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Poplatky za likvidaci domovního odpadu
Připomínáme blížící se splatnost poplatku za likvidaci domovního odpadu, a to 30. listopad
2021. Poplatníky, kteří ještě nesplnili svoji povinnost, prosíme, aby tak učinili do konce listopadu.
Děkujeme.
OÚ Poniklá

OBECNÍ ÚŘAD
starosta Tomáš Hájek
603 569 389, 481 585 133
Hajek@ponikla.cz
Věra Nováková, Alena Soukupová
481 585 981
obec@ponikla.cz
obecní četa, sběrný dvůr (T. Klikorka)
608 084 782
ceta@ponikla.cz
VODOVODY (odečty, poruchy)
Hoření a střední Poniklá, Nová Ves (M. Dobiáš)
737 863 818
Dolení Poniklá, Přívlaka, Preložka (J. Čížek)
721 154 738
Pečovatelská služba Poniklá
481 549 400
MUDr. Karásková
481 585 174
Ordinační hodiny v Poniklé čp. 266:
PO: 13.00–18.00
ÚT: 8.00–12.00
ST: 8.00–12.00; na objednání: 12.00–13.00
PÁ: 8.00–12.00; na objednání: 12.00–13.00
Ordinační hodiny v Jilemnici J. Harracha čp. 90:
PO: 7.30–12.00
ÚT: 14.00–17.00
ČT: 7.30–12.00
MATEŘSKÁ ŠKOLA
481 585 257, 737 711 997
skolka.ponikla@seznam.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
481 585 206, 604 310 491
zs@ponikla.cz
KNIHOVNA
732 608 524
knihovna@ponikla.cz
DĚTSKÝ LÉKAŘ (lékaři Dětského odd. MMN
Jilemnice)
481 551 338 Poniklá
481 551 339 Jablonec nad Jizerou
481 551 332 Jilemnice
Ordinační hodiny:
PO: 7.00–12.00 ordinace Jablonec nad Jizerou
ÚT: 7.00–12.00 ordinace Poniklá
ST: 12.00–16.00 ordinace Jablonec nad Jizerou
ČT: 13.00–18.00 ordinace Poniklá
PÁ: 7.00–12.00 ordinace Jablonec nad Jizerou
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Zprávy z obce
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V období září–říjen 2021
Svá životní jubilea oslavili:
Zemánková Marie, 70 let
Svatý Zdeněk, 70 let
Chlum Ladislav, 70 let
Klikorková Jaroslava, 75 let
Vinklářová Věra, 75 let
Jindřišek Vladimír, 75 let
Václavík Fran�šek, 85 let
Hejral Fran�šek, 95 let
Všem oslavencům blahopřejeme!

JEDNÁNÍ OBECNÍ RADY ZA OBDOBÍ
ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2021
Vážení ponikelš� sousedé, pojďme
se na řádcích níže poohlédnout po tom
nejzajímavějším, o čem jednala ponikelská obecní rada.
Rada obce odsouhlasila změnu
v technickém provedení u projektu spoluﬁnancovaného z programu na Podporu obcí ležících v národních parcích,
konkrétně u projektu „Oprava komunikace na Přívlacký kopec“. V úseku
od Roprach�c projekt počítal s položením vrstvy penetrovaného makadamu,
ovšem vzhledem k životnos� se rada
obce usnesla o položení asfaltového koberce v šíři 5 + 7 cm. Tato změna měla
za následek samozřejmě také změnu
ceny díla, která se navýšila o 409 974 Kč
bez DPH.
Rada obce diskutovala o možnostech předložení projektů do vyhlášené
výzvy č. 6/2021 programu na Podporu
obcí ležících v národních parcích. V termínu pro příjem žádos� o dotaci byly
předloženy tyto projekty: Opravy komunikací v Poniklé, zahrnuje položení
asfaltového koberce v úseku od čp. 101
po čp. 242 a od čp. 223 po čp. 219, způsobilé výdaje 3 783 060 Kč, očekávaná
dotace 3 215 601 Kč. Parkoviště u fotbalového hřiště v Poniklé, zahrnuje vznik
19 stání pro osobní automobily, způsobilé výdaje 1 940 378 Kč, očekávaná
dotace 1 649 321,30 Kč.
Rada obce vzala na vědomí odmítnu� přidělené dotace z Fondu ochrany
vod na projekt „Rozšíření kanalizační
sítě a rekonstrukce vodovodu“. Projekt
byl z velké čás� ze strany poskytovatele
dotace pokrácen (zejména nebyla podpořena část budování nové kanalizační
větve k čp. 110 a okolí).

Pod horami 9–10/2021

Rada obce odsouhlasila ceník pronájmu KD Kantýna pro soukromé
akce. V případě topné sezóny bude
KD Kantýna pronajímána za cenu
5 000 Kč bez DPH, mimo topnou sezónu
za 3 500 Kč bez DPH.
Rada obce schválila předložení
žádos� o dotace do výzvy MMR z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje
venkova na následující akce: Vybavení
mul�mediální učebny při ZŠ Poniklá –
3. etapa, Vybudování mul�funkčního
hřiště u Jizery a na koupališ�.
Rada obce vzala na vědomí výsledek
obálkové metody na prodej stavebního
pozemku p. č. 353/7 v k. ú. Přívlaka.
V termínu pro příjem obálek obec přijala celkem 3 uzavřené obálky, které
byly otevřeny v pořadí, v jakém byly
přijaty: 1. obálka – nabídková cena
510 000 Kč, 2. obálka – nabídková cena
888 888 Kč, 3. obálka – nabídková cena
1 312 072 Kč.
Rada obce vzala na vědomí ukončení nájemní smlouvy na pronájem areálu
Homole v letní sezóně. Nájem skončil
uplynu�m sjednané doby nájemného.
Rada obce doporučila zveřejnit záměr
pronájmu na úřední desce.
Přeji vám poklidné čekání na adventní čas!
 Petra Novotná, místostarostka

Žádost o prodej obecního pozemku
Pozemek: část ppč. 2829 v kú
Poniklá
Žadatel: Pavlína A. Holubcová

Narodili se:
Marek Bartoloměj Pičman
Šťastným rodičům gratulujeme!
Navždy nás opus�li:
Tichánek Josef
Pírko Milan
Timajev Samková Marija
Soukupová Dagmar
Nechanický Vlas�mil
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast!
Diamanová svatba – 60 let
Miluše a Jan Šimůnkovi
Srdečně blahopřejeme!

 V případě, že si nepřejete, aby
byla vaše data zveřejňována ve společenské kronice, prosím, informujte
OÚ Poniklá. Vaše přání budeme
respektovat. 

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se přišel rozloučit
s paní Jaroslavou Červinkovou.
Děkujeme panu Jaroslavu Čížkovi
za krásnou vzpomínkovou řeč.
Jménem pozůstalých
dcery s rodinami.
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Zprávy z obce
OBECNÍ HLÁSNÝ
OPRAVY KOMUNIKACÍ
A STAVBA PARKOVIŠŤ

Největší část obecních inves�c
směřuje letos do dopravních staveb
na Přívlace a v dolení Poniklé. Na Přívlace se jedná o nyní již dokončený balík
oprav několika místních komunikací.
Zapojením státních, krajských, obecních
i soukromých zdrojů tak byly na Přívlace letos z různých projektů opraveny
přes 3 kilometry místních komunikací.
Přitom u 2,5 km se jedná o asfaltový
koberec včetně nového podloží. Posledním dokončeným úsekem je cesta
na Přívlacký kopec. V dolení Poniklé pak
aktuálně probíhá stavba dvou parkovišť.
Nových 13 odstavných stání u pošty
a dalších 13 u kulturního domu by mělo
výrazně pomoci s dosud nedostatečným
a někdy i nebezpečným parkováním podél hlavní silnice. U kulturního domu
dojde rovněž k položení velkoformátové
dlažby před vstupem do Kantýny, zřízení
bezbariérového vstupu a vysazení nového vánočního stromku.

ÚPRAVY NA KOUPALIŠTI

Stavební úpravy aktuálně probíhají
také na koupališ�, kde dojde částečně
nyní na podzim a částečně na jaře příš�ho roku k položení dlaždic podél dvou
zbývajících stran koupaliště a k úpravě
skokanského mola. Nejmělčejší část koupaliště ležící v jeho severním výklenku
bude stavebně oddělena a přeměněna
na brouzdaliště.

