložení žádosti o dotaci na akci propojení
lokálních ČOV na hlavní ČOV z Fondu
ochrany vod Libereckého kraje. Na stavební
úřad již byla podána žádost o vydání stavebního povolení. Odhad nákladů na realizaci akce
je 3,3 mil. Kč bez DPH. U nově rekonstruovaných vodovodních řadů financovaných z Fondu ochrany vod v roce 2016 bylo provedeno
zaměření skutečného stavu. Rada obce dále
rozhodla o zahájení projekčních prací pro další
etapu prodloužení vodovodního řadu – území
kolem RD Jandurových, Chládkových, Zelin-
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kových, Hanušových a dále k Mejtu včetně
propojení s vodovodním systémem Nová Ves.
Dále se zároveň zahájí posouzení výměny dalších starších řadů.
Rada obce schválila požadavky na opravy v areálu mateřské školky v roce 2017,
obecní zaměstnanci provedou opravu schodů
na zahradu MŠ a výměnu spodního trámu na
dětském domečku, pan Miloš Holubec z Poniklé provede zakázku na rekonstrukci vodárny v mateřské škole, jeho cenová nabídka činila 47 780 Kč a byla ze třech došlých nabídek
cenově nejvýhodnější.
Rada obce schválila stavbu lávky pro
pěší v Kákově, jejíž oprava proběhne v následujícím roce v režii obecních čet obce
Jestřabí a Poniklé. Jedná se o lávku pod Kákovským mlýnem na katastrální hranici obou
obcí.
Rada obce jmenovala novou kronikářku obce Poniklá, kterou je paní Mgr. Barbora
Kulhavá.
Na základě výsledků hlasování na akci
„Obecní uši dokořán“ (akce bude podrobně popsána v příštím čísle zpravodaje) rada
obce zadala zpracování projektových dokumentací: odborné učebny a půdní vestavba
v ZŠ Poniklá (zpracovatel Ing. Arch. Jaromír
Jirouš), vstupní prostor kulturního domu Kantýna (zpracovatelka Ing. Arch. Markéta Jebavá), venkovní prostor kolem kulturního domu
Kantýna a hřiště u Jizery (zpracovatelka Ing.
Gabriela Čížková Mlatečková).
Zahájili jsme přípravu projektu pro
zajištění bezbariérovosti základní školy
a vybudování moderních odborných učeben. Záměrem projektu je vybudování výtahu
v zadním dvoru školy, s ním spojená úprava
venkovního prostranství, vybudování odborných učeben v půdním prostoru, odborných
kabinetů a toalet s bezbariérovým přístupem.
Projektový záměr směřujeme k podání do výzvy Integrovaného operačního programu, případně do výzvy vyhlášené Místní akční skupi-
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nou „Přiďte pobejt!“.
Vážení ponikelští sousedé, Rada obce Poniklá Vám přeje radostné a pohodové prožití
vánočních svátků a v novém roce 2017 hlavně
zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních
úspěchů.
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Za vteřinu dvanáct
Mnozí z vás jste asi v průběhu babího
léta a podzimu sledovali, jak se postupně
proměňovala Tuláčkova náves. Na zhodnocení
výsledků si však budeme muset počkat. Protože
přesně v den předání díla a montáže posledních
prvků mobiliáře přijel svatý Martin na svém
běloušovi a skryl vše pod bílou peřinu. Akce
tak byla ukončena doslova v hodině dvanácté.

Obecní hlásný
Až na jaře sníh roztaje, odhalí ještě pár posledních nedodělků a zejména dosud nezaložené
trávníky. Zazelení se v průběhu jara spolu
s montáží vodních herních prvků. Až si to vše
trochu sedne, mohlo by být na návsi příjemně.
Ať nesněží!
Nemohu si stěžovat, že bych si přes den
nepopovídal se spoustou milých a zajímavých
lidí. Někdy mám skoro pocit, že už nedělám nic
jiného, než že si povídám o radostech i strastech
obyvatel našeho malebného údolí. Telefon bez
šňůry to umožňuje, nežehrám na to, baví mne to,
v tom je moje práce ostatně krásná… Zaručeně
povídací jsou zejména ty dny, ve kterých se
snáší vločky. Oproti předchozím letům se už
nemůže obec vymlouvat na dodavatele, neb
má nyní zimní údržbu čistě ve své režii (tedy
tu na obecních cestách). Jak víte, zájem místních protahovat nebyl, tak nezbylo, než aby si
obec pořídila pořádný traktor, pan Klikorka si

Mnozí z vás jste asi v průběhu babího léta a podzimu sledovali, jak se postupně proměňovala Tuláčkova
náves.
foto: Gabriela Mlatečková
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rychle udělal řidičský průkaz „T“, a pak do toho
po hlavě skočil během prvního a hned docela
vydatného přívalu sněhu. Budiž mu čest, jak
to (i s přispěním Ondřeje Skalského) zvládnul.
Jasně, nemohl být všude hned – a nerozkrájí
se ani příště. Takže co s tím? Snad zkusit trochu trpělivosti, předvídání a případně i ochoty
využít občas budku s posypem. A když už
budete mít pocit, že je někde chyba, prosím,
volejte raději na moje číslo 603 569 389, ať se
může zatím pan Klikorka věnovat protahování.
Ale pozor, vším výše zmíněným vás opravdu
nechci odstrašit od hlášení problémů. Zejména
upozornění na zledovatění vozovky je pro nás
důležité, protože toho si (na rozdíl od padajícího
sněhu) všimnout nemusíme.
Nedělní hlomození
Ono to v zimě sice až tak moc nehrozí, ale
slíbil jsem, že se o nedělním hluku na stránkách
cancálku opět zmíním. A tak si dovolím
průběžně apelovat na sousedskou ohleduplnost
stran hlučných provozů ve sváteční dny. Jak už
jsem psal, někdy to prostě jindy nejde a myslím, že to soused pochopí. Jen to nepřehánět!
A jelikož se mi opravdu nechce přijímat nějakou
oficiosní vyhlášku regulující striktně zase další
kousek našich životů, prosím Vás o dobrovolné
soukromé zamyšlení nad výše popsaným fenoménem.

Obecní traktor v plné polní.

5

Obecní hlásný
Příprava projektů
O přípravě (po mém soudu klíčových)
projektů z IROPu, tedy o modernisaci školy
a přístavbě spolkového objektu před tělocvičnu
se dočtete v zápisu zastupitelstva. Představa,
že by se po deseti letech od dokončení etapy
II podařilo postavit smysluplně využitelnou etapu III, mne naplňuje radostnou nadějí. Příprava
je klasicky hektická, pravidla dotací se ladí (jak
jinak) za chodu.
Skluz hlásím v přípravě projektu chodníků
podél I/14. Může to být naše priorita jaká chce,
ale podstatné jsou lhůty větších a mocnějších
ouřadů. Postupně se vypořádávají poslední
dotčení majitelé (instituce) a dokončuje se
třetí verse projektu. Podstatné je, aby se nám
podařilo vše sladit s chystanou generální rekonstrukcí I/14 Poniklá-Jablonec. Vzhledem
k tomu, že i ta nabrala skluz, ladí nám vše
perfektně k roku 2018.
Perlařina jako památka UNESCO?
Řekne-li se někde dál za našimi humny
„Poniklá“, následují buď pohledy plné otazníků,
nebo (a to je pochopitelně jev častější!!!) tři
možné asociace: ponikelská bába kořenářka,
hasiči, ozdůbky. Nu a právě ta perlařina má
nyní šanci povýšit svůj věhlas do až do té
úplně nejvybranější společnosti – na seznam
nehmotného dědictví UNESCO. Těžko si

foto: Tomáš Klikorka
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vlastně představit, co by se stalo, kdyby mezinárodní výbor OSN tuto „perlařskou“ nominaci
posvětil. Ale již skutečnost, že Česká republika
prostřednictvím Ministerstva kultury ČR vůbec
zahájila kromobyčejně komplikovaný proces
nominace této naší chlouby, je pamětihodná.
Ponikelský Rautis a na něj navázaní domácí
spolupracovníci představují již poslední faktorsko-manufakturní podnik, kde se tradiční výroba ozdob z foukaných skleněných perlí udržela
dodnes. Zaskvěje-li se nad výrobci skleněné
třpytivé krásy hrdý emblém UNESCO, začnou
se asi „dít věci“.
Sčítáme miminka
Je to sice trochu paradox, ale s postupující digitalisací a propojováním státních
informačních systémů ztrácíme přehled
o nových občáncích! A tak se nám třeba stalo,
že jsme na vítání nepozvali novou ponikelskou
duši jen proto, že ani několik měsíců (!) po jejím
narození se o ní informační systém nezmínil.
A proto si Vás dovolím tak trochu partyzánsky
vyzvat, abyste se o nejradostnější události, jaká
Vás může potkat, zmínili našemu úřadu raději
osobně. Ať pak nevítáme nové spoluobčany až
někdy na prahu puberty. Děkuji za pochopení
a opomenuté slečně se za celou státní matriční
síť omlouvám.
Tomáš Hájek, starosta

Zasílání údajů pro placení daně
z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu
Komu je služba určena
Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 mohou poplatníci daně z nemovitých věcí (dále jen
„daň“), kteří nemají zřízenu službu placení daně
prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které
nemají zřízenu datovou schránku, požádat místně
příslušný ﬁnanční úřad, (dále jen „správce daně“)
o zasílání údajů pro placení daně prostřednictvím
e-mailu. Zřizovaná služba je elektronickou podobou a plnohodnotnou náhradou za údaje zasílané
každoročně poplatníkům daně prostřednictvím
tištěných a poštovním přepravcem distribuovaných složenek pro placení daně z nemovitých

