pod horami
Zpravodaj obce Poniklá

září - říjen 2014
ročník XLIII, číslo 168
www.ponikla.cz

Pod horami - září - říjen

Úvod
Pod horami
číslo: 168, ročník 43

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
tak máme po volbách a život naší obce se
zase vrací do normálu. Nové zastupitelstvo
zasedlo, pan starosta obhájil svůj post, obec
kupuje hasičům cisternu a uvažuje o koupi
fabriky. Kope nový vodovod, opravuje cesty, zkouší nový rozhlas, a vy se o tom všem
můžete dočíst v novém zpravodaji.
Dnes bude můj úvodník poněkud kratší,
stejně jako toto číslo je o něco tenčí.
Snad jen upozornění na to, že uzávěrka
dalšího zpravodaje je již 13. 12., abychom
Vám stihli dodat cancálek pod stromeček.
Za naši redakci Vám přeji krásný slunečný podzim a nenechte se semlít předvánočním běsněním.
Marek Kulhavý - redaktor

ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU:
Rozsvěcení vánočního stromu letos
připadne na sobotu 6. prosince a bude
se tradičně odbývat v základní škole
a na Tuláčkově návsi.
Program se v tuto chvíli pilně sestavuje, je ale jasné, že se návštěvníci
mohou po 15.00 těšit na adventní trh
v ZŠ, Vánoční pásmo žáků ZŠ, koncert koled a další kulturní program,
jakož i na Živý mechanický Betlém na
Tuláčkově návsi (ten bude od 18.00)
a na závěr i na rozsvícení vánočního
stromu.

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:
13. 12. 2014
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:
Marek Kulhavý - Tuláčkovy slavnosti

Občerstvení zajištěno, pořádá Kabinet kerkonošské slovesnosti a ZŠ.

Takové podium by skupině Vacancy mohli
leckteří muzikanští kolegové závidět.

2

Pod horami - září - říjen

Obecní rada

Jednání obecní rady za období září a říjen 2014
Vážení ponikelští sousedé,
tak jako v předchozích číslech si Vám dovolím na řádcích níže shrnout to nejdůležitější
z jednání rady obce za poslední dvouměsíční
období.
V minulém Pod horami jste si jistě všimli výzvy, že hledáme provozní/-ho do nové
ubytovny v kulturním domě Kantýna. Z řad
zájemců o danou pozici rada obce vybrala
paní Květu Kavánovou. V současné době však
ještě není ubytovna připravena zahájit provoz,
práce v interiéru pokračují. Rozpracovanost
ubytovny ovšem nijak neohrozí nadcházející
plesovou sezónu. Pro zajištění zdárného chodu
kuchyně rada odsouhlasila pořízení ohřívacího
pultu.
Rada obce se zabývala optimistickými
čísly u vyúčtování služeb za teplo. Uplynulá
zima byla co do vytápění o něco mírnější, než
předchozí – pokud pro srovnání využijeme
konstantně vytápěnou budovu školy, dojdeme
k číslu 5-6 % meziroční nižší spotřeby paliva.
U obecních budov, které prošly v loňském roce
investicemi do snížení energetické náročnosti,
jsou pak výsledky úspor následující: v MŠ
klesla spotřeba plynu mezisezónně o 68% (!),
školka se tak vzhledem ke svému stavebnímu
řešení stala po zateplení a novému řízení topení do značné míry energeticky pasivním objektem. Úspora u bytových domů čp. 266 a 267
po změně zdroje vytápění dosáhla 26% (přičemž úspory z nové kotelny mohly být využity pouze po část topné sezóny). Převedeme-li
na reálná čísla efekty snižování energetických
náročností obecních budov, přesáhnou tyto již
nyní ročně půl milionu korun.
Rada obce vydala Nařízení č. 1/2014 obce
Poniklá, o zákazu pochůzkového a podomního prodeje. Toto opatření je namířeno proti
nezvaným podomních obchodníkům, kteří
začasto manipulativním způsobem nabízejí
občanům předražené výrobky a nevýhodné
smlouvy přímo u nich doma. Napříště budou
takto uzavřené obchody zákazníkem zpochyb-
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nitelné a obchodníci budou za svoji praxi postižitelní.
Na začátku listopadu byla započata dlouho projednávaná akce „prodloužení vodovodu
Klára“. Projektantem byly náklady odhadnuty
na 1,9 mil. včetně DPH. Pro zhotovení bylo
osloveno několik firem (místní i přespolní)
s možností nacenění poloviny zakázky (zemní
práce a pokládka potrubí zvlášť). S ohledem
na termín realizace, těžký a nepřehledný terén
podal finální nabídku na kompletní dodávku
pouze pan Josef Strnádek z Horní Sytové, vysoutěžená cena činí 496 000,- Kč.
Rada obce se zabývala žádostí o opravu
obecní cesty kolem E. Hájkové, Paskových
a dále, tento úsek je dle aktualizovaného pasportu místních komunikací vyhodnocen jako
jeden ze zcela nevyhovujících, pro letošní rok
byla žadatelům přislíbena alespoň výsprava
části úseku recyklátem, případné rozhodnutí
o komplexnější opravě bude na nově zvoleném zastupitelstvu.
Petra Novotná, místostarostka

MS Kákov Vás srdečně zve na:

Tradiční poslední leč
22.11.2014 od 20 hod v kulturním
domě Kantýna.
myslivecká kuchyně
tombola
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Jestliže paní místostrostka referuje ve
svém článku zejména o rozhodnutích rady
směřujících do budoucna, využiji svěřený prostor k ohlédnutí se za událostmi posledních
dvou měsíců.

Staro-nová obecní rada
Výsledky komunálních voleb v Poniklé znamenají v podstatě setrvání v dosavadním složení obecní rady. Změna nastává pouze na
posici třetího radního. Pan Jaroslav Čížek (ač
ve volbách uspěl) na vlastní žádost nejužší vedení obce po dvanácti letech opouští, pročež
mu tímto děkuji za ty stovky a stovky hodin
práce pro Poniklou. Na jeho místo byl zastupiteli zvolen pan Jan Kubín, od něhož si slibuji,
že v rozhodování o budoucnosti obce zanechá
stejně výraznou stopu, jako jeho předchůdce.