JEDLÉ OLEJE
NEPATŘÍ DO KANALIZACE

Důrazně žádáme všechny občany,
aby nepoužívali obecní kanalizaci k likvidaci jedlých olejů. Oleje z pánví a fritéz,
prosím, likvidujte způsobem k tomu
určeným, to znamená – slévejte tyto
oleje do PET lahve a po jejím naplnění ji
zdarma odevzdejte na sběrném dvoře.
Jedlé oleje, které se vám doma zdají být
tekuté a neškodné, se cestou kanalizační sí� ochladí, ztuhnou a vytvoří tukové
povlaky a zátky. Jejich odstranění specializovanou technikou je velmi nákladné
a i tuto položku pocí� všichni v ceně
stočného.
 Tomáš Hájek, starosta
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Zprávy z obce
ZÁSADNÍ ZMĚNY V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2022
V roce 2022 nás čekají významné změny v odpadovém
hospodářství. Budou způsobeny v první řadě nutným přizpůsobením se nové legislativě a částečně i přechodem
k nové svozové ﬁrmě. Nejdůležitější změny pro uživatele
systému jsou:

1) KONEC KOVOVÝCH POPELNIC

Všech 21 obcí našeho regionu vymění během roku 2022
veškeré kovové popelnice za plastové. Důvody jsou zejména ochrana nových popelářských vozů před žhavým popelem (raději ať shoří popelnice, než auto) a také zabudování
čipů pro odečet počtu výsypů do každé plastové popelnice.
Každý, kdo má kovovou popelnici (a je nyní jedno zda svoji,
nebo v nájmu), si ji bude moci ponechat, nebo mu bude odvezena a v každém případě nahrazena plastovou čipovanou
popelnicí ﬁrmy EKO Jilemnicko. (Jelikož nový způsob zpoplatnění občanů neumožňuje ﬁnančně rozlišit popelnici v nájmu
pro� popelnici vlastní, pozbývá pro občany smyslu kupovat
si vlastní popelnice – pla�t budou stejnou částku všichni).
Kdo má v nájmu plastovou popelnici, tomu bude ponechána a očipována. Kdo má vlastní plastovou popelnici, bude si
ji moci nechat očipovat, nebo mu bude poskytnuta nádoba
nová. Nastane snad na přelomu března a dubna 2022, nebo
později (záleží na termínu dodávky nových nádob).

2) V LETNÍCH MĚSÍCÍCH POUZE ČTRNÁCTIDENNÍ
SVOZ

Kvůli snaze alespoň částečně kro�t stále rostoucí náklady
na svozy komunálního odpadu bude v letních měsících zrušen každotýdenní svoz a nahrazen svozem čtrnác�denním.
V zimních měsících bude zachován týdenní svoz. Nastane
od května 2022.

3) KONČÍ FINANČNÍ ZVÝHODNĚNÍ PERIODICKÝCH
SVOZŮ

Dle nové legisla�vy musí každý jeden svezený litr odpadu stát stejnou částku (bez ohledu na četnost svozu, velikost
nádob, vlastnictví nádob). Toto dopadne zejména na ty, kteří
dosud využívali výrazných slev při každotýdenních vývozech,
zejména každotýdenních vývozech větších nádob. V extrémním případě – velké nádoby na 1100 litrů svážené každý
týden (2 případy ve vsi) – bude nárůst ceny 100%. Zároveň
přestává mít smysl sjednávat si jakkoliv periodický svoz, ale
naopak nechat si vyvážet popelnici vždy až tehdy, když je plná
(byť jeden ušetřený svoz za rok přinese úsporu). Nastane již
od ledna 2022 (ovšem s �m, že minimálně do konce března,
resp. do zavedení čipovaných popelnic, bude četnost svozu
účtována dle periodicity svozu).

4) KONEC PYTLŮ POD VÍKY

Jelikož veškeré svozové nádoby budou čipované, nebudeme muset pod víka plných popelnic jako „známky“ dávat
placené pytle. Skutečnost, že byla popelnice vyvezena to�ž
automa�cky zaznamená svozový vůz a na základě unikátního
čipu uloží tento údaj do systému. Nastane od chvíle výměny
nádob za čipované – viz bod 1.

5) JINÝ TYP PYTLŮ

S přechodem na novou svozovou ﬁrmu bude zaveden nový
typ pytlů na směsný odpad (pro nemovitos� ležící dál od svo-
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zové trasy, které nemohou využívat popelnice). Pro celé Jilemnicko budou nově barevně odlišeny pytle pro obce, kde
se odpady pla� „paušálem za hlavu“, a pro naši menšinu obcí,
kde se odpad bude zpoplatňovat dle jeho skutečného množství. Stávající bílé pytle s po�skem Marius Pedersen a také
novější modré pytle s po�skem Marius Pedersen budou pla�t jen velmi omezenou dobu po změně svozové ﬁrmy (změna
od 1. 4. 2022). V tuto chvíli tedy nemá cenu zásobit se stávajícím typem pytlů na delší dobu. Nevyužité pytle starých typů
nebudou vykupovány zpět. Nastane od dubna 2022.

6) PLATBA BUDE PROBÍHAT AŽ ZPĚTNĚ

V případě svozu odpadu z popelnic bude platba probíhat
až zpětně (až podle skutečného počtu svezení popelnic). Obci
�m bohužel v příš�m roce vypadnou příjmy na odpadové
hospodářství. Teore�cky by bylo v souladu s vůlí zákonodárců
fakturovat i v polovině roku, znamenalo by to ale zvýšenou
administra�vu. Pro občany, kteří budou i nadále používat
pytlový svoz (nepoužívají popelnici), předpokládám, byť
na hraně zákona, že zapla� něco jako „100% zálohu“ při odběru pytlů – protože tam je počet předem znám. Nastane
od ledna 2022.

7) BUDE TO DOCELA NÁŘEZ

Také se vám to zdá být trochu divoké? Tak to nejste sami.
Každá změna (i ta k lepšímu) je vždy problema�cká. A což pak
teprve ty legisla�vou vynucené změny, jejichž přínos je minimálně sporný? Nedá se nic dělat, nějak se s nastalou situací
budeme muset popasovat, předem žádám o vaše pochopení
a vaši trpělivost. Ne vše půjde hladce. Odpadové hospodářství se dostalo do hledáčku příliš mnoha „konatelů dobra
s ambiciózními plány“, což bude muset někdo zapla�t… Snahou všech obcí na Jilemnicku je převze�m odpadového
hospodářství alespoň částečně kro�t náklady domácnos�,
které z logiky věci v odpadovém hospodářství v budoucích
letech výrazně porostou.
 Tomáš Hájek, starosta

OBECNÍ KNIHOVNA – VÝBĚR Z NOVÝCH KNIH
Tomáš Třeštík

Po povrchu

František Jirásko

Toulky podkrkonošskou minulostí

Helena Hardenová

Příliš mnoho nevěst

Kerstin Gierová

Rudá jako rubín
Zelená jako smaragd
Modrá jako safír

Magda Knedler

Porodní sestra z Osvětimi

Alena Mornštajnová

Hana

Ladislav Beran

Rakev bez nebožtíka

Hana Marie Körnerová

Hlas kukačky

Danka Šárková

Krknošská kuchařka

Radek Fišera

Drobné památky Jilemnicka

Mirka Manáková

Araba nemiluj
Arabská milenka

Georges Simenon

Maigret v noční Paříži

Jindřich Balík

Jak šli zajíci do školy

Henriette Wichová

Příhody pejska Chloupka
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Zprávy z obce
SHRNUTÍ USNESENÍ Z 18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PONIKLÁ – 16. ZÁŘÍ 2021
ZO PONIKLÁ SCHVALUJE:

 rozpočtovou změnu č. 3/2021:
• navýšení příjmů o 827 190,03 Kč,
• navýšení výdajů o 827 190,03 Kč.
 uzavření Smlouvy o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní na pozemek ppč. 353/7 v kú Přívlaka žadateli,
který nabídne formou obálkové metody nejvyšší kupní
cenu v termínu do 30. 9. 2021 do 10.00 hod. na podatelně OÚ Poniklá při současném složení kauce 50 000 Kč.
Veřejné otevírání obálek proběhne neprodleně po uplynu� lhůty pro podávání nabídek na OÚ Poniklá. Smlouva
o právu stavby a o smlouvě budoucí kupní na pozemek
ppč. 353/7 v kú Přívlaka bude obsahovat mimo jiné
závaznou lhůtu dokončení stavby rodinného domu
na ppč. 353/7 v kú Přívlaka po věnec prvního nadzemního podlaží nejpozději do 31. 12. 2026, kterou bude
budoucí prodej podmíněn. Smlouva o právu stavby
a o smlouvě budoucí kupní na pozemek ppč. 353/7 v kú
Přívlaka musí být uzavřena nejpozději do 30. 6. 2022
se zaplacením 100 % zálohy ceny pozemku.

 změnu termínu pro naplnění usnesení č. 182/2017
do 31. 12. 2022.
 koupi pozemku označeného geometrickým plánem
771-75/2021 jako ppč. 2858/3 v kú Poniklá za cenu
50 Kč za m2.
 koupi východní čás� ppč. 1819/3 a 1819/4 v kú Poniklá
(pruh minimální šíře 1,5 m) za cenu 50 Kč za m2 a prodej jihovýchodní čás� ppč. 198 v kú Poniklá (ve vzdálenos� minimálně 1 m od sochy sv. Jana Nepomuckého)
a čás� ppč. 2771/4 v kú Poniklá (v plné šíři pozemku
v místě přimykajícím se k čp. 140) za cenu 50 Kč za m2
(Mgr. Janě Kázmerové). Geometrický plán a náklady
spojené se vkladem do KN ponesou rovným dílem obě
strany.
 schvaluje koupi ppč 1648/3 v kú Přívlaka odděleného
geometrickým plánem 220-2/2020 z původního ppč.
1648/3 v kú Přívlaka za cenu 10 000 Kč. Návrh na vklad
do KN hradí nabyvatel.

ZO PONIKLÁ BERE NA VĚDOMÍ:

 informace o přípravě OZV o odpadech.