Obecní hlásný
věcí. Poplatníkům s touto zřízenou službou
správce daně každoročně před splatností první
splátky daně jednou zašle kompletní informaci
s údaji pro placení daně na jimi určenou e-mailovou adresu, obsahující údaje o výši stanovené
daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu
daně prostřednictvím internetového bankovnictví
nebo mobilních platebních aplikací. Pokud poplatník případně opomene uhradit daň včas, správce
daně zašle na e-mail poplatníka vyrozumění o nedoplatku. Údaje pro placení daně i vyrozumění
o nedoplatku bude přílohou e-mailu ve formátu
„pdf“ souboru. Nově zřizovaná služba není
určena právnickým osobám se zřízenou datovou
schránkou, kterým správce daně zasílá podrobnou
informaci pro placení daně do datové schránky,
ani poplatníkům, kteří platí daň prostřednictvím
SIPO. Těmto poplatníkům bude v případě
požádání o tuto službu neformálně sděleno, že
službu nelze zřídit.
Zřízení a ukončení služby
Poplatník podáním tiskopisu „Žádosti ve
věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých
věcí e-mailem“ číslo MFin 5559, vydaného Ministerstvem ﬁnancí (dále jen „Žádost“), u místně
příslušného správce daně požádá o poskytování uvedené služby. Žádost poplatník podává
způsobem uvedeným v ustanovení § 71 daňového
řádu místně příslušnému správci daně. Pokud poplatník platí daň u více správců daně, pro zasílání
údajů pro placení daně od každého správce daně
podá Žádost každému správci daně samostatně.
Údaje pro placení daně budou poplatníkovi zasílány e-mailem pravidelně každý rok do doby,
než přestane být poplatníkem daně, zřídí si službu
úhrady daně prostřednictvím SIPO nebo se
právnická osoba stane držitelem datové schránky,
anebo než poplatník požádá o ukončení zasílání údajů pro placení daně e-mailem. Případnou
změnu e-mailové adresy nebo ukončení služby
lze provést prostřednictvím Žádosti za stejných
podmínek jako přihlášení. Pokud poplatník podá
Žádost o ukončení zasílání údajů pro placení
daně prostřednictvím e-mailu až po 15. březnu
zdaňovacího období, bude mu obnoveno zasílání
složenky pro placení daně počínaje následujícím
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Zastupitelstvo obce

zdaňovacím obdobím. V daném zdaňovacím obtato skutečnost, shodně jako u zasílaných složenek
dobí budou poplatníkovi zaslány ještě údaje pro
k úhradě daně, vliv na povinnost poplatníka uhradit daň v zákonem stanoveném termínu.
placení daně e-mailem.
OÚ Poniklá
Termín pro přihlášení
Pro zaslání údajů pro placení daně e-mailem
ve zdaňovacím období musí být Žádost podána
Jednání Zastupitelstva obce
místně příslušnému správci daně nejpozději do 15.
března zdaňovacího období. Bude-li Žádost podáMilí čtenáři, zde Vám předkládám
na později, správce daně tuto službu poplatníkovi
nejdůležitější body z jednání Zastupitelposkytne až od dalšího zdaňovacího období. Toto
stva obce Poniklá. Je to výtah podstatného
se nevztahuje na vyrozumění o nedoplatku, které
z 15. schůze. Pro podrobnější zápis včetně
může být zasláno v průběhu zdaňovacího období.
příloh doporučuji otevřít úřední desku na www.
Upozornění Finanční správy České repubponikla.cz. Ještě trochu statistiky: 15. zasedání
liky
se konalo 15. 12. 2016 (přítomno 9 zastupitelů,
Správce daně informuje poplatníky o jeomluveni: J. Urík, D. Šír, J. Bekr, S. A.-M.
jich daňové povinnosti na dani z nemovitých
Fišerová, J. Čížek, A. Šedá).
věcí v rámci klientského přístupu bez zákonem
Diskuse:
1. Rozpočtová změna č. 4/2016 (bod
založené
povinnosti. Finanční správa České reBez připomínek
3/15. zasedání):
publiky upozorňuje, že budou-li údaje pro placení
Viz tabulka. Rozdíl mezi navýšením příjmů
Návrh
usnesení
č. 137:poplatníkovi až po splatdaně
e-mailem
zaslány
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce Poniklá.a výdajů (třída 8) bude kryt krátkodobým
nosti
daně či nebudou-li mu zaslány vůbec, nemá
úvěrem na předfinancování projektu Úprava
3. Rozpočtová změna č. 4/2016
paragraf

položka

navýšení rozpočtu
snížení rozpočtu

příjmová část rozpočtu
4111
4122
6402
2229
3399
3311
1111
4216
1112
1113
1121
1211
výdajová část rozpočtu
2212
3326
3349
6402
3900
5222
4379
5240
6320
5163
3311
3599
5222
3639
3113
3412
3429
3725
2310
3745
6115

22 000,00
562 491,17
112 561,00
22 324,00
5 100,00
350 000,00
381 200,00
20 000,00
50 000,00
400 000,00
580 000,00
2 505 676,17

30 000,00
112 561,00
8 000
20 000,00
2 000,00
657 000,00
100 000,00
595 000,00
456 000,00
90 000,00
1 653 000,00
1 525 000,00
22 000,00
5 270 561,00

dotace na volby
investiční dotace z kraje ( vodovod 2 etapa)
vratka dotace ZŠ( převod na zřizovatele)
ostatní záležitosti kultury( prodej kalendářů, poh. les)
Divadelní činnost
daň z příjmú FO ze závislé činnosti
dotace MMR - dětské hřiště
daň z příjmů FO ze SVC
daň z příjmů FO kapitálové výnosy
daň z příjmů právnických osob
daň z přidané hodnoty
2 505 676,17
- 700 000,00 silnice
-30 000,00 obnova památek
zpravodaj
vratka dotace poskytovateli (projekty v ZŠ)
příspěvek MO žen, parní vlak 2x
příspěvek Centru zdravotně postižených
-28 000,00 pojištění majetku
-25 000,00 divadelní činnost
příspěvek Červený kříž
traktor, radlice
škola
hřiště u ZŠ a MŠ
koupaliště
svoz tříděného odpadu
rekonstukce vodovodu
náves
volby
-783 000,00
4 487 561,00

Rozdíl mezi navýšením příjmů a výdajů (třída 8) bude kryt krátkodobým úvěrem na předfinancování
projektu
Úprava návsi (pol. 8113) schváleným ve výši do 2 mil Kč na 14. ZO.
7
Diskuse:
Bez připomínek
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Zastupitelstvo obce
- třída 8 – financování 1 981 884,83 Kč.

návsi (pol. 8113) schváleným ve výši do 2 mil.
Kč na 14. ZO.

Hlasování:

Diskuse:
Bez příspěvků.

Pro
9

Návrh usnesení č. 138:
ZO
Poniklá pro:
schvaluje rozpočtovou
změnu
Hlasování:
9
proti:
0
č. 4/2016:
zdržel se:
- navýšení příjmů
rozpočtu0o 2 505 676,17 Kč,
- navýšení
výdajů
rozpočtu
4 487
4. Rozpočet obce Poniklá
na o
rok
2017561,00 Kč,

dotace celkem

Viz tabulka.

387 100
2 456 000 *1
2 843 100

daňové příjmy:
daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnost

Schváleno

Zdržel se
0

2. Rozpočet obce Poniklá na rok 2017 (bod
4/15. zasedání):

Pozn

Rozpočtové příjmy
souhrnný dotační vztah
dotace

Proti
0

Pozn

Rozpočtové výdaje
komunikace
dopravní obslužnost
vodovody

1 500 000 *4
103 000
700 000 *5

kanalisace

1 900 000

2 500 000

mateřská škola

450 000

daň z příjmů fyzických osob ze
samost.v.č.

50 000

základní škola

1 700 000

daň z příjmů právnických osob

2 800 000

daň z příjmu fyzických osob
z kapitálových výnosů
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
poplatek ze psů
rekreační poplatek

250 000
5 300 000
20 000
20 000
10 000

knihovna
místní rozhlas
zpravodaj Pod horami
památky
grantový program - spolky
kultura

poplatek za užívání veřejného
prostranství

15 000

SPOZ (jubilea)

poplatek z ubytovací kapacity

10 000

tělovýchova a sport

výtěžek z provozování loterií
daň z nemovitostí

50 000
650 000

pečovatelská služba
veřejné osvětlení
hřbitovy

daňové příjmy celkem

11 675 000 *2

komunální služby

nedaňové příjmy:
poplatek za odpad

500 000

svoz komunálního odpadu

vodné

850 000

požární ochrana

odvádění a čištění odpadních vod,
nakládání s kaly

850 000

krisové řízení

zpravodaj Pod horami
pronájem tělocvična

25 000
50 000

zastupitelstvo
pojištění majetku

hřbitovní poplatky, pronájem smuteční
síně

40 000

činnost místní správy

50 000 *3

výdaje z finančních operací

komunální služby /pronájem budov/
služby DPS

40 000

odměna EKO-KOM

150 000

bytové hospodářství

2 000 000

nedaňové příjmy celkem
příjmy celkem

bytové hospodářství
výdaje celkem

4 555 000

třída 8 financování:

19 073 100

splátky jistin úvěrů

50 000

*6

*7

10 000
100 000
200 000 *8
500 000 *9
75 000
70 000
175 000 *10
400 000
300 000
50 000
2 922 100 *11
850 000
100 000
10 000
900 000
60 000
1 500 000
50 000
2 000 000
16 675 100

2 398 000 *12
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Poznámky k položkám, které se meziročně
výrazněji mění, nebo popisují investiční
záměry většího rozsahu - v tis. Kč.
ad 1 - POUZE TY JASNÉ: 1 800 zpětné vyplacení dotací náves, hřiště, doplatky vodovod;
300 komunikace; 200 pečovatelská služba,
156 pomník padlým
ad 2 - spíše konzervativní nastavení
s předpokladem možného vyššího výnosu
ad 3 - bez Kantýny
ad 4 - komplet. oprava cest po výměně vodovodu: mezi Rautisem a školou a od kaštanu po
Zuzánkovy + drobnější opravy; 150 projekt
lávka
ad 5 - 500 běžný provoz, 200 projekční práce
a drobné opravy
ad 6 - 800 běžný provoz, 1 000 vlastní podíl
případného propojení ČOV, 100 menší investice
ad 7 – 1 400 běžný příspěvek, 300 vybavení
ad 8 - oprava pomníku padlým
ad 9 - navýšení o 100
ad 10 - 100 posilovna
ad 11 - cca 1 000 základní provoz, dále ZHRUBA opravy 500 sběrný dvůr, 500 Kantýna,
200 stará hasičská zbrojnice, 200 koupaliště,
schody nad střediskem a další drobnější akce
ad 12 - z toho 2 000 překlenovací dotační

Vizualizace návrhu třetí etapy tělocvičny.