Lávka na Preložce
Firma Buchar a Nosek za přispění obecní čety
dokončila nátěry lávky na Preložce. Barevným řešením a dodávkou elektrické energie
na staveniště přispěla firma Singing Rock, za
což jí velmi děkujeme. Kombinace šedé a žluté barvy má minimálně dvě výhody: Za prvé
lávka barevně koresponduje s vedle stojící
vzorně udržovanou tovární budovou a za druhé na ní bude hnedle vidět každá rez – takže
obecní representace (čímž mířím i do vlastních
řad) snad nebudou váhat s dalším nátěrem tak
dlouho, jako se to stalo nyní. V příštím roce
by bylo vhodné obdobně ošetřit lávku u garáží.

Mladkovská dálnice
K samému závěru se chýlí dvouletá oprava
mladkovské dopravní tepny I/14. Těžko dopočítat, kolikrát jsme museli stát na červené, ale
výsledkem bude nepochybně bezpečnější část

silnice. Zpevněný břeh opatřený nově svodidly směrem k Jizeře i nyní již výrazně mělčí
žlaby na straně druhé (nenamáhejme si hlavu
nad poměrně krkolomným dosažením tohoto
stavu) budou snad důstojným předpolím v budoucnu někdy srovnaného Dlabolova kolena.
(Výkresy napřímení tohoto romantického esíčka u Nové vsi jsou znovu na stole, finance na
jeho realisaci však zatím vězí v mlžině evropských dotačních výzev…).

Ordinace praktického lékaře pro
děti a dorost
Od 1. 11. 2014 došlo k rozšíření ordinačních
hodin MUDr. Václava Vrby v ordinacích
v Jablonci nad Jizerou a v Poniklé následovně:
Po 07.00 - 11.00 Jablonec n. J.
Út 07.00 - 11.00 Poniklá
St 15.30 - 17.30 Jablonec n. J.
Čt 15.30 - 17.30 Poniklá
Pá 13.00 - 16.00 Jablonec n. J.
Spojení do ordinací:
Poniklá 481551338
Jablonec nad Jizerou 481551339
Rodiče, kteří doposud své děti v ordinacích
nezaregistrovali, vyzýváme, aby tak bezodkladně učinili. Děkujeme.

Obecní cesty
Jednou z největších letošních akcí se stala oprava komunikací od obřadní síně k Červinkově stodole a od Krakonošova zátiší do
Pluchova města. Vzhledem k desolátnímu
stavu původního povrchu i podloží se jednalo v podstatě o stavbu nových cest. Doufejme,
že postupně stále se zvyšujícími částkami na
opravu obecních komunikací se dopracujeme do několika let do stavu, kdy bude možné
obecní cestní síť spíše jen udržovat, než znovu
stavět. Obecní četa pak pomocí kunčické drtě
a asfaltového recykláž pokračovala v dalších
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výspravách obecních nezpevněných cest.

Dílčí prodloužení kanalizačního
řadu
V souvislosti s výše zmíněnou opravou cesty
do Pluchova města byla v této části dobudována zatím absentující boční větvička kanalisačního řadu. Prací se v šibeničních lhůtách
zhostily místní firmy – zemní práce Radomír
Šír, pokládka potrubí Jaroslav Jón, všeobecná
asistence obecní četa.

Fotografie pro pohlednice
Je na čase vydat sérii nových obecních pohlednic obce. Vyzývám tedy všechny, kteří mají
fotoaparát a trochu citu pro komposici, aby
chutě mačkali spouště (nebo popátrali ve svém
čerstvém archivu). Nejlepší nám poskytnuté

Obecní hlásný
fotografie budou k nehynoucí slávě svých autorů ozdobou nové řady pohlednic. Zaostřeno
by mohlo být tradičně na chaloupky, sakrální
stavby, malebná zákoutí vsi, přírodní památky
i život ve vsi.

Kalendář Poniklé na rok 2015
V prodeji je ponikelský stolní kalendář na rok
2015. Na každý týden příštího roku přináší
jednu historickou (mnohdy zcela unikátní)
fotografii doplněnou o zajímavý popis daného
koutu vesnice. Autorem je opět pan Miroslav
Holubec. Kalendář, který by neměl chybět
v žádné ponikelské domácnosti, je k dostání
třeba na OÚ, v trafice paní Šeflové, v Krámku
u školy, v Rautisu, jilemnickém informačním
centru a třeba i jinde.

Pan Šír se svojí těžkou technikou umně balancuje mezi zahrádkami.
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Tomáš Hájek, starosta

foto: Tomáš Hájek
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Obecní zastupitelstvo

Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25. 9. 2014
1) Zahájení
26. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:08 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
12 zastupitelů, (omluveni: P. Třešňák, S. Václavíková a J. Jirouš ml. – dorazí později)
a 4 hosté z řad veřejnosti. Starosta konstatoval,
že zápis z 25. zasedání byl pořízen a ověřen,
zastupitelstvo bylo řádně svoláno a v počtu
12 zastupitelů je usnášeníschopné.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 7. 6. do 25. 9. 2014
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Diskuse:
K. Kavánová: Kdo se odstěhoval z čp. 204?
T. Hájek: Odstěhování předběžně avizoval
J. Hlůže.
J. Kubín: Kolik stojí vybavení do ubytovny?
Konkrétně do výroby zadané postele?
T. Hájek: Dodavatel Forsan Ateliér předložil
nabídku na dodání 26 ks jedno a dvoupatrových postelí (celkem 45 lůžek) včetně
úložných boxů pod postele a matrací za cenu
262 000 Kč (plus odečitatelné DPH), původně
bylo objednáno borovicové dřevo, není možné
dodat, bude smrkové – s dodavatelem byla
domluvena sleva ve výši 5 %.
J. Kubín: Nemělo tuto akci schválit zastupitelstvo?
T. Hájek: ZO schválilo záměr pořízení
příslušného počtu postelí, výběr dodavatele
(v hodnotě mimo režim zákona o veřejných
zakázkách) je na RO. V podobných případech
budeme pro příště pamatovat na včasné informování zastupitelstva po e-mailu.
18:20 – příchod Jaromír Jirouš ml.
Návrh usnesení č. 284:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 7. června