TABULKA VÝSLEDKŮ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 2021
Poniklá
strana nebo hnu�

ANO 2011
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Komunis�cká strana Čech a Moravy
Česká strana Sociálně demokra�cká
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
Trikolora Svobodní Soukromníci
Strana zelených
VOLNÝ blok
Aliance pro budoucnost
Hnu� Prameny
Otevřeme ČR normálnímu životu
Švýcarská demokracie
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch. Strana)

ČR

rozdíl

hlasů

%

%

%

159

25,23

27,12

-1,89

145

23,01

15,62

7,39

104

16,50

27,79

-11,29

97

15,39

9,56

5,83

44

6,98

3,60

3,38

27

4,28

4,65

-0,37

20

3,17

4,68

-1,51

14

2,22

2,76

-0,54

7

1,11

0,99

0,12

5

0,79

1,33

-0,54

4

0,63

0,21

0,42

3

0,47

0,15

0,32

1

0,15

0,40

-0,25

0

0

0,31

-0,31

0

0

0,09

-0,09

0

0

0,12

-0,12

0

0

0,16

-0,16

67,99

65,43

2,56

volební účast
Tabulka neobsahuje volební uskupení, která nekandidovala v našem kraji.
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Škola a školka
PRVNÍ DEN VE ŠKOLE

SPOLEČNĚ JSME OSLAVILI
20. VÝROČÍ EVROPSKÉHO
DNE JAZYKŮ

1. září jsme v naší škole slavnostně přivítali 18 malých prvňáčků. To jsme tu již dlouho neměli! Rodiče, děkujeme!

Naši nejmladší.

Dvacítka byla symbolem letošního
dne jazyků, který se slaví vždy 26. září
po celé Evropě. Žáci 2. stupně se učili říkat číslo 20 v rozmanitých jazycích, dále
měli za úkol dvacítku výtvarně ztvárnit.
Každou přestávku byla taková malá diskotéka. Ve školním rozhlase zaznívaly
písně zpívané česky, slovensky, romsky,
německy, anglicky, polsky, rusky, italsky,
francouzsky a španělsky. Žáci poznávali
jazyky a zapisovali je do tabulky. Poté
je přeložili do anglič�ny a němčiny.
V hodinách anglič�ny řešili další úkoly.
V českém jazyce zdolávali jazykolamy.
Za vše získávali body. Nejvíce bodů nasbíral Honzík Kubín ze 7. třídy.
Ani prvňáčci nezůstali pozadu.
Nejprve kreslili symbolické dvacítky.
Nejhezčí dvacítka se povedla Barunce
Novákové. Také se učili počítat anglicky
a vytvořili krásný projekt. Jakmile začala
hrát písnička v rozhlase, s chu� se pus�li do tance. A tak to má být!
 Alena Stránská

Naši nejstarší.

Pod horami 9–10/2021
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Škola a školka
ZA POZNÁNÍM DO HOR
Začátkem září jsme se všichni vydali objevovat přírodní krásy Krkonoš.
Naším cílem byl tentokrát Špindlerův
Mlýn. Starší žáci si zařádili i na bobové
dráze. Nechyběl ani zásah Horské služby.
 Alena Stránská
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Škola a školka

VE ŠKOLE STRAŠÍ?
Jistě mi dáte za pravdu, že součás�
výuky cizích jazyků je i poznávání tradic
daných zemí. Jak jinak nejlépe dětem
přiblížit Halloween? Vtáhnout je přímo
do dění! Proto se naše škola proměnila ve strašidelný dům, ve kterém se to
hemžilo čarodějnicemi, kostlivci, upíry
a různou havě�. Všichni se pyšně promenádovali na přehlídce nápaditých
kostýmů.
Devátá třída vytvořila pro své mladší kamarády strašidelnou stezku plnou
úkolů a nástrah, nechyběla kouzelná škola s lekcí anglič�ny a lekcí letu
na koště�. Kdo vše bez újmy na duši
zvládl, mohl vstoupit do temné místnos� zdejšího kina a za doprovodu tajemných zvuků a pouhého svitu svíček
najít zvláštní lis�nu, na kterou se musel
podepsat. Odměnou budiž mu pavouk!
Žáci druhého stupně se v kině ještě jednou sešli na promítání několika
kratších dokumentů v anglič�ně o vzniku a průběhu tohoto svátku. Tečkou
za �mto dnem bylo halloweenské menu
ve školní jídelně. Kdo by si nedal polévku z rozšlapané dýně, mravenčí kukly
s rozemletou veverkou, tajemné byliny, a to vše zakryto pavoučí sí�? Jako
dezert se podávala bílá myš, žízeň jste
mohli uhasit odvarem z makovic nebo
starým mlékem.
Halloween je původně keltský lidový svátek, který se slaví 31. října v anglicky mluvících zemích. Jeho název
můžeme přeložit jako Předvečer Všech
svatých. Dě� se převlékají do kostýmů
a chodí od domu k domu s pořekadlem
„Trick or treat“ ve významu Koledu,
nebo � něco provedu. Typické barvy
pro Halloween jsou oranžová, která
symbolizuje podzim, a černá představující temnotu a smrt. K Halloweenu neodmyslitelně patří vyřezané dýně „Jacko‘-lantern“, které zdobily i naši školu.
 Alena Stránská
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Škola a školka
Z NŮŠE PONIKELSKÉ
BÁBY KOŘENÁŘKY
Prázdniny se překulily do svého
závěru a spousta z nás byla plná očekávání. Ti nejstarší už počítali dny, kdy
se za nimi naposledy zavřou dveře
školky a oni se školním batohem vyrazí směrem k další etapě svého poznání.
Pro nás ostatní tento okamžik znamenal
postup z třídy Kulíšků o třídu výš ke Zvídálkům. Zároveň jsme se všichni těšili
na nové kamarády i na to, kdo bude náš
nový průvodce školním rokem.

„O SVATÉM MATOUŠI VLAŠTOVKA
NÁS OPOUŠTÍ“
Přišlo září. Hned 1. 9. jsme přivítali spoustu nových kamarádů. Pravda,
někteří z nich ještě nedokážou ocenit
výhody pobytu ve školce, ale věříme, že
čas jim ukáže, že setkávat se s kamarády
skýtá spoustu rados�, her i nevšedních
zážitků. Letos nás bude do MŠ docházet
celkem 44. Zvídálků bude 26 a Kulíšků
18.
Netušili jsme, že nás letošní téma
zavede do dob našich prababiček a pradědečků, do doby, kdy lidé uměli číst
z přírody a s pokorou využívali všechny
její dary. Školním rokem nás to�ž bude
provázet ponikelská bába kořenářka,
která si k nám za �m účelem nastěhovala část své světničky s pecí. Těšíme se,
že se s námi podělí o některé moudros�
i zkušenos� starších a přiblíží nám, jak
vypadal svět bez technických vymoženos�.
A protože všichni žijeme stejně jako
bába kořenářka v obci Poniklá, bylo našim prvotním úkolem zjis�t si zajímavos� právě o naší obci. Za �m účelem
se Zvídálci vydali jednoho zářijového
dne za �m nejpovolanějším na Obecní
úřad. Bohužel pana starostu pracovní
povinnos� odvelely mimo obec, a tak se
zvědavých Zvídálků ochotně ujala paní
Soukupová. Díky ní již Zvídálci vědí, jak
se vyřizují žádos� občanů, kde sedí pan
starosta, jak funguje informování občanů za pomoci rozhlasu a také co nese
ve znaku obec Poniklá. Jelikož i nám
malým záleží na tom, aby naše obec
vzkvétala dle našich představ, dohodli
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jsme se zde, že se zapojíme do návrhu
herních prvků na dolní hřiště u Jizery
a nákresy doručíme přímo panu starostovi.