9

Zastupitelstvo obce
z roku 2016, 398 tělocvična z roku 2008
Diskuse:
Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 139:
ZO Poniklá schvaluje přebytkový rozpočet
obce Poniklá na rok 2017.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3. Projekty IROP - ZŠ (bod 5/15. zasedání):
Základní škola by ráda využila možností,
které se v aktuálně se pomalu rozjíždějícím
„plánovacím období 2014-2020“ nabízejí.
Konkrétně se jedná o výzvy IROP č. 46
a č. 56. V současné době probíhají konzultace a přípravné projekční práce tak, aby se
podařilo skloubit potřeby školy, obce, MAS,
EU a předepsaných termínů. Případné projekty počítají s 90 % dotací, podáním v roce 2017
a realisací v roce 2018.
VÝZVA Č. 46
Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury
pro vzdělávání a celoživotní učení
- Zabydlet půdu dvěma extra učebnami (biologie, chemie)

OÚ Poniklá
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- Upravit další tři až čtyři třídy druhého patra
(jazyky, fysika, matematika, dílny)
- V rámci výše uvedeného zvládnout co nejvíce
výměn vnitřních rozvodů v budově – elektro,
datová síť, …
- Bezbariérový přístup až na půdu – výtah,
plus prodloužení centrálního schodiště o další
dvě ramena
- Na půdě nové toalety
- Na půdě nové kabinety pro učitele (nyní sedí
všichni v jedné místnosti ve sborovně)
- Bezbariérový přístup do školy ze zadní
strany (do krčku mezi tělocvičnou a šatnami)
a s tím související kompletní úprava prostranství za školou
VÝZVA Č. 56
Infrastruktura pro zájmové, neformální
a celoživotní vzdělávání
- Upravená III. etapa tělocvičny – při využití
již vydaného stavebního povolení (!), bude jen
třeba obnovit jeho platnost (což dle konzultace
se stavebním úřadem lze – po prodloužení
z roku 2011 bylo platné do poloviny roku
2016, přičemž stavba již v podstatě byla
započata onou opěrnou zdí)
- Objekt předsazený před tělocvičnu by
doplňoval funkce návsi jako místa pro
pořádání společenských akcí (mokrá varianta)
a sloužil by jako zázemí těmto akcím – veřejné
WC (celoročně)
- Součástí by byla zejm. přednášková míst-

Vizualizace návrhu třetí etapy tělocvičny.

Zastupitelstvo obce
nost pro 50 - 60 osob sloužící jako obdoba
někdejšího „Klubu“ a beroucí na sebe i další
funkce pro školu (společné přednášky externích lektorů – Krnap apod.), kultura,
slavnostní chvíle, celoživotní vzdělávání, pro
obec, spolky, veřejnost (kulturní a společenské
akce, výstavy, klub důchodců, zasedání zastupitelstva,…)
- Kuchyňka sloužící jako zázemí pro
přednáškovou místnost, venkovní akce i sportovní akce v tělocvičně a venku
- Místnost pro umělecké aktivity ZUŠ (výtvarné a hudební)
- Zajištění přístupu na galerii tělocvičny
- Hmotové zvětšení znamenající optické
zmenšení objektu
Diskuse:
J. Paulů: Do kdy jsou otevřené výzvy?
P. Novotná: Výzva č. 46 je do 14. 2. 2017,
výzva č. 56 do 10. 4. 2017. Termíny jsou
šibeniční, pracujeme pouze se záměrem, který
pojedeme konzultovat do Liberce na CRR.
Odhad nákladů u výzvy č. 46 je zhruba 20 mil.
Kč.
Návrh usnesení č. 140:
ZO Poniklá schvaluje přípravu žádostí o dotaci IROP ve výzvách 46 a 56.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0

OÚ Poniklá
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Schváleno
4. Koupě a prodej pozemků v okolí návsi
(body 6 a 7/15. zasedání):
Obec – záměr koupě (obr. 1, oranžově
označeno): Celá ppč. 300/3 – dle KN zahrada
(dle ÚP bydlení), část ppč. 300/4 – dle KN zahrada (dle ÚP bydlení), část ppč. 304 – dle KN
trvalý travní porost (dle ÚP bydlení), celkem
cca 530 m2 , Cena 200 Kč za m2, celkem cca
100 000,- Kč.
Obec – záměr prodeje (obr. 1,
modře
označeno): Část ppč. 201 ost. plocha

Zastupitelstvo obce
Tomíček 1/2, V. Šmídová 1/4, HD Krakonošův
Ranč 1/4). Koupě by proběhla cca v březnu
2017 poté, co bude dokonán stávající dílčí
převod podílu na 1819/1. Cena 50 Kč za m2.
Diskuse:
Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 141:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 300/3, části
ppč. 300/4 a části ppč. 304 vše k. ú. Poniklá
za cenu 200 Kč za m2 a pověřuje Radu obce
Poniklá přípravou příslušného geometrického
plánu.
Hlasování:
Pro
9

Obr. 1.
manipulační (dle ÚP veřejná infr.), cca 40 m2,
Cena 200 Kč za m2 majitelům čp. 147.
Obec – záměr koupě (obr. 2) 1819/2 – 132m2
dle KN trvalý travní porost (dle ÚP veř. infrastruktura) - majitel P. Tomíček, 1819/1 - 57 m2
dle KN trvalý travní porost (dle ÚP veř. infrastruktura) – dnes 4 majitelé, výhledově 3 (P.

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 142:
ZO Poniklá schvaluje záměr uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část
ppč. 201 v k. ú. Poniklá a pověřuje Radu obce
Poniklá přípravou příslušného geometrického
plánu. Nabyvatelem budoucí kupní smlouvy budou majitelé budovy stojící na stpč.
324 v k. ú. Poniklá, koupě bude provedena
po ukončení udržitelnosti projektu „Zútulnění
Tuláčkovy návsi v Poniklé“, cena za m2 bude
200 Kč.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 143:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 1819/1 a ppč.
1819/2 vše k. ú. Poniklá za cenu 50 Kč za m2.
Hlasování:
Pro
9

Obr. 2.

11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5. Koupě části ppč. 407/15 v k. ú. Poniklá
(část schodiště nad Jednotou a pěšina u čp.
271) (bod 8/15. zasedání):
Výměra dílu 76 m2, dle KN zeleň, dle ÚP bydlení

Pod horami - listopad - prosinec

Zastupitelstvo obce

Jedná se o poměrně hojně využívanou pěšinku
na východní straně bytového domu čp. 271
a rovněž horní polovinu schodiště nad prodejnou COOP. Pozemek je dnes ve vlastnictví
majitelů jednotek čp. 271. Dle připraveného
geometrického plánu by byla převedena část,
která by byla sloučena se stávající obecní komunikací 407/1. Rovněž by došlo ke sloučení
s částí „a“ z obecního pozemku 407/5 tak, aby
schody a pěšina byly katastrálně odděleny od
bytových domů.
Diskuse:
M. Kulhavý: S prodejem souhlasili všichni
vlastníci?
T. Hájek: Záměr koupě byl probrán s vlastníky
na schůzi SVJ, vždy alespoň někdo za jednotku předběžně souhlasil. V územním plánu je
pozemek evidován jako zeleň.
Návrh usnesení č. 144:
ZO Poniklá schvaluje koupi části ppč. 407/15
v k. ú. Poniklá označenou na geometrickém
plánu č. 661-83/2016 jako díl „b“ za cenu
50 Kč za m2.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6. Koupě ppč. 410/1 v k. ú. Poniklá (u I/14 –
budoucí chodník) (bod 9/15. zasedání):
V rámci přípravy projektu chodníků podél I/14 je třeba vypořádat dotčené majetky
soukromých vlastníků. Ve většině případů se
přistupuje k dohodě o uzavření Práva provést
stavbu a až následného odkupu dle skutečně
dotčené výměry. V případě ppč. 410/1 v k. ú.
Poniklá (označeno červeně) je přáním majitele
prodat celý dotčený pozemek.
Ppč. 410/1 výměra 672 m2, dle KN
ost. plocha – neplodná, dle ÚP bez určení,
předjednaná cena 15 000,- Kč za celek, tzn.
cca 22 Kč za m2. Ppč. 2776/2 v k. ú. Poniklá (označeno oranžově - pěšina „Kopaňkou“
mezi zahrádkami a Cementárnou) od téhož
majitele, výměra 277 m2 – navrhovaná cena
10 000 Kč.

Diskuse:
Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 145:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 410/1 v k. ú.
Poniklá za cenu 15 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 146:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 2776/2
v k. ú. Poniklá za cenu 10 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7. Prodej ppč. 236/1 a ppč. 238/2 vše v k. ú.
Poniklá (u čp. 175) (bod 10/15. zasedání):
Žadatelé: Ing. Tomáš Nosek a Mgr. Eliška
Palasová, Poniklá 297, ppč. 236/1 – výměra
1633 m2, dle KN trvalý travní porost, dle ÚP
bydlení, ppč. 238/2 – výměra 61 m2 dle KN
trvalý travní porost, dle ÚP bydlení.
Pozemky tvoří zázemí čp. 175, které by v budoucnu mělo přejít na žadatele, navrhovaná
cena 150,- Kč za m2 s podmínkou, že žadatelé
budou v době podpisu smlouvy majiteli stavby
na stpč. 234 (čp. 175).
Diskuse:
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Zastupitelstvo obce
Ppč. 197/2 v k. ú. Poniklá (ostatní plocha
- manipulační - 24 m2), ppč 1829/4 v k. ú.
Poniklá (trvalý travní porost - 8 m2), žadatelé
Eliška a Vladimír Janatovi (Poniklá čp. 123)
a Lidmila a Jaroslav Kadaví (Poniklá čp. 123).
Diskuse:
Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 148:
ZO Poniklá schvaluje prodej ppč. 197/2 a ppč.
1829/4 vše v k. ú. Poniklá za cenu 150 Kč za
m2 Elišce a Vladimíru Janatovým (Poniklá
čp. 123) a Lidmile a Jaroslavu Kadavým (Poniklá čp. 123). Nabídka je platná do 30. 6. 2018.
Hlasování:

Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 147:
ZO Poniklá schvaluje prodej ppč. 236/1 a ppč.
238/2 vše v k. ú. Poniklá za cenu 150 Kč za
m2 Mgr. Elišce Palasové a Ing. Tomáši Noskovi
(Poniklá čp. 297). Podmínkou je, aby nabyvatelé zmíněných pozemků byli v době převodu
majiteli pozemku stpč. 234 v k. ú. Poniklá.
Nabídka je platná do 30.6. 2018.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9. Prodej ppč. 197/2 a ppč. 1829/4 vše v k. ú.
Poniklá (u čp. 123) (bod 11/15. zasedání):

13

Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10. Prodej části ppč. 133, části ppč. 134
a části ppč. 2784/6 vše k. ú. Poniklá (u čp.
85) (bod 12/15. zasedání):
Žadatelka: Ing. Jarmila Jiroušová, Poniklá 70
Žádané části pozemků (na obr. šrafováno):
- část 133 v k. ú. Poniklá - viz nákres (trvalý
travní porost, celk. 863 m2)
- část 134 v k. ú. Poniklá - viz nákres (trvalý
travní porost, celk. 43 m2)
- část 2784/6 v k. ú. Poniklá - viz nákres (ost.
plocha, ost. komunikace, celk. 61 m2)
součet částí pozemků k prodeji cca 400 – 600
m2.