2014 do 25. září 2014.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočtová změna 2/2014
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 285:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2014:
navýšení příjmů rozpočtu o 1 565 962,- Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 1 565 962,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Volba přísedících u Okresního
soudu v Semilech
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 286:
ZO Poniklá volí přísedícími u Okresního
soudu v Semilech Ing. Jaromíra Jirouše
a Ing. Ladislava Chluma.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Budova bývalé přádelny
SEBA12/Interlana/Berterro
Obec Poniklá byla oslovena francouzským
vlastníkem budovy bývalé přádelny SEBA
12 (později Interlana, Berterro) s nabídkou
prodeje této budovy a přilehlých pozemků
obci Poniklá za zvýhodněnou cenu (jedná se
o prodej budovy a přilehlých pozemků bez turbíny a samostatně stojícího skladu vedle pošty
– jiní majitelé). Nabídková cena pro obec
byla kalkulována na 50 000 – 70 000 EUR
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(při současném kurzu se jedná o investici od
1,4 do 1,9 mil. Kč). V jednání je přesná výše
požadované částky i forma případného splátkového prodeje.
Případnou koupi by dle názoru Rady obce
Poniklá mělo schválit až Zastupitelstvo obce
Poniklá vzešlé z blížících se komunálních voleb. Jakkoliv zatím není znění případné kupní
smlouvy hotové, rada obce považuje převod
budovy do svého vlastnictví za potenciálně
přínosný a doporučuje stávajícím a zejména
budoucím zastupitelům, velmi vážně se touto
nabídkou zabývat.
Starosta konstatoval, že ačkoliv rozhodnutí
o koupi nebude předmětem tohoto zastupitelstva, je koupě na hranici 50 tis. EUR v roce
2015 ve 12 splátkách reálná a žádoucí. Jde
o rozsáhlou plochu 9 000 m2 k pronajmutí,
i využití obcí - zadní dvůr jako zázemí pro
obecní partu a sběrný dvůr (namísto případných
stavebních úprav objektu „za farou“), přední
dvůr částečně jako parkoviště (odstavná plocha u pošty je jen dočasná) a dalších několik
tisíc metrů plochy k pronájmu podnikatelům
(pronájmy takovýchto objektů dobře fungují
například ve Víchové a na Hradsku). Dále
starosta předal slovo J. Čížkovi, který je
současným správcem budovy bývalé přádelny,
ten zastupitele seznámil s provozními náklady
objektu:
J. Čížek přítomné nejdříve seznámil
s průvodním dopisem francouzského vlastníka a následně popsal budovu. Objekt je ve
velmi dobrém stavu, po kompletní rekonstrukci, která proběhla v letech 1998 – 2001
a firma do ní investovala zhruba 75 mil. Kč,
budova je v současné době v zimních měsících
pravidelně temperována, vzhledem k tomu, že
vlastník objektu v Evropě jako firma končí,
nechce budovu již nadále udržovat. Hlavní
budova se temperuje 3 měsíce v roce (prosinec – únor) a náklady na temperaci se pohybují mezi 50 000 – 140 000 Kč. Pokud by se
budova zakonzervovala, jednalo by se pouze
o náklady na elektrickou energii ve výši
12 000 – 14 000 Kč. Takto velké budovy se
při podnájmu více subjektům většinou zba-
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Obecní zastupitelstvo
vují klimatizací a prostory rozdělují sádrokartonovými příčkami na menší místnosti. Pokud
by se továrna zakonzervovala, odhad J. Čížka
je, že by v takovémto stavu 8 – 10 let bez
větších investic vydržela. Francouzský vlastník budovu nabízel přes realitní kancelář vždy
k prodeji, nikoliv k pronájmu, podnikatelé se
na pronájem ptali, ale vlastník budovu nechtěl
pronajímat.
Diskuse:
K. Kavánová: Nevím, jak bych se jako zastupitel měla rozhodnout, na straně jedné je tam
přístupové právo obce k ČOV a řada významných pozemků, na straně druhé jsou to obrovské náklady na provoz objektu.
18:40 – příchod S. Václavíková
J. Kubín: Jaké jsou odhadované náklady na
demolici?
T. Hájek: Tak tato opravdu krajní varianta zatím vyčíslena není, ale např. demolice tovární
budovy v Dolní Rokytnici nad Jizerou je
odhadnuta na 8 mil. Kč. Nemá ale cenu o tom
takto uvažovat, protože i na případnou demolici lze uvažovat o získání dotace.
Já se spíš obávám toho, že pokud budovu nekoupíme, budeme tu mít za nějaký čas ruinu,
na kterou nebudeme mít žádný vliv.
T. Klikorka: Novější přední část budovy by
mohla sloužit i například jako kryté parkoviště
(za úplatu), z tohoto pohledu vidím koupi jako
přínosnou.
A. Šedá: Jaké by byly případné náklady na revize?
J. Čížek: Přesné náklady neumím vyčíslit.
Některé revize jsou v platnosti, např. výtahu,
kotelny, úložiště plynu a elektra v kotelně.
Propadlou revizi mají hromosvody.
J. Kubín: Pro obec by případná koupě přinesla
jen a jen náklady, nikdy ne zisk, obec se zbavila velkého břímě v podobě areálu Homole
a chtěla by kupovat fabriku. Jsem proti tomu,
aby obec tento objekt koupila.
T. Hájek: Obec přestala vlek provozovat, ale
zůstává vlastníkem areálu Homole a ten pronajímá, což je obdobný případ jako případné
pronájmy komerčních prostor v přádelně.
T. Klikorka: Bylo by možné vytápět každé pa-
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Obecní zastupitelstvo

tro zvlášť?
J. Čížek: Vše jde udělat.
T. Klikorka: Cena je i včetně daně?
T. Hájek: Máme pouze tuto prvotní nabídku,
o všem ostatním se bude ještě diskutovat.
Návrh usnesení 287:
ZO Poniklá odkládá rozhodnutí o koupi budovy bývalé přádelny čp. 260 do doby po komunálních volbách 2014 a pověřuje starostu
obce dále jednat o konkrétních podmínkách
prodeje.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Revokace rozhodnutí č. 166/2012
– převod pozemků od PF ČR
Původně znělo usnesení na celý pozemek
ppč. 469, bezúplatně lze PF ČR žádat pouze
o zastavitelnou plochu, byl proto vytvořen
geometrický plán na rozdělení pozemku. Nově
tedy žádáme o zastavitelnou část pozemku
pč. 469/2 a 468/2.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení 288:
ZO Poniklá schvaluje bezúplatný převod
ppč. 469/2 a ppč. 468/2 v k. ú. Poniklá do majetku obce a pověřuje starostu podáním žádosti
o převod.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse

o opravu zábradlí u Pavláku a od Preložky
k Táboru.
T. Hájek: Zařazuji do zásobníku projektů.
K. Kavánová: Chtěla bych reagovat na článek
v předposledním Pod horami, kde byla fotka
plastového pytle v kontejneru na bioodpad.
Nejednalo se o můj pytel, ale stalo se mi, že při
vysypávání mi tam odpad spadl i s pytlem a už
jsem ho nebyla schopná sama vyndat, prosila
jsem o to pak pana Novotného. Kontejnery
jsou vysoké a je problém se do nich dostat.
T. Hájek: Toto problém opravdu je, a pokud by
někdo vymyslel nějaký elegantní způsob nápravy, budu rád. (Pozn. zapisovatele: v diskusi
pak zazněly nápady na „zakopání“ kontejnerů
do země, umístění ocelových schůdků apod.).
L. Scholzová: Další zastupitele bych poprosila
o vyřešení nevzhledného místa pro odkládání
odpadů na rovince. Ty pytle a nepořádek
kolem nich nevypadá nejlépe, vše by šlo
vyřešit nějakou zábranou, klecí apod.
T. Hájek: Bereme na vědomí a souhlasíme.
Následovala debata zastupitelů o proběhnuvší
inspekci v MŠ.
Starosta poděkoval přítomným zastupitelům
za odvedenou práci za uplynulé 4 roky, znovu
kandidujícím popřál hodně štěstí při obhajobě
mandátu, poděkoval a rozloučil se s již nekandidujícími zastupiteli – paní Lenkou Scholzovou a panem Petrem Třešňákem.
Na závěr starosta pozval přítomné na nejbližší
kulturní akce: 27. 9. Tuláčkovy slavnosti,
10. – 11.10. Volby do zastupitelstva obce, svoz
nebezpečného odpadu, 1. 11. Vajíčko – divadlo, 15. 11. Svatomartinská zábava, 22. 11.
Poslední leč. Zasedání bylo ukončeno v 19:40
hod.

Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

J. Kubín: Chtěl bych pochválit obecní četu za
opravy cest pomocí recyklátu, jak je na tom
nákup válce?
T. Hájek: Inzerát na prodej válce nebyl aktuální, válec byl prodán, jsme v kontaktu s prodejcem, pokud by se nějaký ještě k prodeji objevil.
J. Kubín: Před zimou bych chtěl požádat
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Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 11. 2014
2) Volba starosty, místostarosty
a radních

1) Zahájení
1. zasedání ZO proběhlo dne 6. listopadu 2014
od 18:00 hod. v kulturním domě Kantýna
(čp. 265) Poniklá.
1. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 hod.
úřadujícím starostou Tomášem Hájkem za
přítomnosti 14 zastupitelů, (omluven: J. Jón)
a 15 hostů z řad veřejnosti. Starosta konstatoval, že zápis z 26. zasedání byl pořízen
a ověřen, zastupitelstvo bylo řádně svoláno
a v počtu 14 zastupitelů je usnášeníschopné.
Zasedání bylo zahájeno státní hymnou ČR.
Po státní hymně promluvil úřadující starosta
Tomáš Hájek k nově zvoleným zastupitelům.
Noví zastupitelé složili a podepsali slib “Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou
čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů
a řídit se Ústavou a zákony České republiky.”
Po tomto slavnostním aktu Tomáš Hájek
přednesl projev zejména ke všem zastupitelům
o radostech i strastech obecní demokracie.
Návrh usnesení č. 1:
ZO Poniklá schvaluje program ustavujícího
zasedání Zastupitelstva obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 2:
ZO Poniklá volí pro ustavující zasedání volební a návrhovou komisi ve složení: předseda –
Jaroslav Čížek, členové: Bc. Soňa Anna-Marie
Fišerová a Josef Bekr, ověřovateli zápisu volí:
Marka Kulhavého a Daniela Šíra, a zapisovatelkou volí Ing. Petru Novotnou.
Hlasování:
Pro
14
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Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

a) Stanovení počtu členů zastupitelstva
uvolněných pro výkon funkce ze zaměstnání
V posledním čtvrtstoletí býval pro výkon
funkce uvolněn pouze starosta, návrh počítá se
zachováním stavu a výkonem funkce místostarosty dále neuvolněně.
Návrh usnesení č. 3:
ZO Poniklá v souladu s § 84 odstavec 2 písmeno k) zákona o obcích schvaluje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

b) Určení způsobu volby
Před čtyřmi lety byly volby provedeny veřejně.
S ohledem k procesnímu zjednodušení bylo
navrženo tento postup užít i letos.
Návrh usnesení č. 4:
ZO Poniklá schvaluje veřejný způsob volby
starosty, místostarosty, radních a předsedů
výborů.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

c) Volba starosty
P. Novotná navrhla na post starosty obce
Poniklá pana Ing. Tomáše Hájka. Pan Hájek
vyjádřil souhlas se svojí kandidaturou.
Návrh usnesení č. 4:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014 2018 starostou obce Ing. Tomáše Hájka.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Pod horami - září - říjen

Obecní zastupitelstvo

d) Volba místostarosty
Starosta obce navrhl na post místostarosty paní
Ing. Petru Novotnou. Paní Novotná vyjádřila
souhlas se svojí kandidaturou.
Návrh usnesení č. 6:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014 2018 místostarostou obce Ing. Petru Novotnou.
Hlasování:
Pro
12

Proti
A. Šedá

Schváleno

Zdržel se
M. Gembická

e) Volba 1. radního
Starosta obce navrhl na post 1. radního pana
Ing. Arch. Jaromíra Jirouše. Pan Jirouš vyjádřil
souhlas se svojí kandidaturou.
Návrh usnesení č. 7:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014 2018 prvním radním obce Ing. Arch. Jaromíra
Jirouše.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Gembická

f) Volba 2. radního
Starosta obce navrhl na post 2. radního pana
Ing. Petra Plichtu. Pan Plichta vyjádřil souhlas
se svojí kandidaturou.
Návrh usnesení č. 8:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014 2018 druhým radním obce Ing. Petra Plichtu.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

g) Volba 3. radního
Starosta obce navrhl na post 3. radního pana
Ing. Jana Kubína. Pan Kubín vyjádřil souhlas
se svojí kandidaturou.
Návrh usnesení č. 9:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014 2018 třetím radním obce Ing. Jana Kubína.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Zřízení finančního a kontrolního
výboru
Stejně jako v minulých volebních obdobích
bylo navrženo zřídit výbory tříčlenné. Na
ustavujícím zastupitelstvu budou zvoleni
předsedové výborů, kteří si následně utvoří
návrh svého týmu (a ten pak zastupitelé budou
schvalovat na příštím jednání).
Návrh usnesení č. 10:
ZO Poniklá schvaluje pro volební období 2014
– 2018 zřízení finančního a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 11:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014 2018 předsedou kontrolního výboru Jaroslava
Uríka.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 12:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014
- 2018 předsedou finančního výboru Alenu
Šedou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
Navrženo bylo zachování stavu z let minulých.
Návrh usnesení č. 13:
ZO Poniklá schvaluje výši odměn zastupitelům
podle přidělených funkcí:
- Starosta - dle platného nařízení vlády,
- Místostarosta – v základní výši odměny dle
platného nařízení vlády,
- Radní a předsedové výborů – odměna za