„SVATÝ FRANTIŠEK ZAHÁNÍ LIDI
DO CHÝŠEK“
Dny se začaly zkracovat a počasí již
tolik nelákalo k venkovním ak�vitám.
Vítali jsme, že se nabízely činnos�, které
šly provozovat v prostorách MŠ.
A tak jsme se mohli těšit na pravidelné cvičení „Hravé jógy“ pod vedením paní učitelky Alice Bekrové nebo
na kroužek folklórních tanečků společně s paní ředitelkou Lenkou Scholzovou
a v neposlední řadě i na „šikovné ručičky“, polytechnický kroužek vedený paní
Irenou Nesvadbovou.
Víme, že ponikelská bába kořenářka
nerada vidí v přírodě nepořádky. Proto
se Zvídálci 1. 10. zapojili do projektu
Čistá řeka Jizera organizovaného uskupením MAS a vydali se na dolní hřiště
k Jizeře posbírat, co do přírody nepatří.
Od počátku školního roku jsme se
potýkali s velkou nemocnos�. Snad
právě proto nás 5. 10. ponikelská bába
kořenářka pozvala k sobě do své opravdové světničky, kterou má ve stodole
u manželů Pičmanových. Zvídálci se
vydali na návštěvu po svých a Kulíšci se
jako obvykle dopravili ke stodole hasičským autem díky ochotě pana Klikorky
i vstřícnos� pana starosty. Bába kořenářka nám tu poradila a ukázala několik
léčivých bylin, které nám mohou pomoci při kašli a rýmě nebo při hojení drobných poranění. Pak nám ještě dovolila
prohlédnout si starodávné předměty
sloužící k hospodaření i obživě v dobách
našich prababiček a pradědečků – pračky, valchy, mlýnky, síta, verpánek, tkalcovský stav a jiné.
Při našich podzimních vycházkách
jsme si začali uvědomovat, jak krásná
dokáže příroda v tuto roční dobu být.
S úžasem jsme pozorovali zvedající
se mlhu nad lesem, postupně se barvící lis� a uchvá�ly nás i stříbřité pavučiny na plotech zahrádek. Potěšilo
nás, že právě ze života pavoučka nám
25. 10. 2021 přijelo vyprávět Knihadýlko a my jsme se dozvěděli „Podivuhodné příběhy pavoučka Čendy“.
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Škola a školka
Dny se pozvolna zkracovaly a počasí
již přestalo přát našim hrám na školní
zahrádce. Nadešel čas připravit ji k zimnímu odpočinku. A tak jsme na sklonku
měsíce října narychlo přivolali do školky
na pomoc rodiče na téměř již tradiční „uspávání zahrádky“. Před zimou
bylo ještě třeba shrabat spadané lis�
a jehličí, ostříhat odkvetlé růže, ořezat
nebezpečné a nepotřebné větve stromů, dosypat hlínu k herním prvkům,
dotrhat jablíčka ze stromů a také opravit větrem poničený kompostér. Asi
po hodinovém hemžení byla naše zahrádka připravená k odpočinku. Jen
bylo ještě třeba vyrobit si z drátků klíče,
abychom při odchodu mohli zahrádku
zamknout. Pak už zbývalo jen poprat
se s občerstvením, které nám paní kuchařka mezi�m připravila. Ale i to jsme
hravě zvládli, neboť opékané vaječné
topinky a teplý čaj přišly většině z nás
k chu�. Děkujeme, maminky, ta�nkové
a babičky, za váš čas i ochotu. Dobrou
noc, zahrádko, a na jaře nashledanou.
Zima již o sobě dává pomalu vědět.
Nám to ale nevadí, protože víme, že každá roční doba skýtá spoustu inspirace
na příjemně strávené společné chvíle.
 L. Boháčová, MŠ Poniklá
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BUDIŽ STÍN!

MINISTR KULTURY PŘEDAL TITULY NOSITEL
TRADICE LIDOVÝCH ŘEMESEL
U příležitos� Národního zahájení Dnů evropského dědictví v Uherském Hradiš�
byl slavnostně předán �tul Nositel tradice lidových řemesel 2021 novým řemeslníkům.
Z rukou ministra kultury PhDr. Lubomíra Zaorálka jej převzali:
• Filip Trunečka, obor řemeslné zpracování vápenných omítek, Boršov
• Ludmila Farkašová, obor práce z tex�lních vláken- výšivka, Hroznová Lhota
• Jiří Danzinger ml., obor výroba modro�sku, Olešnice
• Miroslav Vrtěna, obor bednářství, Štěpánov nad Svratkou
V letošním roce bylo součás� ceremoniálu také předání cer�ﬁkátu
UNESCO o zápisu „Ruční výroby ozdob ze skleněných foukaných perlí pro vánoční stromek“ do Reprezenta�vního seznamu nemateriálního kulturního dědictví
lidstva. Cer�ﬁkát převzali z rukou ministra kultury nositelé zapsaného prvku
manželé Kulhaví, ﬁrma Rau�s, s. r. o., Poniklá, a emeritní ředitelka Muzea Českého ráje v Turnově dr. Vladimíra Jakouběová, hlavní gestor zpracování nominace.
Jako každoročně je součás� Národního zahájení EHD výstava prezentující osobnos� Nositelů tradice lidových řemesel a výsledky jejich práce. Výstavu v Galerii
Slováckého muzea slavnostně zahájil ministr kultury spolu s ředitelem Národního
ústavu lidové kultury ve Strážnici dr. Mar�nem Šimšou. Na výstavě jsou prezentovány výrobky letos oceněných Nositelů, i výrobky Nositelů všech předchozích
ročníků. Celkem se zde prezentuje 35 (z celkově 82 oceněných) výrobců, kteří zastupují rozmanité tradiční materiály a obory. Kromě fotograﬁí a zajímavých textů
výstavu tvoří především výrobky z dílen prezentovaných výrobců. V rámci výstavy
je připomenut také Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury ČR. Výstava bude otevřena do 10. 10. 2021.
 Tisková zpráva Min. kultury
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Tře� ročník přehlídky s�nového divadla se o prvním říjnovém víkendu podařil opět ve velkém stylu! Na čtyřech
různých scénách v Kantýně, v novém
sálu v přístavbě školy a i v ponikelských
jeskyních mohli diváci navš�vit téměř
dvě desítky velmi různorodých inscenací, seminářů, výstavu a vlas�vědnou
vycházku.
Jedno�cím prvkem byl bezesporu
zajímavý fenomén s�nového divadla,
které se představilo v širokém spektru
od archaické podoby tradičního javánského wayangu, přes klasickou s�nohru, meotarové projekce až po čistě
postmoderní venkovní performanci.
Poniklá měla možnost hos�t celou řadu v loutkářském světě opravdu
věhlasných jmen a prvotřídních divadelních spolků. Pro místní diváky byla
zdaleka nejpřitažlivější představení
pro dě�, ačkoliv většina představení
(vzdor zažitému klišé: loutkové divadlo
= divadlo pro dě�) byla určena spíše
dospělým, případně širokým věkovým
skupinám.
Rád bych poděkoval všem místním
sponzorům (obec Poniklá, Rau�s, Singing rock) i velmi početnému zástupu
dobrovolníků zajišťujících zázemí přehlídky. Bez štědros� dárců a zejména
bez obětavé pomoci mnoha a mnoha
ochotných duší by se přehlídka uskutečnit nemohla. Vítězem letošního ročníku
a na další dva roky držitelem putovní
ceny se stala skvělá vycházející hvězdná dvojice ze ZUŠ Jaroměř s inscenací
Paš�ka. Pokud se svět úplně nezblázní,
rádi bychom se sešli opět za dva roky.
 Tomáš Hájek
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PONIKELSKÉ POSVÍCENÍ
Babičko, musím říct, že loňské posvícení nám moc chybělo. Ty to asi nevíš,
ale lítá tady nějaký bacil a tak se každý
raději držel doma, to víš, zdraví máme
jenom jedno.
Letos lítá o poznání méně, a tak
jsme vystrčili nosy z domečků a poprosili ponikelské muzikanty, aby nám
chvilku o té naší koláčové neděli zahráli.
To bys babi nevěřila, kolik přišlo lidí! To
byla nádhera!
Hospodyňky a dva mladí hospodáři
přinesli na ochutnání 15 voňavých koláčů a několik specialit připravených
z podzimních plodů. Koláče byly ohodnoceny jak po stránce este�cké, tak
po stránce chuťové. Každý, kdo přišel,
dostal 2krát 6 kuliček a nejhezčímu/
nejchutnějšímu koláči dal 3 kuličky,
koláči na pomyslném druhém místě 2
kuličky a koláč na pomyslném tře�m
místě obdaroval kuličkou jednou. Dle
matema�ckých výpočtů, a matema�ka
nikdy nelže, se prvního kola hodnocení
VZHLEDU zúčastnilo 48 návštěvníků.
OCHUTNÁVKU vystavených dobrot posoudilo neuvěřitelných 60 hostů. O co
více bylo hodno�telů, o to rychleji koláče zmizely – za půl hodiny od vyhlášení
soutěže nebylo po nádherných dílech
ani památky. Příště si, babi, musím
pospíšit, nejenže jsem všechny koláče
neochutnala, ale nes�hla jsem si je ani
Jméno
1

babička Květa

vyfo�t. Snad budou mít obrázky ostatní, pokud ano, pošlu � je s dopisem.
A stejně tak to bylo, babičko, i s těmi
specialitami z plodů podzimu. Než jsem
se otočila, abych si vzala talíř pro další zajímavou pochoutku, byla pryč.
Po těch sladkých koláčích měli všichni
chuť na domácí chleba s různými pomazánkami, či jinou slanou lahůdku.
Krakonoš nakonec vyhlásil vítěze v kategorii nejkrásnější posvícenský koláč
2021, nejchutnější posvícenský koláč
2021 a vítěze absolutního. No, babi,
nebudu Ti lhát, ani letos to na cenu nebylo, ale to nevadí, já na pečení nikdy
nebyla. Raději zůstanu u těch párků –
to není tak složité. Nebo zkusím upéct
husu místo koláčů, prý to dokáže každá
trouba…
Protože jsi byla hrozně zvědavá na počet kuliček v jednotlivých
kategoriích, tak Ti je posílám, snad �m
neporušuji žádné tajemství. A ještě Ti
prozradím, že jsem si vyzpovídala toho
mladého muže, který přinesl koláč,
a opravdu ho pekl sám. To jsem tedy
smekla.
Nakonec moc děkuji všem, kteří přišli posedět, zazpívat si, ochutnat koláč
a popovídat si. To přeci sousedé dělají.
Doufám, že to příš� rok vyjde zas!
 Vnučka Míla, Okrášlovací spolek
a rodina Pičmanových

Body za vzhled

Body za chuť

Celkové
body

6

26

32

2

Leni S.