Pod horami - listopad - prosinec
Diskuse:
J. Jirouš: Hlásím, že jsem ve střetu zájmů.
Návrh usnesení č. 149:
ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč. 133, části
ppč. 134 a části ppč. 2784/6 vše v k. ú. Poniklá
za cenu 150 Kč za m2 Ing. Jarmile Jiroušové
(Poniklá čp. 70). Průběh hranic bude určen
geometrickým plánem a podléhá souhlasu
rady obce. Náklady na pořízení geometrického
plánu nese nabyvatel. Nabídka je platná do
30. 6. 2018.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11. Prodej části ppč. 353/1 v k. ú. Přívlaka
(u čp. 412) (bod 13/15. zasedání):
Opětovně projednávaný bod o případném
prodeji ppč. 353/1 k. ú. Přívlaka.
Trvalý travní porost, výměra 5 494 m2, dle UP
určeno k bydlení.
Shrnutí dosavadních kroků:
- Pan Nesvadba podal žádost o koupi cca
400 m2 jižního cípu pozemku 353/1. (duben
2016)
- ZO rozhodlo, že je třeba řešit
pozemek jako celek a pověřilo
radu obce, aby vyhlásila
záměr parcelace a s potenciálními zájemci zkusila domluvit
dělení pozemku. (červen 2016)
- Přihlásili se celkem 4 zájemci
(z toho 3 stávající sousedé
pozemku). Jeden ze zájemců
později svůj zájem nepotvrdil. Drtivá většina pozemku
nebyla poptávána se záměrem
bezprostřední výstavby RD.
(září 2016)
- Během místního šetření se
ukázalo, že smysluplnějšímu
dělení
celé
parcely
a vhodnějšímu přístupu na ni
by prospělo provést odkup či
směnu části sousedního soukromého pozemku a souk-
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romé cesty k čp. 412 – bývalá škola. (dosud
nevypořádáno)
- Aktuálně se objevil nový vážný zájemce se
záměrem výstavby RD.
Otázkou pro zastupitelstvo zůstává, zdali
preferovat rychlý prodej celé parcely bez
dalších nákladů na budování infrastruktury
(zejm. komunikace), který by byl možný roz–
prodejem mezi sousedy, nebo upřednostnit
prodej pouze za účelem stavby RD (s ohledem
k rozptýlenému charakteru zástavby 2 - 3 RD).
Diskuse:
M. Kulhavý: Na zastupitelstvu jsme již schvalovali režim prodeje stavebních pozemků, které
se prodávají za určitých podmínek. Proč tam
tento pozemek není?
T. Hájek: Protože je veliký a nejprve je třeba
vymyslet, jak ho rozdělit.
J. Kubín: Prvotním plánem bylo sehnat 2 – 3
zájemce pro výstavbu RD, kteří by se dohodli
na parcelaci, po jejich vzájemné dohodě by se
pak pozemek prodal. Zároveň je tento pozemek jediným přístupovým pozemkem pro HD
Krakonošův ranč, který obhospodařuje okolní
pozemky.
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S. Václavíková: V této lokalitě byl vždy problém s vodou.
J. Kubín: Vody je hodně, ale je tak železitá, že
v ní nejde prát ani prádlo.
M. Kulhavý: Pochopil jsem, že o pozemek mají
zájem majitelé sousedních parcel.
T. Hájek: Ano, je to tak.
M. Kulhavý: I to lze brát tak, že potomci těchto
majitelů, když pak budou hledat vhodné stavební pozemky, najdou na této parcele.
P. Plichta: Máme nějaký důvod, proč pozemek
narychlo prodávat?
J. Kubín: Lidé chtějí stavební pozemky.
T. Hájek: Ale zároveň se žádný ponikelský
nepřihlásil se záměrem provést stavbu v dohledné době. Máme tu nyní žádost pana Nesvadby
o koupi části pozemku a měli bychom říct, zda
ho prodáme či nikoliv.
M. Kulhavý: Navrhuji pověřit Radu obce Poniklá přípravou konkrétního uceleného návrhu
řešení ppč. 353/1 v k. ú. Přívlaka a vložit tuto
parcelu do již schválených Pravidel prodeje
obecních pozemků vhodných k výstavbě RD.
T. Hájek: V tom případě bych vzal pouze na
vědomí dnešní informace a nové usnesení
bych nepřijímal, neboť přípravou konkrétního
návrhu již rada obce pověřená byla.
M. Kulhavý: Ale v tom usnesení chybí vložení
pozemku do schválených Pravidel prodeje
obecních pozemků vhodných k výstavbě RD
(schváleny v roce 2012).
Návrh usnesení č. 150:
ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč. 353/1
v k. ú. Přívlaka panu Josefu Nesvadbovi.
Hlasování:
Pro
S. Václavíková

Proti
6

Nechváleno

Zdržel se
J. Jirouš
J. Kubín

Návrh usnesení č. 150:
ZO Poniklá schvaluje převod ppč. 353/1 v
k. ú. Přívlaka po rozparcelování do režimu
„Pravidel prodeje obecních pozemků vhodných
k výstavbě RD“.
Hlasování:
Pro
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Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo obce
8

0

Schváleno

S. Václavíková

12. Diskuse (bod 14/15. zasedání):
M. Kulhavý: Je zahájeno výběrové řízení na
pronájem Kantýny?
T. Hájek: Zatím se neřeší. Naším záměrem
bylo dokončit vnitřní rekonstrukci a pak zkusit
pronajmout. Shodneme se jako zastupitelé, že
budeme objekt pronajímat?
M. Kulhavý: Je třeba si u toho nájemce prosadit akce, které tam obec chce, například
prostřednictvím benefitů (jako je třeba snížené
nájemné). Je možné třeba umožnit spolkům
žádat na nájem Kantýny z grantového programu.
J. Paulů: Já jsem v kulturním domě v Jilemnici hledal vhodného nájemce restaurace 6 let,
než jsem ho našel, musel jsem snížit nájemné.
Nebál bych se jít s cenou nájmu dolů, nebo bych
nedával do inzerátu cenu nájmu, ať dá nabídku
případný nájemce. Dalším důležitým krokem je
kvalitní smlouva o nájmu.
T. Hájek: Závěr – připravíme inzerát bez udání
ceny nájmu, připravíme kvalitní smlouvu
s využitím jilemnických zkušeností a souhlasím
i s podporou akcí spolků. Inzerát zveřejníme
přes realitní kancelář.
J. Paulů: Vyrovnali bývalí nájemci pohledávky?
T. Hájek: Nikoliv, pohledávky dosahují částky
zhruba 140 000 Kč, vymáhání je podané u soudu.
J. Nesvadba: Chtěl bych jenom část parcely
pč. 353/1, sami jste viděli, že sehnat zájemce
o koupi není jednoduché. Mně jde o kousek
pozemku u hranice.
T. Hájek: Není vyloučeno, že během parcelace
vznikne varianta, která umožní i prodej okrajových částí stávajícím sousedům.
J. Nesvadba: Když jsem Vás poslouchal ohledně
Kantýny, má obec potenciál na to, aby tu někdo
na restauraci vydělával?
T. Hájek: Nechceme jít do projektu „obecní
vývařovny“ a těch akcí je tam zhruba 10 do roka.
Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí listopad - prosinec 2016
02. 11. 2016
17. 11. 2016
25. 11. 2016

Josef Nesvadba ml.
Milan Jelínek
Jarmila Česáková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea listopad - prosinec 2016
90 let
Jindřich Kubín
80 let
Slávka Hubačíková
75 let
Zdeněk Šír
Jan Jon
70 let
Libuše Tomášová
Vlasta Václavíková
Petr Řepka
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Narození listopad - prosinec 2016
10. 09. 2016
12. 10. 2016
23. 11. 2016

Rozálie Sasková
Izabela Zimčáková
Ela Schovánková

Blahopřejeme!

Svatby listopad - prosinec 2016
Zlatá svatba:
12. 11. 1966 Libuše a Josef Tomášovi
Gratulujeme!

Poděkování ČČK
Na konci roku je čas se ohlédnout, zhodnotit. I my chceme hodnotit a bilancovat.
A máme co. Díky Davidu Řehořkovi (čp. 72)
a Veronice Krausové (čp. 447) se krevní registr
opět rozšířil o další dárce.
Někteří z nás již darují krev opakovaně.