10

Pod horami - září - říjen

Obecní zastupitelstvo

vykonávanou funkci a odměna za funkci zastupitele dle platného nařízení vlády,
- Zastupitelé – odměna vyplácena nebude.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Budova bývalé přádelny
Zazněla krátká rekapitulace starosty o průběhu
jednání: Obec Poniklá byla oslovena francouzským vlastníkem budovy bývalé přádelny
SEBA 12 (později Interlana, Berterro) s nabídkou prodeje této budovy a přilehlých pozemků
obci Poniklá za zvýhodněnou cenu (jedná se
o prodej budovy a přilehlých pozemků bez turbíny a samostatně stojícího skladu vedle pošty
– jiní majitelé). Po ocenění budovy a pozemků
soudním znalcem (odhadnutá hodnota 15,5 mil.
Kč), byla prodávajícím případná cena k prodeji
upřesněna a zároveň navýšena o případnou
daň z převodu nemovitosti, která činí 23 000
EUR (počítáno z ceny stanovené znalcem).
Předběžná cena je tedy určena a je podkladem
pro další jednání. Pro obec vyvstává mnoho
otázek, zda vůbec tuto budovu chceme koupit,
jak se postavit k chátrající budově, pokud ji
nekoupíme, jak se bude jednat s případným
jiným kupcem apod. V této době má obec
potvrzeného zájemce o případnou koupi části
objektu, případně celého objektu. Jak obec,
tak zájemce mají společný zájem, aby budova
stála a nechátrala. Na minulém zastupitelstvu
padlo, že kdyby byl k prodeji pouze přední
a zadní dvůr, není o čem diskutovat a bylo by
výhodné tuto část koupit. Přední dvůr se nabízí
jako odstavná plocha, parkoviště pro dolení část
obce, zadní dvůr jako zázemí pro obecní četu,
sběrný dvůr apod.
Dne 4. 11. proběhlo informativní (nezávazné)
setkání s případným spolukupcem, z něhož
vyplývá zejména nabídka na odkoupení části
až celku tovární budovy (zmíněna možnost
koupě v řádech několika miliónů). O pozemky
a volně stojící nemovitosti v areálu spolukupec
primární zájem nemá. Nyní je tedy na zastupitelích určit, o jakou část areálu bude obec usilovat, starostou byly navrženy tyto varianty:
- Nic
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- Zadní dvůr (pozemky, garáže, truhlárna,
kovová hala) a část předního dvora (část
parkoviště)
- Viz č. 2 plus některé vybrané části tovární budovy
- Vše vyjma několika prostor, o něž má spolukupec větší zájem
- Vše
Upřesněnou prodejní cenou obec v současné
době nedisponuje, po odečtení všech nutných
výdajů, by obec mohla disponovat částkou
max. 2 mil. Kč. Starosta obce navrhl, aby se zastupitelé v nejbližší době sešli na místě a objekt
si prohlédli.
Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Jaká je možnost, že by se
prodejní cena snižovala?
T. Hájek: To není možné určit, prodejce chce
objekt co nejdříve prodat. Samozřejmě nízká
cena přitahuje spoustu spekulantů, kteří by
s největší pravděpodobností z objektu udělali
ruinu.
J. Kubín: Kupní cena je velice dobrá, jsou to
náklady na pořízení rodinného domku. Problémem jsou náklady na údržbu, byť jsme
na minulém zastupitelstvu slyšeli, že to jsou
desetitisíce, přikláním se spíš ke stotisícům.
Pokud by spolukupec měl zájem o co největší
část budovy, tak jsem pro, do toho jít. Pro obec
by to byl závazek pro spoustu dalších generací. Nejsme v takové lokalitě, že by se za m2
pronájmu platily stovky korun.
T. Hájek: Případný zájemce nás vyzval k tomu,
abychom si řekli, co obec chce, pokud je jejich
vstřícnost pravdivá, tak oni budou mít zájem
o zbytek. Proto i usnesení je navrženo velmi
obecně.
M. Kulhavý: Nevidím trochu logiku v tom,
proč má obec kupovat fabriku. Jednu
z myšlenek vidím v tom, že chce mít obec kontrolu nad určitým prostorem, ta druhá je v tom,
že má obec smysluplné využití pro ten prostor. Objekt je v prodeji již několik roků, náš
zájemce to kupuje jako spekulaci anebo s tím
má nějaký zájem? Proč to nekoupí sám celé?
T. Hájek: Oni by to koupili celé, vlastní již
několik továren. Pro ně je obec solidní partner,
protože obec nebude tím spekulantem, který
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by objekt vyželezil. Otázka je ta, zda najdeme
uplatnění, ať pro tu či tu část. Proto říkám,
pojďme tam zajít a pak přemýšlejme.
J. Čížek: Zájemce do toho vstoupil až ve fázi,
kdy přišla lukrativní nabídka pro obec. Zítra
bych měl mít jednání v Embě v Pasekách, kteří
by brali pronájem jednoho sálu pro umístění
svých strojů, část jako sklady.
T. Hájek: Je tu část o koupi části zadního dvora,
předběžný návrh pronájmu předního nového
skladu. Pronájem po částech má samozřejmě
větší šanci než pronájem celého objektu.
S. A.-M. Fišerová: Jestli tomu dobře rozumím,
tak je tu objekt, ve kterém skončila výroba,
je dlouhodobě k prodeji, cena klesá. Pak jsou
tu spekulanti, kteří by objekt koupili za dráž,
ale z objektu by zbyla ruina. Obec tedy hasí
předem tu možnost, že se objekt dostane do
nesprávných rukou.
J. Čížek: Chci podotknout, že obec už
dlouhodobě zadní dvůr využívá, je to za
plotem, jsou tam kontejnery, uskladněna
frézovanka.
J. Urík: Případná nějaká demolice objektu za
pomocí dotací by byla možná?
T. Hájek: Jsme v překlenovacím dotačním období, takže to nejde nyní přesně říci.
Návrh usnesení 14:
ZO Poniklá bere na vědomí aktuální informace o prodejní nabídce areálu bývalé ponikelské
přádelny a pověřuje Radu obce Poniklá zpracovat podrobnější návrhy variant řešení.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Koupě hasičské cisterny pro
výjezdovou jednotku
Členové ponikelské hasičské výjezdové jednotky pokračují v hledání vhodného vozidla
pro opětovné zajištění své v podstatě ztracené akceschopnosti, prakticky rok byla naše
výjezdová jednotka bez hasičské cisterny.
O aktuálně nejzajímavější nabídce informoval
zastupitele zástupce hasičů Tomáš Klikorka.