7

23

30

3

Alenka Š.

39

46

85

4

Radunka P.

12

5

17

5

Míla

9

30

39

6

babička Zdeňka

12

14

26

7

Verča a kluci

37

18

55

8

Anet J.

49

21

70

9

Jan K. nejml.

21

19

40

10

babička Maruška

18

28

46

11

Šárka K.

5

29

34

12

Lenka a Ema

23

24

47

13

Anička H.

8

14

22

14

Erik H.

34

9

43

15

Valerie V.

8

54

62
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Celkový vítěz.

Nejkrásnější koláč.

Nejchutnější koláč.

Slané speciality.
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TULÁČKOVY SLAVNOSTI – OSLAVA
JUDR. KARLA TOMÍČKA
Z loňského roku odložené jubilejní desáté Tuláčkovy
slavnos� se vydařily ve velkém stylu. Inspira�vní osobnos� ponikelského rodáka Karla Tomíčka, který se ve své době
zaskvěl jako významný poli�k, novinář a právník, je věnován v tomto čísle zpravodaje samostatný článek. My se nyní
tedy budeme soustředit alespoň na Kabinetem kerkonošské
slovesnos� uspořádanou povedenou akci, která vpravdě důstojně připomněla Tomíčkův život i dílo.
Velmi šťastnou volbou bylo přizvání emeritní ředitele jilemnického musea pana doktora Jana Luš�nce, který pod naší
lípou svobody promluvil o zajímavostech poli�ky druhé poloviny 19. stole� a o významné stopě, kterou v ní náš rodák
zanechal. Široký rozhled přednášejícího nám umožnil nahlédnout do lokálních témat harrachovského panství na pozadí
velké rakouské a evropské poli�ky. Nadmíru zajímavé bylo
v době vrcholící kampaně do české poslanecké sněmovny
zavzpomínat na ještě notně bouřlivější scény říšského parlamentu rakouského. Posluchači přednášky si tak mohli mimo
jiné odnést svým způsobem konejšivý pocit, že naše současná poli�ka je vlastně úplná nuda, šeď a ohleduplnost sama.
Na druhou stranu si ale musíme přiznat, že rétorické schopnos� špiček naší poli�ky nesahají ani po kotníky bohatýrským
tribunům lidu Kroměřížského sněmu a jiných dobových poli�ckých zápasů.

Následně byla představena nová memoárová kniha Karla
Tomíčka „Byl jsem vždy pilen“. Tomíček psal své vzpomínky
na sklonku života zejména pro své potomky. Pro nás jsou
dnes cenné jako neotřelý pohled na svou dobu mísící v sobě
osobní rodinné vzpomínky s velkými převratnými událostmi
v bouřlivě se rozvíjející monarchii a měnící se názory na roli
jedince ve společnos�. Na rozdíl od mnoha podobných „kronik života“ z tehdejší doby jsou Tomíčkovy memoáry dílem
autora poučeného v psaní, což je na jejich č�vos� velmi znát!
Editorka Bára Kulhavá navíc z Tomíčkových obsáhlejších pamě� vybrala zejména ty pasáže, které budou pro dnešního
čtenáře zvláště zajímavé, přičemž nevynechala ani vzpomínky na dětství v Poniklé ani pozdější Tomíčkovy návraty
do našeho kraje. Kniha je vydána za přispění obce Poniklá,
díky čemuž může být její bohatě vypravená podoba v pevné
vazbě prodávána za lidových 200 Kč. Kniha vyšla omezeným
nákladem dvou stovek kusů, k mání je na OÚ, nebo v prodejně Třpy�vá krása.
Bezesporu nejefektnější čás� oslav byla procházka s živý-
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mi obrazy k Tomíčkově rodné chalupě. Petr Václavík připravil
na trase celkem pět kratších scének ze zajímavých událos�
oslavencova života, které nápaditě protkal jedno�cí dramaturgickou linkou. I díky hvězdnému hereckému obsazení jsme
tak mohli s v�pem a nadsázkou částečně na zcela auten�ckých místech prožít událos� staré bezmála dvě stole�.

Dalším bodem oslav mířícím k poučení přítomného publika byla ukázka tvorby jediného známého obrazu Poniklé
vzniklého prokazatelně v době Tomíčkova mládí, to�ž katastrální mapy. Inženýr Petr Plichta sestavil funkční maketu
tehdy užívaného měřického stolu a provedl záměru několika
hraničních bodů. Pozorný divák si zajisté odnesl údiv nad dův�pem a precisnos� tehdejších měřičů, jakož ale i pochyby,
má-li smysl hádat se se sousedem o metr hranice…
A abychom nezůstali nic dlužni ani Tomíčkovi – redaktorovi, přečetla pě�ce c�hodných kavárenských hos� úryvky
z „Národních nowin“ z roku 1848 a 1849. Tomíček se v nich
představil posluchačům jako bystrý pozorovatel i kousavý
glosátor společenských poměrů.

A pak už pódium opanovala kapela Shizzle orchestra, která svým rapováním podpořeným pestrou škálou dechových
nástrojů snad mohla připomenout atmosféru na Kroměřížském sněmu krátce poté, co se jej nový císař Fran�šek Josef
I. rozhodl za pomoci vojska rozpus�t. Ale opravdový hudební
nářez si jistě užil i ten, který v něm nehledal historické oslí
můstky a vychutnal si naplno nápaditou tvorbu mladých odvázaných gentlemanů.
Otázka na závěr se nabízí – koho si připomeneme příš�
rok? Vypadá to na dalšího velikána, kterým svět podarovala
naše víska, na akademického malíře Jaroslava Skrbka. Tak se
za rok přijďte (především) podívat.
 Tomáš Hájek, rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti
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VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA PO TŘECH STOLETÍCH
Na konci října navš�vil naši vesnici Frederic Francois Fisera, potomek
prastarého ponikelského rodu Fišerů.
A hned v úvodu musím říci, že setkání s �mto potomkem českých poúnorových exulantů bylo nadobyčej milé
z hlediska současnos� i zajímavé z hlediska ohlédnu� se do dávné historie.
Fišerové (a v dřívějších dobách ještě
mnohem více než nyní) utvářeli dějiny
naší vesnice a v historických záznamech
nalezneme nejednoho pro naši ves významného zástupce jejich rodu. Tak jen
namátkou: Jan Fišera je od roku 1725
prvním ponikelským učitelem, dávno
před patentem Marie Terezie; rychtář Jindřich Fišera osvíceně prosazuje
roku 1738 koupi chalupy pro zřízení
stálé školy (stará škola, též známá jako
stará pošta, v místě dnešní tělocvičny);
dlouholetý zastupitel, zástupce starosty
a v letech 1919–1923 starosta obce Josef Fišera pomáhá zdárně konsolidovat
vesnici v nových republikánských poměrech; výtečný režisér ponikelských
ochotníků v prvých dekádách 20. stole�
Bohumil Fišera stojí u vůbec nejplodnějšího období divadelního spolku; jedním z konstruktérů prvních rejdovaček
někdy na konci druhé světové války je
Otakar Fišera. Přestože rodokmen bohatě se větvícího rodu není ještě beze
zbytku zpracován, vedou bezpečně kořeny stávajícího obyvatele Jižní Karolíny
v USA přímo k rychtáři Jindřichu Fišerovi na počátek 18. stole�.
Stejně jako historie stará, je velmi
zajímavá i rodinná historie 20. stole�.
Právě kvůli ní to to�ž má pan Frederic
Francois Fisera do kolébky svého rodu
dnes tak moc daleko… Jeho ta�nek, Josef Fišera, byl mužem natolik vynikajícím
(viz přiložený medailon), že v poúnorové realitě pro něj již v Československu
nebylo bezpečno. I proto se jeho (letos
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sedmdesá�letý syn) narodil již v exilu
ve Francii, odkud se ve svých dvace� letech přestěhoval do USA. Frederic
Francois Fisera má tak dnes francouzské a americké občanství, ale přestože
nikdy nebydlel v Čechách, mluví krom
Francouzš�ny a anglič�ny i skvělou češ�nou! A protože letos oslavil sedmdesá�ny a rád by napsal memoáry, začal
se zabývat historií svého rodu, která ho
v dosud nejstarších dohledaných patrech dovedla právě do naší vsi. I proto
zařadil její návštěvu do své letošní cesty
Evropou po místech spojených se svým
mládím (Francie) i historií rodu (různá
místa v Čechách).
Při své půldenní návštěvě si s�hnul
pan Fisera v Poniklé prohlédnout několik chalup spjatých v historii s jeho
rodem, navš�vit kostel a náves, zúčastnit se výkladu ve výrobně perličkových
ozdob Rau�s a navš�vit některé své
pravděpodobné vzdálené příbuzné.
Myslím, že pro všechny zúčastněné
to bylo velmi milé setkání se zajímavou
noblesní osobnos�. Frederic Francois
Fisera je věhlasný šé�uchař a v Americe vlastnil jak svoji restauraci, tak
i kuchařskou školu. A víte s čím, tedy

kromě obohacování americké kuchyně o francouzské speciality, udělal
největší byznys? Se speciálním menu
pro psí čtyřnohé mazlíčky. Jo, Amerika
je zkrátka země netušených možnos�
a originalitě se tu meze nekladou.
Přejeme panu Fiserovi, aby mu jeho
cesta po Evropě dodala potřebnou inspiraci při psaní jeho pamě�, však má
na co vzpomínat.
 Tomáš Hájek