Zlatý kříž III. stupně Prof. MUDr. Jana Jánského za 80 odběrů obdrží v červnu 2017 Miroslav Hanuš (čp. 482).
Zlatou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského
za 40 odběrů obdržela Jana Braunová (čp. 62).
Stříbrnou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 20 odběrů obdržel Josef Janeček
(čp. 319).
Bronzovou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 10 odběrů obdržela Jitka Vrbatová
(čp. 20).
Poděkování patří také těm z Vás, kteří
podpořili charitativní sbírku a přispěli ošacením,
obuví, hračkami a dalšími věcmi na pomoc
potřebným.
Všem jmenovaným moc děkujeme, přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a doufáme, že se
v příštím roce budeme i nadále setkávat.
MO ČČK z podkladů oblastního spolku ČČK Semily

Ježíšek měl generálku
.... a byla přitom spousta malých i velkých
pomocníků! Na první neděli adventní se v ponikelském kostele sv. Jakuba sešli lidé dobré
vůle, aby společně zapálili první svíčku na
adventním věnci. Zazpívaly děti z mateřské
školy pod vedením paní učitelky Kavánové,
ponikelské flétnistky s paní učitelkou Friedovou přidaly pásmo koled a adventní atmosféru
dotvářel Svatojakubský sbor. Seznámili jsme se
s projektem Adopce na dálku a s naší adoptivní
dcerou, patnáctiletou Lizanií Mary z indického
Bangalore. A právě pro ni Ježíšek naděloval:
na její vzdělání a školní potřeby se vybralo
neuvěřitelných 3.849,- Kč!!! K tomu jsme se jí
ještě podepsali na společný dopis a po koncertě
se všichni pro Lizanii vyfotili.
Díky těm lidem dobré vůle z Poniklé můžeš
být Ježíšku tuze spokojený, jak se Ti letošní
generálka vydařila! A až tudy budeš o Svaté
noci procházet, naděl jim prosím také radost,
lásku a pokoj...
Magdalena Jarošová
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Co se děje ve škole a ve školce
Z třídní knihy předškoláka
Letošní podzimní počasí nebylo moc
přívětivé, hodně pršelo a bylo blátivo, někdy
jsme ani nemohli chodit ven. Ocenili jsme
zpestření programu ve školce.
Od 3. 11. se předškoláci každý čtvrtek
zúčastňovali během dopoledne místo vycházky sportovní školičky v budově školky.
Pod odborným vedením dvou trenérů Kuby
a Míry se rozcvičili, protáhli, překonávali různé
překážkové dráhy a získávali základní průpravu
ke kolektivním sportům jako je volejbal, basketbal, fotbal a florbal. Děti se na cvičení vždy
velmi těšily a každou pohybovou aktivitu
prožívaly naplno. Poslední lekci si děti užily
15. 12. společně se svými rodiči v odpoled-

ních hodinách v tělocvičně ZŠ. Děti i rodiče si
společně poběhali, zahřáli si svaly, vyzkoušeli
si překážkové dráhy. Pak se děti pochlubily, jak
jim jde volejbal a florbal. Čas všem velmi rychle
utekl, děti na závěr dostaly diplomy za účast.
Myslím, že se akce vydařila, děti byly šťastné
a rodiče spokojení. Určitě budeme podporovat
další společné pohybové aktivity dětí a rodičů.
Potěšilo nás, když jsme v naší školce měli
možnost 8. 11. zhlédnout projekci sférického kina. Že nevíte, co to je sférické kino? Je
to takový velký nafukovací stan, kam jsme si
úplně všichni lehli na záda na podložky a na
stěny stanu se promítal film. Putovali jsme
s beruškou a světluškou, které nám dělaly
průvodce a společně jsme se vydali do přírody
za tajemstvím stromů. Poznali jsme, že strom je
živý organismus, který jí a pije a je pro nás moc
užitečný. Film byl velmi poutavý a zajímavý

Poslední lekci si děti užily 15. 12. společně se svými rodiči v odpoledních hodinách v tělocvičně ZŠ.
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i pro nejmenší. Budeme těšit na další poučné
promítání.
Do školky zavítala paní psycholožka
Horáčková z pedagogicko – psychologické
poradny v Semilech. Děti předškolního věku
měly možnost vyzkoušet si, co vše už zvládají
v oblasti školní zralosti a co si potřebují ještě
procvičit, aby jejich nástup do základní školy
byl pro ně i jejich rodiče radostí a ne starostí.
Ke konci listopadu k nám do školky
přijelo divadélko Loutkáček při mateřském
centru v Jilemnici s hudební pohádkou
Přijíždí k Vám Večerníček. Večerníček nám
představil kamarády z pohádek a společně jsme
si zazpívali písničky s doprovodem kytary. Setkání s Večerníčkem bylo moc milé a veselé.
Některé starší děti vystoupily 27. 11.
na předvánočním charitativním koncertu
v místním kostele. Ve školce si děti nacvičily
čtyři písničky a některé se zvládly naučit

Škola a školka
i závěrečnou koledu Jasná hvězda. Se svým
pásmem se představili žáci ZUŠ v Jablonci nad
Jizerou a sbor Mládí.
Adventní čas začal a my jsme se těšili na
předvánoční návštěvu Krkonošského muzea
řemesel manželů Pičmanových v Poniklé.
Do horní části obce je cesta daleká, starší děti
šly pěšky a mladší děti přiblížil ke stodole pan
Klikorka hasičskou dodávkou. Prohlédli jsme
si stylově zařízenou a vánočně vyzdobenou
faru v přízemí. Vystoupali jsme po schodech
až nahoru k dětským kočárkům, nahlédli jsme
do pokojíčku pro panenky, jedna panenka byla
mechanická na klíček, druhá zas na nás plazila
jazyk. Ve druhém patře jsme obdivovali dětské
divadlo a velkého houpacího koně, ten by se
nám všem líbil. Podívali jsme se na různé druhy
vánočních ozdob do světničky, paní Pičmanová
nám ukázala netradiční louskáček ve tvaru
panáčka a zaposlouchali jsme se do nebeského

Potěšilo nás, když jsme v naší školce měli možnost 8. 11. zhlédnout projekci sférického kina.

foto: MŠ Poniklá
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cinkání zvonečků. Cestu zpět do školky jsme
zvládli po svých všichni, ale bylo mrazivo a tak
jsme se těšili na teplou polévku.
Od začátku prosince začalo devatenáct
dětí jezdit na lekce plavání do bazénu
v Jilemnici. Letos jezdíme malým autobusem
přímo od školky, dělíme se na dvě skupiny. Děti
se seznamují s prostředím bazénu, hrají si ve
vodě a osvojují si základní techniky pro nácvik
plavání. Kurz bude probíhat do února 2017.
Když jsme přijeli z první lekce plavání
a ostatní děti se vrátily do školky z vycházky,
čekalo na nás v šatně na parapetu překvapení.
Do školky za námi s nadílkou zavítala Barbora,
ale jako vždy tajně. Nikdo ji neviděl. Věděla, že
o víkendu do školky nechodíme, tak si trochu
pospíšila. Balíčky s dobrotami jsme si s radostí
nesli domů.
V pondělí 5. 12. jsme se ve školce sešli
v kostýmech andílků a čertíků, nechyběl

Škola a školka
jeden krásný Mikuláš. V I. třídě byla převaha
andílků a ve II. třídě bylo zase více rohatých
nezbedných čertíků, klidnou atmosféru zajistil rozvážný Mikuláš s majestátnou berlou.
Už ráno si děti tvořily v herně nebe a peklo
podle svých představ. Před svačinou začalo to
pravé andělsko-čertovské rojení, soutěžilo se
v přetahování, jazykové hře, překážkové dráze,
čertíci a andílci vymýšleli slova na P - peklo
a N - nebe, udělali jsme si pokus s bublinkovou
vodou a některé čertovské a andělské úkoly si
děti mohly zkoušet celý týden. Najednou jsme
na chodbě uslyšeli zvonění, všeho jsme nechali
a pospíchali za zvukem zvonečku. Dole na
chodbě u stromečku na nás čekal velký koš plný
balíčků s ovocem a sladkostmi. Mikuláš a čerti
s andělem toho měli na obchůzku ještě hodně,
tak nám tam nechali nadílku. Alespoň se někteří
z nás nebáli. Když jsme šli ven, hned děti zkou
maly stopy ve sněhu, kudy vedla další cesta
Mikuláše s jeho pomocníky. Kdo se nedočkal ve

V I. třídě byla převaha andílků a ve II. třídě bylo zase více rohatých nezbedných čertíků.
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školce, určitě ho večer navštívili čerti doma, to
bylo určitě slibů, jen abychom je všichni plnili.
Ježíšek se totiž blíží a s ním i každoroční
vystoupení pro rodiče. To se uskutečnilo
v úterý 13. 12. Mladší děti sehrály vánoční
pohádku „O jedličce“ a jejích zvířecích kamarádech. Děti z II. třídy představily známé lidové
pranostiky, potěšily obecenstvo vánočními
písničkami, koledami a tanečky. Potlesk byl
pro nás velkou odměnou, však pro ty nejmenší
to bylo úplně první vystoupení a to je potřeba
hodně snahy a odvahy.
Ve středu 14. 12. k nám do školky zavítalo divadlo Bořivoj z Prahy s Vánoční hrou.
Dva andělé nás zavedli do Betléma za narozeným Ježíškem. Vyslechli jsme si a společně si
zazpívali lidové koledy. Scéna byla jednoduchá,
inspirovaná domácími Betlémy a plošnými loutkami. Každý jsme mohli pomyslet na svá tajná
přání, Ježíšek nám dal znamení, že naslouchá.
Necháme se překvapit.
Jestli přijde Ježíšek i do školky? To jsme

Dárků bylo hodně a všechny nás moc potěšily.