Základní údaje o vozidle:
Typ: LIAZ 101.860.CAS25
Rok výroby: 1980
Datum uvedení do provozu: 1981, vůz byl až
do 31. 8. 2014 zařazen do výjezdu IZS
STK je platná do 9/2015
Údaje o větších opravách vozidla:
1) na podvozku a agregátu vozidla:
1999 – generální oprava motoru, generální
oprava elektrické instalace
2009 – výměna servořízení
2011 – nové nezávislé topení, výměna listových pružin, PN+ZHN
2012 – obložení přední nápravy a brzdové
bubny
2) údaje o nástavbě:
1999 – generální oprava vodního čerpadla
a nádrže – vozidlo po celou dobu bylo plněno
pouze pitnou vodou
1999 – na vozidle vyřazena nádrž na pěnidlo,
lafeta a ejektor
2005 – byla provedena generální oprava celé
nástavby
Na nástavbě je namontován lanový naviják
COME UP tažná síla 9000 liber.
Technický stav vozu odpovídá stáří a způsobu
užívání. Od generální opravy motoru v roce
1999 je na vozidle najeto 831 MTH. Cena stanovená znaleckým posudkem činí 540 000,- Kč.
To je také navržená cena kupní (DPH se
v tomto případě převodu z obce na obec
a veřejnoprávní zájem nebude připočítávat).
Prodej projednalo také ZO Průhonice, prodej
schválilo za výše uvedených podmínek. Abychom jsme měli možnost ovlivnit cenu ještě
směrem dolů, je navrženo provést koupi vozidla až po novém roce, tím budeme moci
požádat o dotaci z krajského úřadu Libereckého kraje (zhruba na polovinu prodejní ceny).
Sbor dobrovolných hasičů nabízí, že se bude
na kupní ceně podílet příspěvkem 100 000 Kč.
Pokud dostaneme v příštím roce dotaci, tuto
spoluúčast hasičům vrátíme formou daru.
Návrh usnesení 15:
ZO Poniklá schvaluje koupi staršího
hasičského cisternového vozidla LIAZ
101.860.CAS25 od obce Průhonice za cenu
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540 000,- Kč a pověřuje starostu obce podpisem kupní smlouvy. Realisace a peněžní vyrovnání proběhne v lednu 2015.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
J. Kubín: Proč 28. října nebyl prapor a věnec
u pomníku padlým na Přívlace?
T. Hájek: Doposud jsme památku padlým ve
světových válkách slavili 8. května, ale není
pro nás problém v budoucnu uctít tuto památku také 28. října.
Host: Chci se zeptat, jak je to s rozhlasem,
vidíme, že na sloupech jsou nainstalovány amplióny.
T. Hájek: Nyní probíhá zkušební provoz,
připravte se, že nás čeká ladění, někde jsou
amplióny moc hlasité, někde naopak nejsou
slyšet. V kontinuitě systém působí i s domácími hlásiči.
T. Klikorka: Jak probíhá jednání s Autoklubem
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a převodem staré hasičárny
na obec?
T. Hájek: Krok získání budovy do majetku obce je
stále aktuální, jen nebyl
nyní důvod převod urgovat, protože je nyní otevřena
možnost přesunu zázemí za
farou.
J. Kubín: Na Přívlace se
podařilo (na Zlaté hoře) donutit majitele posekat, což je
dobře, ale teď jsou na svahu
balíky.
T. Hájek: Je to každého věc,
kde si balíky nechá, je to
jeho odpovědností, ale zkontaktuji majitele.
J. Kubín: Podařilo se nám po
dlouhém administrativním
foto: SDH Průhonice boji na hlavní silnici umístit
radary. Jaká je možnost
přesunutí přechodu pro chodce u pošty?
T. Hájek: Je v plánu připravit akci prodloužení
chodníků, součástí této akce by mohlo být
i přesunutí přechodu, ale tím se nevyhneme
ostrůvku.
J. Čížek: Byl bych pro to, aby u zastávky ve
středu Poniklé (na Huderově) došlo k výměně
starého sloupu elektrického vedení. Je to tam
nebezpečné.
T. Hájek: Urgovaná výzva na nápravu je
ČEZem přislíbena na rok zhruba 2016.
K. Kavánová: Jsme tu na prvním zastupitelstvu a vidím jaké problémy tu už dnes probíráte.
Já vám přeji hodně sil a jděte do toho s chutí.
Na závěr starosta obce pozval přítomné na
blížící se kulturní akce: 9. 11. – Večer při
svíčce, 15. 11. – Svatomartinská zábava,
22. 11. – Poslední leč, 29. 11. – Dvouplošník
v hotelu Westminster, 6. 12. Advent, živý
betlém. Zasedání bylo ukončeno v 19:55 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Volby 2014
Volby do Zastupitelstva obce Poniklá

Volby do obecního
v Poniklé 2014
konané vezastupitelstva
dnech 10. – 11. října 2014
Vážení ponikelští sousedé,
na počátku října jste mohli vhozením upraveného hlasovacího lístku, projevit vůli, komu pro
nadcházející čtyřleté volební období bude náležet titul „zastupitel či zastupitelka obce“. O Vaši přízeň
usilovaly tři nezávislé kandidátní skupiny: Ponikelské obrození, SDH Poniklá a T.J. Sokol Poniklá. Pro
tyto volby mělo oprávnění volit celkem 983 voličů, tuto možnost využilo 579 voličů, volební účast tak
činila 58,9 %. Celkem tak bylo odevzdáno 7 803 platných hlasů.
Přehled získaných hlasů pro jednotlivé kandidátní listiny:
Hlasy
Kandidátní listina
absolutní
Ponikelské obrození
3 958
SDH Poniklá
1 969
T.J. Sokol Poniklá
1 876

Počet získaných
mandátů
8
4
3

v%
50,72
25,23
24,04

Přehled získaných hlasů všech kandidátů podle kandidátních listin: (Noví zastupitelé červeně)
Ponikelské obrození
T. J. Sokol Poniklá
SDH Poniklá
Poř.
č.

Příjmení a jméno

Počet
hlasů

Poř.
č.

Příjmení a
jméno

Počet
hlasů

Poř. č.

196

1.

Novotná Petra

205

Plichta Petr

221

Příjmení a jméno

Počet
hlasů

1.

Hájek Tomáš

448

1.