Josef Fišera (1912–2005) byl za druhé světové války činný ve fran-

couzském odboji, zajišťoval zpravodajskou činnost pro spojence a pomáhal
při organizování útěků demobilizovaných československých vojáků do Anglie.
Přičinil se také o záchranu desítek židovských dětí. Po válce působil na československém konzulátu, ze kterého ale v únoru 1948 odešel a zůstal ve Francii.
Pracoval pak jako profesor na vysoké škole sociálních věd při Sorbonně. Byl předsedou a skoro až do konce života hlavní hybnou silou Sdružení československých
dobrovolníků ve Francii. Činnost Josefa Fišery byla oceněna řadou vyznamenání.
Mezi nejvýznamnější patří francouzský Řád čestné legie a Řád za zásluhy, Řád
T. G. Masaryka, který mu v roce 1997 udělil prezident Václav Havel, a medaile
Spravedlivý mezi národy, kterou uděluje Izrael lidem, kteří za války zachraňovali Židy před nacistickým vyvražďováním.
(převzato z webu Českého rozhlasu)
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JUDr. Karel Tomíček
* 11. února 1814 v Poniklé
† 15. dubna 1903 v Sedlčanech
Vážení čtenáři, v dalším z medailonů, které věnujeme významným postavám naší
vsi, se dotkneme mimořádně významné osobnosti slavené na letošních Tuláčkových slavnostech. Příběh ctižádosti a píle, která dovedla ponikelského rodáka až
do samého středu revolučních událostí „jara národů“ je napínavý i poučný. A díky
Tomíčkovu životnímu rozhledu, novinářské stylistické obratnosti a politické zkušenosti je setkání s ním zajímavou výpravou odhalující nám pohled do velkých dějin naší
monarchie i do nevšedních zákoutí soukromé dobové každodennosti.

Tomíčkovi v Poniklé

R
N
Z

od Tomíčků se do Poniklé dostal v roce 1597, když se Václav Tomíček ze štěpanického mlýna dostal do Poniklé za stárka. V roce 1598
se stává mlynářem na ponikelském mlýně čp. 261. Václavův syn Jan
se stal roku 1646 ponikelským rychtářem.
evíme přesně, jaké příbuzenské vztahy pojily dávné Tomíčky s Karlem, který se narodil roku 1814 v chalupě čp. 132 jako nejmladší
ze třinácti dětí rychtáře Michala Tomíčka.

e třinácti dětí Michala Tomíčka jich zůstalo na živu osm. Nejstarší
synové Josef a Ignác šli na studia – první z nich se stal knězem, druhý
právníkem. Dcery Marie a Eleonora se provdaly do Vysokého nad Jizerou. Pro dalšího syna Michala zakoupil otec pekárnu čp. 68 v Poniklé, syn
Jan obdržel chalupu čp. 132, kde provozoval kramářský obchod a synovi
Františkovi postoupil usedlost s hospodářstvím čp. 134.

Tomíčkova rodná chalupa.

P

ro nejmladšího Karla moc možností nezbylo – i přes fakt, že Tomíčkova rodina patřila k zámožným, neměl jeho otec již v úmyslu poslat
Karla na nákladná studia, ale předpokládal pro něj výrazně levnější
dráhu učitelskou. Až na přímluvu bratra Ignáce se Karel přeci jen na vytoužené gymnázium do Prahy v roce 1829 dostal – bylo to ale až o čtyři roky
později, než se běžně ke studiu nastupovalo.

Karel Tomíček a rané národní obrození

N
V
S

a své studium si Karel musel z velké části sám vydělávat poskytováním kondic. Patřil vždy k premiantům ročníku a doučoval např.
i syna historika Františka Palackého.

zdělávání a kulturní život v hlavním městě království českého se
v letech Tomíčkových studií odbýval převážně německy a mezi pražskými vzdělanci nebylo mnoho lidí, kteří by dobře ovládali češtinu.
Tomíčkův vesnický původ mu tak dal do života významnou výhodu – bezchybnou znalost češtiny.
tudent Karel se na gymnáziu velice rychle seznámil se skupinou dalších studentů a profesorů, kteří se snažili český jazyk zachránit a českou kulturu pozvednout na vyšší úroveň – minimálně tak, aby časem
mohla být konkurencí té německé. Setkával se s profesorem Josefem Jungmannem nebo již zmíněným historikem Františkem Palackým, mezi jeho
generační souputníky patřili pozdější dramatik Josef Kajetán Tyl, politik
Ladislav Rieger nebo novinář Karel Havlíček Borovský.
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O loajalitě k císaři:

„Císař Ferdinand vynikal zvláště dobrým srdcem a řídkou něžností, blaho lidstva a štěstí
jeho poddaných bylo jediným cílem veškerých
jeho snah. Avšak tělesný stav jeho nebyl takovým, jak by si příti bylo v zájmu šlechetných
jeho snah, v zájmu veškerého obyvatelstva.
Trpěl chorobou čivní, která velmi často ochromovala i jeho duševní činnosť a jež vyžadovala
největšího šetření panovníka. Všechny události
toho roku činily na mysl Jeho Milosť císaře pána
mocný skličující dojem, protož on hned na počátku vídeňských nepokojů svou pevnou vůli
projevil, že se vzdá trůnu.“
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S

kupina tzv. národních buditelů nebyla velká a téměř všichni se znali
osobně. Karel Tomíček se tak podílel na různých počinech na podporu
české kultury – inicioval sbírku na nákup českých knih do gymnaziální knihovny, měl předplacené sedadlo na česká představení ve Stavovském
divadle, placeným členstvím v Matici české podporoval vydávání českých
vědeckých knih nebo se účastnil tzv. věnečků – plesů, kde se mohlo mluvit
pouze česky, aby se čeština rozšířila i mezi vyšší vrstvy obyvatelstva. Byl
také jedním z prvních členů Měšťanské besedy, kde se scházela tehdejší česká pražská inteligence a úřednictvo.

P

o ukončení studií na gymnáziu přešel na univerzitu, kde začal studovat právo. Absolvoval množství praxí a zkoušek a v roce 1846 se stal
doktorem práv.

Turbulentní rok 1848

S
Z

naha o nový rozmach české řeči, literatury a jazyka byla u Tomíčka
spojena s úsilím o politickou emancipaci české společnosti v rámci
tehdejšího Rakouského císařství. V roce 1848 vypukla v Evropě vlna
revolucí, která se nevyhnula ani habsburské monarchii.

ačátkem roku 1848 se do Prahy dostaly první zprávy o revoluci v Paříži, které byly podnětem pro březnové nepokoje v Praze a ve Vídni.
V Praze se sešel tzv. Svatováclavský výbor, který zformuloval požadavky na císaře Ferdinanda I. – jednalo se např. o samostatnost Čech v rámci
Rakouska, rovnoprávnost češtiny a němčiny na úřadech a ve školách nebo
o svobodu tisku a zrušení cenzury. Za císařem do Vídně byla vyslána deputace, ale jednání nebyla vzhledem k nezkušenosti delegátů úspěšná. Až
po druhé deputaci vydal císař tzv. Kabinetní list, v němž přislíbil naplnění
některých českých požadavků – schválil jazykovou rovnoprávnost češtiny
a němčiny a předpokládal svolání Zemského sněmu.

O ohrožení českých poslanců ve Vídni:

„Byloť tehdá pro české poslance nejlépe, býti
ve sněmovně, neboť v kavárnách a hostincích se
zrovna zuřilo proti Čechům, jakž jsem se o tom
dne 7. října sám přesvědčil; taktéž nebylo radno, když dva Češi spolu šli, promluviti česky, to
by bývali zabiti. Na ulici však se potulovala chátra, ozbrojená zbraní, kterou v zbrojnici sebrali,
aneb všelikými železnými špicemi. Kdyby ti lidé
byli pozorovali, že ten neb onen jest český poslanec, tož by ho byli probodli neb zastřelili, aniž by
si toho někdo povšimnul.“

Č

eský Zemský sněm měl být poprvé rozšířen o zástupce lidu zvolené
ve volbách. Karel Tomíček byl zvolen poslancem za vrchlabský volební
obvod, ale sněm se nikdy nesešel. Během konání voleb se totiž v Praze
zradikalizovala atmosféra a vypuklo ozbrojené povstání. Tzv. Svatodušní
bouře byly tvrdě vojensky potlačeny generálem Windischgrätzem a pražská revoluce tím byla u konce.

Rakouský Říšský sněm 1848 a Kroměřížský sněm
1848–1849

P

o potlačení povstání se česká politická reprezentace soustředila
na prosazení změn na Říšském sněmu, jehož úkolem bylo připravit
novou ústavu. V červnu 1848 se konaly první celostátní volby v Rakouském císařství, jimiž byli zvoleni poslanci Říšského sněmu. Karel Tomíček se stal jedním z nich a odebral se z Prahy do Vídně, kde sněm zasedal.
Říšský sněm rokoval klidně od července do října 1848, poté začalo ve Vídni docházet k nepokojům, namířeným proti českým poslancům, které byly
podporovány radikálními rakouskými a německými poslanci.