Škola a školka
do poslední chvíle byli všichni plni očekávání.
Přišel ve čtvrtek 15. 12. a bylo to pravé
vánoční překvapení. Ráno se v I. třídě objevil stromeček, a tak se dalo předpokládat, že se
možná bude dít něco neobvyklého. Zazvonění
zvonečku bylo všem známé, rozzářené oči nešlo
přehlédnout a napětí bylo všudypřítomné. Ach,
té radosti! Než jsme rozbalovali dárky, pouštěli
jsme si lodičky z ořechových skořápek, rozkrojili jsme si jablíčko a lili jsme horký vosk do
vody místo olova a prohlíželi jsme si, co nám
tvar připomíná. Dárků bylo hodně a všechny nás
moc potěšily. Děkujeme.
Všichni se těší, až uslyší zvoneček, který
zve k vonícímu rozsvícenému stromečku. Ať je
to večer plný radosti, rodinné pohody, štědrosti,
vzpomínek a rozjímání. KRÁSNÉ VÁNOČNÍ
SVÁTKY A ÚSPĚŠNÝ ROK 2017 Vám přejí
děti a zaměstnanci MŠ.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

foto: MŠ Poniklá
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Florbalový úspěch
V předvánočním čase se některým našim
chlapcům, v našem případě vlastně většině
z druhého stupně, podařilo výrazně zviditelnit
naši školu. Na florbalových turnajích navázali na atletické úspěchy (především děvčat)
v letošním roce a potvrdili, že v současné
době na úpatí kopců západních Krkonoš není
mezi školní mládeží lepších sportovců. Týmy
mladších i starších žáků dokázaly porazit
všechna družstva z našeho regionu „hory“
(ZŠ J. Harracha Jilemnice, ZŠ Rokytnice n. J.,
ZŠ Jablonec n. J. a ZŠ Vysoké n. J.) a zařadit se
mezi nejlepší školy semilského okresu.
Tým starších žáků ve složení Š. Holubec,
R. Kopecký, J. Krause, F. Ledvina, M. Hlůže,
V. Holubec, T. Bukáček a T. Volejník postoupil
z okrskového turnaje z 2. místa, když ve finále
po jednoznačném vítězství ve skupině tým
Rokytnice trošku podcenil a ten nám oplatil
porážku. V okresním kole nám bohužel chyběly
zkušenosti a um dvou nemocných hráčů
Š. Holubce a R. Kopeckého. Nakonec jsme
skončili na 7. místě, když jsme porazili pouze
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Rokytnici n. J.. Pro oslabený tým je i tento
výsledek úspěchem.
Tým mladších žáků ve složení J. Skalský,
Š. Čech, J. Koldovský, P. Novotný, J. Tomíček,
J. Trunda, L. Hanuš a P. Švanda okrskový turnaj poměrně jednoznačně vyhrál a odjížděl na
okresní kolo s očekáváním, jak se mu bude
dařit proti týmům z mnohem větších škol.
A rozhodně se v této konkurenci neztratil! Ve
skupině porazil týmy ZŠ J. Harracha Jilemnice
1:0 a ZŠ Studenec 2:1, remizoval se ZŠ 28. října
Turnov 2:2 a prohrál pouze s favoritem turnaje
ZŠ Lomnice n. P. 1:2, což v konečném pořadí
znamenalo vysněné 2. místo a postup do semifinále. V tomto zápase se projevila stoupající
únava našich nejvytíženějších hráčů, ale i kva
lita týmu ZŠ Komenského Jilemnice. Pozdější
vítěz turnaje nás jednoznačně přehrál 5:0.
Přesto jsme do zápasu o 3. místo dokázali zvednout hlavu a zkoncentrovat poslední zbytky sil.
Chlapci zase předvedli kvalitní a bojový výkon
a porazili tým ZŠ I. Olbrachta Semily 3:1. Takže
nakonec velká euforie a vynikající 3. místo!
Všem chlapcům patří velká pochvala za
skvělou reprezentaci školy!

Všem chlapcům patří velká pochvala za skvělou reprezentaci školy!
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Zdeněk Vinklář, ředitel

foto: ZŠ Poniklá
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SDH Poniklá

SDH Poniklá
Z činnosti výjezdové jednotky
SDH Poniklá v roce 2016
Naše jednotka vyjela celkem dvanáctkrát. 7x požár – 3x paseka, 1x trám v komíně,
požár auta, domku a zakouřená ves z pálení
mokrého sena, 1x technická pomoc – pomoc
při vyprošťování kamionu, 3x taktické cvičení
– Studenec, Jilemnice a Víchová. 1x planý poplach – jednalo se kouř z okna paneláku v Jile
mnici, kdy sám majitel po vyhlášení poplachu
volal, že má vše na plotně pod kontrolou. Jednotka vyjížděla v průměru za necelých 6 minut.
Účast u výjezdů: 12x Tomáš Klikorka,
9x Ladislav Čurda a Ondřej Skalský, 7x Ondřej
Doležal a Pavel Kraus, 5x Jiří Jindřišek,
4x Stanislav Čurda, Jiří Čurda a Miloš Holubec,
3x Jakub Jirouš, 2x Jan Skalský a Víťa Holubec,
1x Jan Jindřišek, Vladimír Janata a Zdeněk
Krause.
Jedním z nejnáročnějších (druhý byl požár
domku manželů Farských o kterém již bylo psáno) byl požár 14. září v Hrabačově, v lokalitě
Žlábek, kde hořela v těžce přístupném terénu

paseka s novou výsadbou od 60 do 200 cm na
ploše cca 150 x 200 metrů.
Poplach byl vyhlášen v 11:05, výjezd
v 11:11 ve složení Tomáš Klikorka, Láďa
Čurda, Miloš Holubec, Pavel Kraus a Honza
Skalský, na místo ještě dorazil Ondra Skalský.
K události se sjelo 14 jednotek s 16 cisternami
a letecká služba, která provedla 19 shozů. Celkem se navozilo 282 kubíků vody. Vyčerpaná
jednotka se na základnu vrátila v 18:38 hodin,
zásah trval první den 7:33 h.
Druhý den, tedy 15. září, byla jednotka
povolána ve 13:08 na střídání jednotek, které
tam celou noc a dopoledne dohašovaly skrytá
ohniska. V tom jsme pokračovali do 19:39 h,
návrat na základnu 2 minuty před 20 hodinou
ve složení Tomáš Klikorka, Láďa Čurda, Pavel
Kraus, Ondra Skalský a Ondra Doležal.
Dále se jednotka účastnila pravidelného
odborného školení, školení bezpečnosti práce
a kondičních jízd. Samozřejmostí je kontrola
a údržba techniky včetně technických prohlídek.
Krom toho se Miloš Holubec, Jiří Jindřišek
a Tomáš Klikorka účastnili školení velitelů,
Stanislav Čurda, Ondřej Skalský a Tomáš

Jedním z nejnáročnějších byl požár 14. září v Hrabačově, v lokalitě Žlábek.

foto: SDH Poniklá
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Klikorka přeškolení na motorovou pilu.
Zčásti proběhla výměna dýchací techniky
z důvodu končící životnosti, zbytek vyměníme
v následujícím roce.
Děkuji všem členům jednotky za včasné
výjezdy, pomoc s údržbou techniky a materiálu.
Obecnímu úřadu a zastupitelstvu za výbornou spolupráci. Děkuji také všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu výjezdové jednotky
obce Poniklá.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví,
krásné a klidné prožití svátků vánočních, ve–
selé rozloučení se starým rokem a optimistický
vstup do roku 2017.
Za jednotku Tomáš Klikorka

Ženy 2016
Stejně jako v několika minulých letech se
začalo trénovat už v průběhu ledna v hale v Jablonci nad Nisou, kde se v dubnu konají i první
závody. Začnu ale postupovými soutěžemi. Z okrsku jsme postoupili na okres, odkud se z prvního
místa šlo na kraj. I tam se dařilo dle představ a až
do útoku vše šlo tak, jak mělo. Při něm nám nabourala plány závada na stříkačce. V konečném
bodovém součtu jsme měli stejný součet jako
holky z Bozkova, které díky lepšímu útoku postoupily s družstvem na MČR do Brna. Krajem
to však pro nás nekončilo, protože pět děvčat
postoupilo za jednotlivce. Šárka si “spravila
chuť po MS” a potvrdila svoji převahu. Časem
15:97 (první pod 16 s) obhájila prvenství v novém
NR. V pavouku to dalo na třetí místo. Dále si
stovky zaběhla Kája Pajerová, Kája Jonová, Dana
Butulová a Míša Vanclová.
Jedna doplňující informace se týká družstva
mužů. Ti se též zapojili do okrskového kola, kde
se umístili na stupních vítězů.
Kromě postupovek se jezdilo po stovkách.
První stovky jsou tradičně v hale. Začalo se
velice dobře, Šárka první v čase 16:82, Míša
Vanclová 27., Kája Jonová 45., Renáta Pušová
58. a Míša Zevelová 76. Dařilo se i štafetě, které
to dalo na páté místo. Dále už venku, Třebíč
- tam vyhrála Šárka s časem 17:13, Míša Vanclová 18:27 a 13. místo. Druhý závod Ostrava

23

SDH Poniklá
a 2. místo Šárky s časem 16:85, Míša Vanclová
18:60 a 20. místo. Třetí výlet do Olomouce, Šárka
16:31 a 1. místo, Kája Pajerová 18:14 a 17. místo, Míša Vanclová 18:31 a 23. místo, Dana
18:36 a 24. místo, Kája Jonová 18:74 a 27. místo.
Čtvrtý závod v Bludově a opět začnu Šárkou,
16:41 a 1. místo. Dařilo se i Daně , čas 18:49 dal
na 10. místo, Míša Vanclová 18:38 a 12. místo,
Kája Jonová 18:94 a 25. místo. Kamenec jsme
vynechali. Poslední závod jako vždy v Pískové
Lhotě. Ten byl krátce po MČR a Šárka si podržela
formu i sem, čas 15:89 byl vítězný, ještě doplním,
že NR. Náladu si zde zlepšila i Míša Vanclová,
ta časem 17:92 osadila krásné 9. místo. Kája Pajerová 18:63 a 17. místo, Dana 18:81 a 18. místo,
Kája Jonová 19:87 a 24. místo. Po závodech
s námi ještě jezdila Míša Zevelová a Renáta
Pušová.
Po sečtení všech závodů se v celkových výsledcích umístily holky takto: Šárka
Jiroušová 1., Míša Vanclová 13., Dana Butulová
26., Kája Pajerová 29., Kája Jonová 43., Míša
Zevelová 81. a Renáta Pušová 92. ze 142 účastnic.
Aby stovek nebylo málo, tak si holky
odskočily do Hradce, kde Šárka vyhrála a na
poslední závod do Skutče, kde to uzavřela neoficiálním NR 15:71. Šárka stíhala i výlet na MS
do Ostravy, kde ve velice silné konkurenci Rusek
vybojovala 2. místo.
Na těchto výsledcích měly podíl: Renáta
Pušová (Hlídková), Bára Kavánová, Šárka
Jiroušová, Karolína Pajerová, Dana Butulová,
Lenka Prchlíková (Jilemnice), Karolína Jónová
(Jabloneček), Michaela Vanclová (Martinice),
Michaela Zevelová (Branná).
K tomu se povedlo uspořádat i Dětský den
a Mikulášskou nadílku. Na závěr roku si určitě
přijdou zaběhnout Silvestrovský běh .
Na závěr chci poděkovat všem, kteří si
rádi zasoutěžili, i těm kteří pomáhali při akcích
pořádaných v průběhu roku 2016 a samozřejmě
všem, kteří nás přišli jakkoliv podpořit. Snad
elán vydrží i nadále a v Novém roce se bude dařit
aspoň tak, jako letos.
Přeji všem krásné svátky a vše nej do Nového
roku 2017.
Tomáš Klikorka
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TJ Sokol Poniklá