2.

Jirouš Jaromír
ml.

Gembická
Miloslava

319

2.

Paulů Jiří

131

2.

3.

Kubín Jan

349

3.

Šedá Alena

204

3.

4.

Jón Jaroslav

307

4.

103

4.

5.

Urík Jaroslav

220

5.

Scholz Ondřej
Kynčlová
Dana

Václavíková
Soňa
Kulhavý Marek

92

5.

Vrbata Karel

6.

Čížek Jaroslav

247

6.

Bekr Josef

174

6.

7.

Šír Daniel

286

7.

Vinklářová
Lenka

94

7.

190

8.

Petruška Jan

113

8.

Havlová Iva

126

250

9.

Vrána Leoš

102

9.

94

258

10.

Tomac Filip

93

10.

Kulhavá Barbora
Jirouš Jaromír
st.

100

11.

Jirouš Jakub

83

119
90

12.
13.

Janeček Zdeněk
Čurda Ladislav

75
69

114

14.

Jindřišek Jiří st.

96

151

15.

Klikorka Tomáš

166

8.
9.
10.

Fišerová Soňa
Anna-Marie
Václavík Petr
Sedláček
Jaroslav

11.

Hedvičák Filip

280

11.

12.
13.

Hlůže Jaroslav
Tryzna Vladimír

168
239

12.
13.

14.

Holubcová Eva

202

14.

15.

Hejral Vladimír

195

15.

Petrušková
Zdeňka
Vrbová Petra
Skalská Petra
Pičmanová
Jana
Kavánová
Květa st.

Schmidt
Vítězslav
Machačková
Vladimíra

192
171
71
126
150

124
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Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí září - říjen 2014
10. 09. 2014 - Zdeněk Janura
14. 09. 2014 - Antonín Holubec
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Svatby září - říjen 2014
13. 09. 2014 - Viktor Ryšavý a Jitka Šmídová
06. 09. 2014 - Petr Pospíšil a Olga Martinová
Gratulujeme!

Narození září - říjen 2014
08. 08. 2014 - Tomáš Šír
14. 10. 2014 - Kristýna Zelinková
Blahopřejeme!
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Poděkování
Vážení ponikelští sousedé,
Květa Kavánová, Jana Pičmanová, Petra
Skalská, Petra Vrbová, Zdeňka Petrušková,
Filip Tomac, Leoš Vrána, Honza Petruška,
Lenka Vinklářová, Pepa Bekr, Dana Kynčlová,
Ondra Scholz, Alenka Šedá, Jirka Paulů a Míla
Gembická Vám velmi děkují za Vaše hlasy,
díky kterým budeme třemi hlasy zastoupeni
v novém obecním zastupitelstvu. Všechny tři
volební programy obsahovaly mnohé společné, proto nemáme strach z nesplnění alespoň
části i z našich zveřejněných cílů. Budeme
Vám naslouchat a Vaše názory a požadavky
rádi předneseme nové Radě obce či Zastupitelstvu. Děkujeme.
Slovy oblíbeného herce Vlasty Buriana:
“Doufám, že důvěru v nás vloženou, nezklamete!”
Míla Gembická

foto: Marek Kulhavý
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Kultura v Poniklé

Deníček ponikelského ochotníka
V září a říjnu odehrál náš spolek celkem
dvě vystoupení. Svoji derniéru si v Desné odbyla pohádka Černobílé štěstí. Poslední uvedení hry bývá obvykle takovým tím představením
pro radost – všichni jsou si již jistí v kramflecích, vše je vyladěno a prostě v pohodě! Ne tak
v našem případě! Chtělo totiž hodně srdnatosti,
aby se představení vůbec odehrálo. Režisérka
Pavlína Holubcová se totiž na poslední chvíli
ocitla v situaci, kdy v ansámblu chyběla jedna
z představitelek důležité role. Co teď? Panikařit
a odvolávat již sjednanou štaci? Nikoliv! Vždyť
se přece stačí porozhlédnout po rozvětvené talentované rodině - a on se již někdo najde. A našel! Režisérčina vnučka Johanka Loukotová se
nebála, a proto babičce slíbila to, od čeho by
každý soudný herec utekl! V pondělí se začala
učit text a ve středu vystoupila před zaplněným
sálem v Desné. Volám: „Klobouk dolů!“, protože toto je veliká frajeřina! A navíc Johanka
byla ve své roli i přes zcela titěrnou dobu na
zkoušení a přípravu naprosto suverénní. A tak

díky ní i celému souboru došla hra opět až k zaslouženým a dlouho trvajícím ovacím. Dobrý
konec tak měla tato pohádka jak na jevišti, tak
i v zákulisí.
Naopak veskrze ponuře, byť také s živým
a spokojeným diváckým ohlasem, skončilo
vystoupení Bažantovy loutkářské družiny našeho spolku s inscenací Morfium na přehlídce
Semilský paroháč. Jak také jinak, když temná
povídka Michaila Bulgakova směřuje od svého
počátku až do nejhlubší propasti lidského rozkladu. Snad i proto si loutkářská sekce našeho
spolku šetří domácí uvedení této hry, které bude
zároveň její derniérou, až na příští rok.
V sobotu 29. listopadu od 19.00 v Kantýně vystoupí ochotníci z Rokytnice nad Jizerou
s třeskutou komedií Dvouplošník v Hotelu
Westminster. Její autor Ray Cooney, dnes jeden
z nejuváděnějších dramatiků, si libuje v akčních bláznivých zápletkách, pročež by mohla
být legrace.
Tomáš Hájek

Kulturní dění ponikelské
Ponikelské Posvícení 21. 9. 2014
Z obecních kronik:
V září 1957 je první zmínka o Posvícení,
kde 21. posvícenskou zábavu pořádal Svaz
mládeže. To tedy znamená, že k ponikelskému
Posvícení se pojí pořádání Posvícenské zábavy
již od roku 1936. Jak se slavilo Posvícení u nás
v Poniklé, se v kronikách nepíše. Jak si pamatuji já – my jsme se vždycky scházeli u babičky
a dědy Kavánových, kdy babička už několik
týdnů dopředu hlásila, že bude Posvícení blíží se Matouše a že bude péct koláče. Taťka
coby syn má Posvícení spojené s upečenou
starou slepicí (namísto husy, ve většině stavení
žádné maso ani o posvícení neměli). Když se