T
V

omíčkovi se z Vídně podařilo odejít a odjet zpět do Prahy. Vzhledem
k trvajícím nepokojům ve Vídni bylo zasedání sněmu přesunuto
do Kroměříže. Z rozbouřené Vídně odjel i císař Ferdinand I.

Kroměříži sněm dále pracoval a zde se poslanci 2. prosince 1848
dozvěděli, že se císař rozhodl abdikovat ve prospěch svého synovce
Františka Josefa. Tuto chvíli označuje Tomíček za jeden z nejvýraznějších momentů své poslanecké dráhy. Přes všechny národnostní emancipační snahy si totiž Tomíček, stejně jako ostatní čeští poslanci, patrně ani
nepředstavoval, že by se Čechy mohly od rakouské monarchie zcela osamostatnit a usiloval spíše o větší míru autonomie v rámci mocnářství.
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O zvolení do Říšského sněmu:

„Byl jsem při těchto volbách zvolen na panství
Jilemnickém, ve volebním okresu sestávajícím
do polovice z Čechů a do polovice z Němců. Byl
jsem zvolen od Čechů, kteří mne neb moje bratry
znali a většinu voličů tvořili.“

O vybavení pro novomanžele:

„Maje úmysl se oženit, najmul jsem v Českém
Brodě malý přízemní domek vedle hostince, kde
jsem bydlel, a blízko nádraží. V domku byly dva
pokoje, kuchyň, sklep, půda, dvoreček se studní
a zahradou. Postele tři, tři chiffonéry, psací stůl
jsem koupil nové a co jsme ještě potřebovali, to
jsem si vypůjčil. Více jsem prozatím koupiti nechtěl, an jsem věděl, že se brzy stěhovati musit
budeme. Moje žena nepřinesla mně docela nic,
žádný nábytek, měla jen svoje šatstvo, prádlo
a peřiny. Já jsem pro nás vůbec všechno sám zařídil ze svého.“
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Historie

P

o abdikaci Ferdinanda I. provolal Říšský sněm slávu novému císaři
a pokračoval v práci na ústavě, jejíž podstatnou součástí mělo být
zrovnoprávnění všech národů v Rakouském císařství. Františku Josefu I. a nové vládě se však podařilo potlačit všechny nepokoje a výrazně posílit svoji pozici. Ráno 7. března 1849 se v Kroměříži objevilo vojsko a sněm
byl násilně rozpuštěn.

Návrat k právnické profesi

P
V
V

o rozpuštění konstitučního sněmu se Tomíček vrátil do Prahy a poté
pracoval v tzv. vyvazovacích komisích v Českých Budějovicích
a na Kutnohorsku, které stanovovaly výši náhrady, již bylo nutno zaplatit za vykoupení se z roboty po jejím zrušení roku 1848. V roce 1853 byl
přidělen k okresnímu soudu v Českém Brodě.
roce 1854 byl Tomíček jmenován advokátem v Pelhřimově, kam se
v roce 1855 odstěhoval. I přes počáteční těžkosti (ve městě již jeden
zavedený advokát působil) se mu podařilo vybudovat úspěšnou advokátní kancelář, v níž působil až do vysokého věku – do roku 1892.
roce 1861 vypsal císař ve všech korunních zemích zemské volby.
Tomíček zvolen do Zemského sněmu, v němž působil do roku 1865.
Kvůli značnému pracovnímu vytížení v dalších volbách už nekandidoval a věnoval se pouze své advokátní činnosti.

Rodinný život

V
P

roce 1854 se Tomíček oženil s Johannou Nedbalovou. Tomíčkovi měli
sedm dětí, z nichž pět se dožilo dospělosti. Syn Karel (1855) byl úředníkem v Sedlčanech, syn Boleslav (1862) lékárníkem v Mladé Vožici.
Dcery Zdeňka (1859) a Gabriela (1862) se provdaly do Jičína a dcera Eliška
(1858) do Přerova.

o smrti manželky v roce 1886 zůstal Tomíček v Pelhřimově osamocen. Několik let ještě pokračoval v advokacii, ale postupně musel
činnost utlumovat. Ke konci roku 1892 ukončil právnickou kariéru
a odešel do Jičína, kde bydlel u rodiny své dcery Zdeňky. Po její smrti (1897)
odešel za synem Karlem do Sedlčan, kde v roce 1903 ve věku 89 let zemřel.
Pochován je na sedlčanském hřbitově.

Stará škola v Poniklé (v místě dnešní tělocvičny).

O ponikelských učitelích:

„Po dosáhlém pátém roku jsem začal navštěvovat školu (tehdáž jednotřídní s polodenním
vyučováním), i byl tehdáž učitelem v Poniklém
jistý pan Lieser a jeho pomocníkem pan Menzel, o kterém posledním co zvláštnosť poznamenati mohu, že při vyučování punčochy pletl.
Byli to ale velmi dobří učitelové, dávajíce sobě
na vyučování a vychování dětí záležet, při čemž
přispíval nemálo tehdejší kaplan ponikelský,
p. P. Martin Synáček, který děti v náboženství vyučoval. O učitelích jmenovaných, jakož i o učiteli
Vraštilovi, který se koncem roku 1823 do Poniklého dostal, a o jeho pomocníkovi p. Schormovi
mohu nejlepší svědectví dáti, že se pod nimi žáci
mnoho naučili, číst a psát a počítat, a to počítat
s křídou na tabuli a také z hlavy velmi hbitě.“

O denním režimu:

„Já jsem byl pilen a vždy času šetřil. O osmé hodině ranní jsem začal v kanceláři pracovat, to
trvalo dopoledne, byla-li u soudu stání, začala
obyčejně v devět hodin dopoledne. Odpoledne jsem opět o druhé hodině práci v kanceláři
započal, která s malým přetržením při svačině
trvala přes hodinu osmou večer. Tu jsem povečeřel a na dvě hodiny do hostince na pivo odešel.“

Tomíčkovy paměti

B
D

ěhem svého života sepsal Tomíček dvě knihy pamětí. První vyšla tiskem a byla nazvána Upomínky na doby národního uvědomění lidu
českého a na postavení jeho v sněmu říšském a zemském ( Olomouc
1889). Určena byla pro veřejnost a Tomíček v ní popisuje události v letech
1848–1849.

ruhé paměti byly určeny pro rodinu. Dochovaly se jako rukopis
nazvaný Výňatky z poznámek výjevů života JUDr. Karla Tomíčka
a vznikly v roce 1899. Kromě vhledu do dobové politiky zde Tomíček
popisuje i různé zážitky ze svého dětství v Poniklé nebo detaily z rodinného
života. Na základě tohoto rukopisu vznikla v roce 2020 publikace Byl jsem
vždy pilen (Kabinet kerkonošské slovesnosti – Gentiana 2020).
 Pro zpravodaj připravila Bára Kulhavá

Zbrusu nová bohatě vypravená kniha Byl jsem
vždy pilen by neměla chybět v knihovničce
žádného Ponikeláka ani žádného správného
vlastence! K mání je na OÚ Poniklá a v obchodu
Třpytivá krása za lidových 200 Kč.
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NOVÁ SLUŽBA
PRODEJ PB LAHVÍ
ZA BEZKONKURENČNÍ
CENY
2 kg
10 kg
33 kg

85 Kč
330 Kč
1.095 Kč

MOŽNOST ROZVOZU
AŽ DOMŮ
Autoservis Miroslav Štěpánek
U Elitexu 385
512 43 Jablonec nad Jizerou

Tel.: 603 729 927

Provozní doba
PO - PÁ: 7:00 – 16:00
SO: 8:00 – 12:00

V případě nepřítomnosti volejte.