TJ Sokol Poniklá
Restaurování sokolského praporu
V roce 2016 se Tělocvičná jednota
Sokol Poniklá úspěšně ucházela o grantový příspěvek na restaurování historického
praporu, který byl pro naši jednotu pořízen
v roce 1900. Tato památka, po vrcholu své
největší slávy, ležela dlouhá léta neodborně
uskladněná, a po několika laických opravách
se její stav prudce zhoršoval. Díky finanční
podpoře z obecního grantového programu se
nám podařilo v létě předat prapor i s žerdí
a stuhou k odbornému restaurátorskému zásahu.
Prapor, který je zhotoven z hedvábného
rypsu a má hedvábnou, dracounovou a bullionovou výšivku, byl na mnoha místech
poškozen ve struktuře vazby i na samotném
vlákně, v některých místech byl materiál zcela
zničen. Degradace praporu byla již ve velmi
pokročilém stavu. Pro jeho celkové zpevnění
bylo nutné oboustranné zašití do speciální
ochranné hedvábné krepelíny ve čtvercích
4x4 cm, které zpevní osnovu i útek a chrání
prapor proti oděru. Taktéž žerď z ořechového
dřeva, která je zakončena ozdobnou hliníkovou špicí ve tvaru sokola, byla značně zchátralá a potřebovala zásadní ošetření.
Po dokončení restaurování byl prapor
v rozloženém stavu (nebyl opětovně cvočky
připevněn na žerď) převezen do Poniklé, kde
bude prozatím uskladněn dle pokynů restaurátora a dále pro něj bude hledáno vhodné místo k trvalé expozici, která vyžaduje
speciální vlhkostní, tepelné a světelné podmínky. Pro veřejnost bude prapor k vidění
na plánovaných výročních oslavách 125 let
Tělocvičné jednoty Sokol Poniklá, které
proběhnou v roce 2017.
Radka Paulů
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Ponikelská kopaná

TJ Poniklá
Shrnutí podzimní části fotbalové
sezóny 2016 – 2017

TJ Poniklá Vás srdečně zve na

SPORTOVNÍ PLES

Nástup do nové sezóny nám nevyšel tak dobře,
jako v prvním roce účasti v okresním přeboru.
V jarní časti se budeme snažit o zlepšení, příslibem
toho by mohlo být doplnění týmu o nové posily.

Který se koná v sobotu dne 21.1.2017
V Kantýně od 20,00 hodin
Vstupné 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje skupina

Odehráli jsme 12 soutěžních utkání:
obdrženo 51:16 dáno
1x výhra
2x remíza
9x prohra
17 žlutých karet
Na závěr bychom chtěli všem občanům popřát
hezké prožití svátků vánočních, hodně zdraví
a spokojenosti do nového roku 2017 a těšíme se na
Vaši přízeň i v příštím roce.

Předkapela DUO PEE
Bohatá tombola
nekuřácké prostředí

TJ Poniklá – Kopaná

Tabulka po podzimní části:
Družstvo

Záp.

V

R

P

Skóre

1

SK Jívan Bělá

12

11

0

1

64:10

2

SK Jilemnice

12

8

1

3

46:13

3

FK Přepeře B

12

8

1

3

36:20

4

SK Studenec

12

7

1

4

48:30

5

FC Lomnice B

12

6

2

4

50:36

6

Sokol Stružinec

12

6

2

4

29:26

7

Sokol Nová Ves

12

5

2

5

25:24

8

FK Košťálov B

12

5

2

5

25:28

9

Sokol Horní Branná B

12

5

2

5

18:39

10 Sokol Bozkov B

12

2

3

7

24:53

11 TJ Vysoké

12

2

1

9

19:41

12 Sokol Mříčná

12

2

1

9

17:46

13 TJ PONIKLÁ

12

1

2

9

16:51
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Ponikelská kultura
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Ohlédnutí za ponikelským Posvícením
Omluvte prosím autora tohoto článku, ač
v mnohém spolehlivý, v tomto případě selhal. Rád
by se přeci jenom pár větami vrátil k letošnímu
Posvícení. Bylo opět milé, sousedské, veselé a pohodové.
16 hospodyněk přineslo koláče, většina z nich
byla mistrovská díla. Koláčky kulaté, hranaté,
malé, na celý plech, upečené z různých druhů těst,
plněné mákem, tvarohem, povidly, zdobené mandlemi, ovocem, hrozinkami, marcipánem. Vypadaly nádherně a chutnaly ještě mnohem lépe. Všichni
návštěvníci měli možnost koláče jeden po druhém
ochutnat, milou povinností poté bylo ohodnotit nejen vzhled, ale i chuť. Nacpali jsme si bříška, jen co
je pravda, ale při dobrém pití a zpěvu se nám dařilo
svoje žaludky ukonejšit. Krakonoš nám vyprávěl
pár svých příběhů ze svého zajímavého života.
A komu vytrávilo, ochutnal specialitky - pomazánky a saláty z červené řepy. Kdo měl náladu
vyrábět, mohl si pod vedením Lenky a Alice vymodelovat krásnou misku. Nejlepší koláč letošního
posvícenského klání připravila mladá maminka
Veronika Petrušková, moc gratulujeme. Ostatním hospodyňkám děkujeme za účast v náročné
soutěži a všem ostatním za to, že přišli. Bylo nám

Kultura

Speciality z červené řepy

Salát IRMA (od kamarádky z Peru)
Vařené brambory, červená řepa, zelený hrášek, malá cibule, sůl, cukr, ocet,
majonéza, hořčice, sladkokyselé okurky
Recept od A. Hejralové
4 kusy středně velké řepy nastrouhané, nevařené, ½ pomazánkového
másla, smetanový jogurt bílý, sůl, pepř,
česnek – smíchat a nechat hodinu odležet v chladu
Indická pomazánka
2ks vařené řepy, 100g slunečnicových
semínek (namočené ve vlažné vodě na
1-2 hodiny). Řepu oloupeme, najemno
nastrouháme, přidáme sůl, pepř, koření Wasabi (malinko), semínka, ½ pomazánkového másla a tatarku dle chuti
potěšením a opět se na Vás těšíme, nejen při této
příležitosti, u Muzea manželů Pičmanových.
Některé letošní recepty přikládáme, vyprávěné
příběhy společně s recepty jsou pečlivě sbírány pro
vydání malé ponikelské kuchařky.
Za Okrašlovací spolek a majitele Muzea Janu
a Rosťu, Míla Gembická

A komu vytrávilo, ochutnal specialitky - pomazánky a saláty z červené řepy.
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VI. Tuláčkovy slavnosti k poctě
basisty Karla Tuláčka
Dne 24. září 2016 se to Tuláčky na návsi jen
hemžilo. I když jsme Jiřímu Václavovi odhalili
v rámci programu sochu, byl pro nás tento den
mnohem důležitější Karel Tuláček, kterého jsme
uvedli do Pantheonu vznešených Ponikeláků.
Karel Tuláček patřil k nejznámějším ponikelským lidovým muzikantům a tak je jasné, že
k jeho poctění jsme sezvali naše muzikanty
současné, od nejmladších až po nejstarší.
A protože podle Tuláčkova vyprávění sepsala Marie Kubátová hru Jak šla basa do nebe,
proložili jsme program ukázkami z této hry
v podání místních ochotníků. “Ze světa” k nám
přijel věhlasný folklorní soubor Jizera z Liberce,
jehož repertoár tvoří právě lidové písně, zaznamenané různými sběrateli od vesnických
muzikantů podél Jizery - kdo ví, třeba některé
písničky hrál kdysi dávno i Karel Tuláček
a jeho muzika?
Kdo zůstal doma a na náves nedorazil,
mohl litovat, protože program obsahoval jedno
jedinečné vystoupení za druhým. A kdo nám
tedy tak pěkně hrál?
Na začátku vystoupily ponikelské děti

Kultura
ze ZUŠ, následovala první ukázka z “Basy”.
Potom přišla na řadu Jizera - na pódiu to rozbalila kapela a pod pódiem roztočili tanečníci.
Kerkonošský písmičky si připravil ponikelský Svatojakubský sbor s Magdou Jarošovou
a Frantou Kavánem, po nich následovala další
ukázka z “Basy” a druhé vystoupení Jizery.
V pozdějším odpoledni se o skvělý hudební
zážitek postarali “Muzikanti z Poniklýho” Pavel Plichta, Petr Plichta, Jarda Urík, Olda Tulis a Pepa Machač. Po kvalitním “kotlíkářském”
začátku se návsí nesly neuvěřitelně dobře zahrané jazzové tóny.
V poslední ukázce Basa odlétla do nebe
a program se dostal do finále - vystoupila le
genda krkonošského bigbítu, kapela Stagnace
a její frontman Paša. Paša na návsi!!!
Už teď přemýšlíme nad programem
Tuláčkovek v příštím roce, a protože se
ukázalo, že naše opravené pódium toho vydrží
opravdu hodně (díky za obecní grant!), nemusíme se držet zpátky! Jak moc se budeme moci
rozšoupnout, bude záležet hodně na Vás, a to
hned 25. 2. 2017 - v tento den se bude na návsi
konat již tradiční Masopust. Čím víc jitrniček si
v únoru koupíte, tím víc legrace si potom v září
společně užijeme!
Za Kabinet kerkonošské slovesnosti, Bára Kulhavá

Kerkonošský písmičky si připravil ponikelský Svatojakubský sbor s Magdou Jarošovou a Frantou
Kavánem.
foto: Marek Kulhavý
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Karel Tuláček
muzikant, písmák a tkadlec, který došel
s basou až do nebe
* 16. srpna 1892 v Poniklé
† 11. května 1963 v Poniklé
Co Čech, to muzikant! Co Ponikelák, to
muzikant! Hesla jsou to vzletná, v mnohém
i pravdivá, ale zahrnující tak široký vějíř duší,
že se v něm najde i celá řada těch, které budou mít ke slavenému ideálu daleko. A tak to
pojďme zjednodušit a zvolejme: Co Tuláček,
to muzikant. A to už nás jen tak někdo
nenachytá. Určitě ne, pokud se od našeho
dnešního „oslavence“ Karla Tuláčka budeme
dívat do historie, kam až oko dohlédne. Vždyť
již jeho pra-praděd troubil na vojně za Napoleonských válek k útoku. Karlův Tatínek Karel
i dědeček (jak jinak, také) Karel procestovali
s muzikou věru pěkný kus světa. Omočili své
nástroje až v Černém moři, kam doputovali
s písničkou přes Uhry a šírou Rus. A musel
na ně být i náramně pěkný pohled, protože
u Tuláčků se pěstovalo krejčovské řemeslo
a tak měli muzikanti v době těch dlouhých
vandrů na sobě prý i opravdové muzikantské

Kultura
stejnokroje. Tělo jim zdobily světle modré
blůzy vyložené dracouny (stříbrné nebo zlaté
ozdobné třepení) a červené kalhoty po straně
s proužkou. Na hlavě pak nosili čepici zvanou
špička – černou s dracounovým klubíčkem
a lakovaným řemínkem.
A ostudu svému muzikantskému stavu nedělal v žádném případě ani dnes asi
nejslavnější Karel z rodu Tuláčků (1892 –
1963). Civilním zaměstnáním tkadlec, po
práci písmák, muderlant a hlavně muzikant,
který uměl kromě své typické basy potěšit
posluchače také hrou na housle i violu, trubku
i trombón, flétnu i klarinet. A za všechny ty
muzikantské a horácké historky, o které se
rád dělil se sběrateli lidového umění, získal
nesmrtelnost. To když o něm napsala paní
Marie Kubátová onu slavnou hru – Jak přišla
basa do nebe. A tak se ten skromný a milý
pán dostal ze své chaloupky (kontrastující
svojí prostotou opodál stojícímu Krejčovu
statku) na lecjaká prkna, která znamenají
svět. A dodnes jeho ústy promlouvají herci
v kerkonošském nářečí na jevištích roztomilá
vyznání našim horám, muzikantům a Poniklé.
Tomáš Hájek

To když o něm napsala paní Marie Kubátová onu slavnou hru – Jak přišla basa do nebe.

foto: Marek Kulhavý
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“Ze světa” k nám přijel věhlasný folklorní soubor Jizera z Liberce.

“Muzikanti z Poniklýho”

Kultura

foto: Jiří Konvalinka

foto: Jiří Konvalinka
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Komorní rozsvěcení
Stalo se již milou tradicí, že s přicházejícím
adventem uspořádá Základní škola Poniklá
a Kabinet kerkonošské slovesnosti slavnost
Rozsvěcení vánočního stromu s doprovodným
programem. Letos na ní bylo leccos jinak. Tak
předně jsme se dopředu vzdali pořádání velkého
živého mechanického Betlému. Přeruchaná
a rozbahněná Tuláčkova náves by totiž při jen
trochu nepříznivém počasí hrozila natropit
na jeho živých figurkách takovou paseku, že
by nám je příště už jejich rodiče sotva půjčili.
(Nakonec tedy sice mrzlo, ale kdo to mohl
v říjnu s jistotou zaručit, že?) Místo němého
venkovního Betlému jsme tedy letos sáhli po
dávno zapomenuté tradici vánoční kolednické
hry z Krkonoš. Magda Jarošová spolu s dětmi
z farních společenství ji sehrála přesně tak, jak
byla k vidění před nějakým půldruhým stoletím
po horských chalupách - anděl, čert, dva pasáčci
a mládenec a k tomu Svatá rodina.
V poněkud jiném duchu se letos nesl
i vánoční koncert, který byl mnohem niternější,
než bývalo zvykem. Ponikelský Svatojakubský
sbor za účasti pana faráře Ivo Kvapila připravil
pásmo moudrých mluvených i zpívaných textů.
Tradičně vděčné bylo pásmo žáků základ-

Kultura
ní školy. Koláž říkadel a koled potěšila nejen
rodiče a prarodiče, ale vůbec všechny přítomné.
Vrcholem vystoupení byla povedená operetka
O šípkové Růžence.
Adventní akce je také vhodnou příležitostí
k nákupu tematických výrobků ponikelských
školáků a ponikelských řemeslníků. Svého
křtu se dočkal kalendář Poniklé – Nové Vsi na
rok 2017 a také nové ponikelské omalovánky.
Kalendář představil autor pan Jiří Stuchlík,
omalovánky autorka Blanka Kučerová. Křtu
se ujala čerstvě osmdesátiletá (ale kdo by jí to
hádal?) Slávka Hubačíková alias Štědrá bába.
A nakonec jsme rozsvítili vánoční strom.
Vlastně stromeček. Vlastně stromečíček. Jeden
můj přítel komentoval událost tak, že běží
rychle volat do ČEZu, aby v Temelínu ponořili
o jednu tyč víc, aby dal proud… No! Na to
já odpovídám, že ani Ponikeláci, Přívlačáci
a Jilemáci, stejně jako Novovesští, Preložští
a Zabylští sousedé nemají žádné problémy
s vlastním egem, aby si ho museli vynahrazovat co možná největším stromem na návsi.
Stromeček je, pravda, pomenší, ale zato živý!
A na rozdíl od těch všech uříznutých chudáků,
co za chvíli začnou opadávat a budou spáleni,
ten náš vydrží po generace! Hurá!
Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

Letos jsme sáhli po dávno zapomenuté tradici vánoční kolednické hry z Krkonoš.
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Ostatní

Ostatní
Místní akční plán (MAP) vzdělávání pro Jilemnicko
Projekt má za sebou první necelý rok působení
v regionu. Co se podařilo? Připomeneme-li si, že
úkolem projektu je budování spolupráce a partnerství aktérů předškolního, školního a mimoškolního
vzdělávání s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání regionu, můžeme konstatovat, že se projekt úspěšně
rozbíhá.
Podněcujeme spolupráci
Svou činnost zahájily pracovní skupiny, aktivní
lidé, kteří se sešli již na při debatách a veřejných
jednáních k MAP. Paní učitelky pracovní skupiny
Mateřské školy se setkaly na výborném semináři
dr. Kaslové na podzim, věnovaném tématu
Matematické pregramotnosti. Zde také navrhly další témata vzdělávání, ve kterých budou
pokračovat od ledna 2017.
Pracovní skupina Neformální vzdělávání
a volný čas se sešla na podzim dvakrát. V pestrém zájmovém zastoupení (hasiči, skauti, muzea,
knihovny, Informační mládežnické centrum Jilemnice) si popovídali o problémech a potřebách,
které jejich činnosti doprovázejí. Na druhém setkání již dospěli k námětům na aktivity (projekty).
Jako příklady můžeme jmenovat Propojení výuky
s činností knihovny (Čtenářské kluby v ZŠ), propojení muzejních expozic a programů s polytechnickou výchovou v ZŠ (Školy v muzeu, řemeslné
dny pro vybrané děti), společný web vzdělávacích
neziskovek.
Dalšími připravovanými aktivitami, které napomáhají nastartovat spolupráci, jsou plánované
semináře a březnová konference pro ředitele škol
a oborové setkávání pedagogů škol.
A protože i děti jsou účastníkem vzdělávání,
oslovíme i je projektem Škola snů. V kolektivu
třídy mají možnost vypracovat svou představu
ideální školy a představit ji veřejnosti.
Tým MAP při práci s aktéry vzdělávání v regionu nezapomíná ani na aktivity s vazbou na zvolené priority a opatření Strategického dokumentu
MAP, což se odráží zejména v činnosti pracovních
skupiny (matematická a čtenářská gramotnost,
polytechnická výchova). Debatuje se o formách

Plánované akce:
6. leden 2017, 14,15 h., ZŠ Poniklá
Charakteristika vnímání času v předškolním vzdělávání (seminář pro MŠ)
9. leden, 13,30 h., ZŠ Horní Branná
Laborky? Aneb Jak to dělám já? (oborová
diskuse pedagogů ZŠ)
20. ledna, 17 h., divadlo, Vysoké n. J.
Pavel Kalpakcis: Jak vést děti k opravdovým hodnotám (přednáška s besedou pro
rodiče)
23. leden, 14 h. Jilemnice
Komunikace s rodiči - Jak vést třídní schůzku
únor Jilemnice
Kritické myšlení (Klub za školou pro rodiče
a pedagogy)
8. březen, ZŠ Rokytnice n. J.
Otevřená škola (konference ředitelů a zřizovatelů škol)

případné spolupráce škol s firmami, vybudování
excelentního prostoru atd.
Velkým tématem současného školství i projektu MAP je Inkluze (povinné opatření MAP),
které se dotýká ZŠ, MŠ i neformálního vzdělávání.
Pro všechny aktéry iniciujeme rychlou nabídku workshopů, školení a seminářů. Domácí
zkušenosti a zkušenosti externistů budeme ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou
Semily sdílet formou kulatých stolů.
Nabízíme vzdělávání
Projekt MAP nemá nahradit systémové
vzdělávání, ale nabídnout ukázky a ochutnávky
k tématům, diskutovaným v projektu. V říjnu
proběhl ve spolupráci s poradnou informativní
seminář k Inkluzi pro ředitele škol. Z debat, individuálních hovorů, dotazníků a doporučení
vedení školy vznikl Přehled navrhovaných témat vzdělávacích workshopů a seminářů, z nich
některá budou prostřednictvím kvalitních lektorů
představena v území.
Zdeňka Flousková
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Inzerce

Inzerce

Valašský výrobce
dřevěných paliv
Dovezeme a složíme,
kam ukážete

Bestsellery Waldera

Pelety EN plus A1

Brikety válce

cena od

cena od

5 590 Kč / t
Doprava v ceně

4 990 Kč / t
Doprava v ceně

Hnědé uhlí Ekohrášek
cena od

4 590 Kč / t
Doprava v ceně

Vaši objednávku ráda přijme:

Michaela Brumovská, 778 700 776, obchod@waldera.cz

www.waldera.cz
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Vlárská 321,
763 31 Brumov-Bylnice

34.ročník

SILVESTROVSKÉHO BĚHU V PONIKLÉ

2016

Datum

:

Sobota 31. 12. 2016

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