PROVOZOVNA
Betonárka – Uhelné sklady
Dolní Rokytnice 297
512 44 Rokytnice nad Jizerou

ZIMNÍ NABÍDKA PALIV
HNĚDÉ UHLÍ: - ořech 1, ořech 2, kostka (Ledvice – Bílina)
- ořech 1, ořech 2 (balené v pytli po 25 kg)

UHELNÉ BRIKETY: - 2“ volně ložené
(REKORD)
- 6“ volně ložené nebo pytlované po 40 kg
- 7“ balené po 10 kg (igelit)
DŘEVĚNÉ BRIKETY: - kostky RUF - z měkkého smrkového dřeva
(BIOMAC)
- kostky RUF HARD - z tvrdého dřeva
- válečky ENERGO z měkkého dřeva
- válečky ENERGO HARD z tvrdého dřeva
- válečky EXTRALONG noční
DŘEVĚNÉ PELETY: - EN + A1 (15kg – 6mm)
(BIOMAC)
ŠTÍPANÉ DŘEVO:

- balené v pytli po 20 kg

ZÁTOPOVÉ TŘÍSKY: - balené v pytli po 6 kg
PROPAN - BUTAN:
- 2 kg, 10 kg, 33kg
POSYPOVÁ SŮL:
- balené v pytli po 25 kg

Tel: +420 481 523 321
Mobil: +420 732 904 499
e-mail: betonarka@stemro.cz
Paliva dopravíme dle objednaného množství sklápěcími vozy s pásem,
hydraulickou rukou nebo dodávkou.
Rozvoz PB lahví do domácností.
Technické informace poskytne p. Štěpánek - tel: 603 729 927

Různé
HASIČI RADÍ OBČANŮM
LISTOPAD – LÍSTEK SPAD… PÁLIT ČI NEPÁLIT?
Každé roční období je něčím typické. Podzim není výjimkou. Barevné listy
na stromech a následně pak ležící v haldách pod stromy. K přípravám na blížící se
zimu patří jejich úklid. Likvidaci lis� lidé provádějí nejčastěji dvěma způsoby. První
skupina, zastánci recyklace, vzniklý zahradní odpad kompostují, dr� či jinak ekologicky likvidují přímo na svých pozemcích, případně jej odvážejí do sběrných dvorů nebo
kompostáren. Druhou skupinou jsou �, kteří odpad raději pálí, a to k nelibos� sousedů, poukazujících na zamoření kouřem. I tato metoda odstranění odpadu je však
při dodržení určitých pravidel v pořádku a neodporuje zákonům České republiky.
Pálení rostlinného materiálu řeší zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Konkrétně lze v otevřeném ohniš� spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. Pálení pak mohou upravovat i místní vyhlášky měst
a obcí (některé obce nepovolují spalování rostlinného odpadu a nabízejí jeho likvidaci kompostováním, jinde je možné pálit bioodpad jen v určitě dny apod.).
Povinnost ohlašovat pálení odpadu místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje mají podnikající fyzické a právnické osoby. Povinnost ohlašovat pálení se nevztahuje na fyzické osoby, které tuto činnost provádějí na svém
pozemku. Pokud ale fyzická osoba plánuje pálení většího množství biologického odpadu (klestu, shrabaného lis� a stařiny), je vhodné pálení nahlásit taktéž. Touto informací lze zabránit zbytečným výjezdům jednotek požární ochrany
k domnělému požáru, který může nahlásit například soused. Učinit tak lze přímo v elektronickém formuláři na webových stránkách v aplikaci Evidence pálení
h�ps://paleni.izscr.cz/, popřípadě prostřednictvím telefonu.

ZÁSADY PÁLENÍ ODPADU:
Pálení odpadu může provádět pouze osoba starší 18 let.
Ohniště musí být vzdáleno minimálně 50 metrů od okraje lesa a v dostatečné
bezpečné vzdálenos� od budov a volných skládek palivového dřeva apod.
 Pálení odpadu nesmí být prováděno v období dlouhotrvajícího sucha a za větrného počasí.
 K dispozici by měly být prostředky, kterými lze oheň uhasit – kbelík s vodou,
lopata a písek apod.
 Po skončení pálení odpadu musí být ohniště bezpečným způsobem uhašeno
a následně kontrolováno po dobu 8 hodin.
 Pokud se vám přes veškerou opatrnost situace vymkne kontrole, volejte hasiče prostřednictvím �sňové linky 150 nebo 112.
 Michaela Stará, HZS Libereckého kraje



STEMRO s. r. o.
č. p. 385
512 43 Jablonec nad Jizerou
IČ: 275 05 073

CENA ASOCIACE
ZDRAVOTNICKÝCH
ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB
PRO ZZS LK
Každý rok Asociace zdravotnických
záchranných služeb (AZZS) oceňuje
pracovníky jednotlivých záchranek. My
jsme si odvezli cenu pro všechny naše
zaměstnance. Opro� předchozím letům
se to�ž vedení ZZS LK rozhodlo nenominovat nikoho konkrétního. „Dlouho
jsme zvažovali, koho za ZZS LK za uplynulý rok nominovat a nakonec jsme se
rozhodli konkrétní nominaci nedávat.
Vážíme si toho, že celý uplynulý rok
jsme zvládli se c� a že jsme fungovali jako jeden velký sehraný tým. Každý
jedinec v něm měl svou nezastupitelnou roli, všichni dělali svou práci na sto
procent. Všichni se dělili o nápady a pomáhali nejen pacientům, ale i kolegům.
Nominaci na cenu by si tak zasloužili
opravdu všichni,“ řekl k tomu ředitel
ZZS LK Luděk Kramář. Je to tedy cena
pro nás všechny a my za ni děkujeme!
Asociace zdravotnických záchranných služeb (AZZS) ceny uděluje od roku
2014. Včera bylo uděleno třináct cen
AZZS ČR, z toho dvě in memoriam.
 Michael Georgiev, ZZS LK

Nabízíme pracovní pozici – ÚČETNÍ (hlavní všeobecný)
- jednoduché i podvojné účetnictví
- plný pracovní úvazek
- nástup možný ihned
- bližší informace – Miroslav Štěpánek – tel. 603 729 927
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Různé

PODZIM PŘEJE V KRKONOŠÍCH VÝLETŮM I ODPOČINKU
Barevná údolí, jednou zalitá sluncem, podruhé zahalená mlhou, ze které
vystupují vrcholky hor. Chladný, svěží
vzduch, který už občas zavoní sněhem,
pročis� hlavu i plíce. Krkonoše nabízejí v podzimním chmurném počasí
útočiště všem, kdo hledají klid přírody
a barevné zážitky.
Chystáte se zdolat Sněžku? Podzim
je na to ideální doba! Žádné dlouhé
fronty na lanovku (pozor – v listopadu
jede pouze o víkendu) a davy na vrcholu. Stejně tak si užijete výlet k prameni
Labe a na Zlaté návrší, přes léto oku-

po□vané turisty, nyní dýchající tou
pravou atmosférou. Vystoupejte k Mohyle Hanče a Vrbaty a vzdejte hold
jednomu z nejsilnějších krkonošských
příběhů.
V Harrachově určitě zajděte k Mumlavskému vodopádu a podívejte se, jak
se koryto řeky i okolní lesy barví podzimem a slavné mumlavské obří hrnce
plní spadaným lis�m. Po cestě se stavte
v Lesnické expozici Šindelka a seznamte
se s obyvateli krkonošských hájů.
S dětmi si naplánujte výlet do Janských Lázní. Stezka korunami stromů

Krkonoše je otevřena celoročně, adrenalinové i poučné zastávky a nespočet
originálních hádanek vám zpestří cestu
až na 45 metrů vysokou vyhlídkovou
věž. Líbit celé rodině se bude také
na Benecku. Užijete si krásné výhledy,
pobavíte se na Lu�ákově nebo Benecké
přírodní stezce. Pokud vezmete s sebou
kola, nadchne vás Singltreck, stejně tak
můžete přibalit i in-line brusle a projet
se na Rovinka.
Až si užijete podzimní pohádky,
uvolněte a prohřejte své tělo v krkonošských lázních či wellness centrech.
Dopřejte si lázeňské procedury a péči
odborníků v Janských Lázních. Místní bazén s termální vodou je otevřen
všem, stejně tak nabídka masáží. Nebo
dáte přednost koupeli v pivní lázni?
Zlatavý mok všemi smysly si vychutnejte v Peckém pivovaru, na Luční boudě
nebo v Pivních lázních Novosad a syn
v Harrachově. Příjemně vám při podzimních plískanicích bude i v teple
sauny či vířivky. Dobře se o vás postarají ve Wellness centru hotelu Gendorf
ve Vrchlabí, nebo ve Wellness centru
Bedřichov ve Špindlerově Mlýně.
Kompletní přehled toho, co můžete
v Krkonoších nejen na podzim zažít, najdete na www.krkonose.eu.
 Alena Cejnarová, oblastní destinační společnost Krkonoše – svazek měst
a obcí

ANONYMNÍ DOTAZNÍK PRO ČTENÁŘE ZPRAVODAJE POD HORAMI
Vážení čtenáři,
rádi bychom od vás získali zpětnou vazbu ohledně zpravodaje Pod horami a vaší spokojenosti/nespokojenosti s jeho obsahem. Proto vás laskavě žádáme o zodpovězení čtyř jednoduchých dotazů níže.
Vyplněné dotazníky prosíme přineste/zašlete do konce listopadu 2021 na OÚ Poniklá, případně své
odpovědi zašlete elektronicky na adresu: redakce.podhorami@gmail.com
Za všechny vaše reakce velmi děkujeme!
Hana Hájková, redakce Pod horami

Své odpovědi, prosím, označte křížkem.

Popište, prosím, svými slovy:

1. Ve zpravodaji čtu vždy rubriku:

□ zprávy z obce
□ škola a školka
□ život v obci
□ historie
□ různé

3. Ve zpravodaji se mi líbí:.................................

2. Ve zpravodaji nečtu nikdy rubriku: □ zprávy z obce
□ škola a školka
□ život v obci
□ historie
□ různé

4. Ve zpravodaji postrádám:...............................
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....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
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Akce listopad–prosinec 2021
KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE

LISTOPAD
sobota

13. 11.

13:00

Svatomartinské putování
Nutná rezervace! Trasa cca 1,5 km.

Vestibul sportovní haly
ZŠ Poniklá

Darmošlapky aneb Repete, hoši!

kantýna Poniklá

PROSINEC
sobota

25. 12.

19:00

představení divadelního spolku J. J. Kolár Poniklá