ze synka stal mládenec, pravidelně chodil
na zábavu. A když se z mládence stal tatínek
a z jeho rodičů babička a dědeček, všichni jsme
se ve statku scházeli poměrně pravidelně, kdy
delší návštěvy spojené s karetní hrou Kolečko
byly na narozeniny prarodičů, na Velikonoce,
pouť, Posvícení a Vánoce. Taky si pamatuji na
zajímavě kyselou příchuť babiččiných koláčů,
až později jsme zjistili, že omasty obsahovaly
nemalé množství kyseliny mravenčí.
Poslední zmínka o Posvícení je
z 23. 9. 1963, kdy bylo Posvícení bez posvícenské zábavy.
Do soutěže o „Nejúžasnější ponikelský
posvícenský koláč“ se letos přihlásilo pouze
7 hospodyněk. Přikládám to hezkému počasí
a spoustě práce kolem každého stavení. Naše
šikovné kuchařinky připravily na ochutnání
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Kultura v Poniklé
se těžko domáhali posledních malých kousků,
aby ochutnali tyto rumové koláče.
Všem velmi děkujeme za to, že přišli
pobejt, sousedkám, co něco upekly a připravily,
a rodině Pičmanových za zázemí a speciální
prohlídku muzea.
Okrášlovací spolek

Tuláčkovy slavnosti – pocta Matěji Bažantovi
foto: Okrašlovací spolek

pravé domácí chleby, každá dle vybavení své
kuchyně. Suchý chleba by do krku špatně klouzal a tak jej bylo možno namazat česnekovou,
bůčkovou, mrkvovou a nivovou pomazánkou.
Děti a také dospělí si pomocí tiskátek
z brambor mohli vlastnoručně ozdobit polštářek
podzimními symboly.
Připravené koláče byly hodnoceny nejdříve
co do vzhledu, poté si přišly na své i chuťové
pohárky. Každý koláč byl jistě pro někoho favoritem, svědčí o tom přidělený počet bodů.
Výhercům blahopřejeme a budeme se těšit zase
za rok na nové recepty. Velkou zajímavostí
tohoto ročníku soutěže o nejlepší koláč je, že
koláče hospodyňky, které se umístily na posledním místě, zmizely jako první a pozdní příchozí

Rovného půldruhého století po potupném
vyhnání z naší vsi se dočkal pratáta ponikelského ochotničení Matěj Bažant zaslouženého
uznání. Kabinet kerkonošské slovesnosti ho
v rámci čtvrtého ročníku Tuláčkových slavností
uvedl do (zatím) virtuálního Pantheonu
vznešených Ponikeláků, tedy do společnosti ctihodných mužů, kteří se v běhu věků zasloužili
o malebnou zahrádku na úpatí nebenosných
Krkonoš, která se zove Poniklá. Již v minulém
vydání tohoto zpravodaje jsme si nastínili,
že potulný loutkoherec Bažant zůstal ideálu
počestného spořádaného občana leccos dlužen.
Ohlížejíce se však především na podstatné rysy
jeho odkazu, odpouštíme mu drobná lidská zakolísání a věnčíme ho vavřínem slávy za jeho
zcela klíčovou roli u kolébky ponikelského

V tomto finále tak byl i po sto padesáti letech Bažant opět hnán davem rozhořčeného lidu za naše humna.
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foto: Marek Kulhavý
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ochotničení.
Program letošních oslav se také stal dalším
z kaménků oslav letošního kulatého jubilea
ponikelského divadelního spolku. A jelikož
byl Bažant především loutkářem, nemohli
pimprloví herci v programu chybět. Pozvání
přijala esa svého oboru, a tak diváci mohli
vidět opravdu špičkové loutkářské majstrštyky.
Hanka Voříšková a manželé Vedralovi přivezli
z Chocně své poetické stínoherní Pohyblivé obrázky, tedy inscenaci ověnčenou
všemi možnými oceněními, z nichž jedním
je nově i okouzlení našeho publika. A hned
trojici divadelních hříček představil fantom
lidového loutkářství, hradecký Jiří Polehňa.
Se svým Bleším cirkusem, Rakvičkárnou I
a Rakvičkárnou II až k slzám rozesmál četné
diváky. Na samotného Bažanta jsme pak pietně
vzpomněli prostřednictvím hraných scének
z jeho pohnutého ponikelského angažmá.
Nejprve tak Bažant (výtečně ztvárněný Petrem Plichtou) okouzlil jedinou marionetou
přítomné davy a jsa přemluven, namaloval
první kulisy – se všemi peripetiemi k tomu se
vážícími. V závěru oslav pak v rekonstrukci
Bažantovy „hvězdné chvíle“ nemohlo chybět

Kultura v Poniklé
jeho nešťastné zpití se vínem při prvé premiéře,
vykolejení celé hry a následný nucený úprk
směrem k Jestřabí. V tomto finále tak byl i po
sto padesáti letech Bažant opět hnán davem
rozhořčeného lidu za naše humna – aby si Ponikeláci (kteří s odstupem času snad již pochopili
tuto dějinnou křivdu) mohli v takto prožité katarsi uvědomit, jaké příkoří to tenkrát způsobili.
A toť se ví, že se také hodovalo a pilo, aby
to vzpomínání bylo co možná veselé. Ostatně
občerstvování zajišťované členy spolku je
důležité nejen jako zpestření programu, ale také
nezbytné z finančních důvodů. Vstup na Kabinetní akce je volný a právě ochota občerstvit se
je příspěvkem diváků na zajištění pestrého kulturního programu. Ten se ostatně neobmezil jen
na loutková divadla, střelnici a živé obrazy, ale
byl završen také koncertem skupiny Vacancy,
takže se na návsi juchalo i dlouho po setmění.
Příští rok nás čeká oslava nezpochybnitelného hrdiny - válečného letce a bojovníka
proti moru německého národního socialismu
- pana Zdeňka Palmeho. Již nyní tedy Kabinet shromažďuje archiválie vážící se k tomuto
statečnému muži, který v roce 1945 položil život
v boji proti nepříteli. Máte-li ve svém archivu

A toť se ví, že se také hodovalo a pilo, aby to vzpomínání bylo co možná veselé.

foto: Marek Kulhavý
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materiály, které by mohly přispět k důstojné
oslavě pana Palmeho, prosíme, zapůjčete nám
je.
			
Tomáš Hájek

Něco málo o Velké válce
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s vámi podělit o jednu pro mě
zajímavou historickou událost, která se před
100 lety týkala nepředstavitelného množství
lidí v celém světě. Jedná se o 1. světovou válku.
Mám radost z toho, že jsem natočil s dědem
z Jilma vzpomínky z této války. Díky úsilí mé
sestry, zrovna tak Blanky Peterkové a pana starosty, vznikla knížka. O obsahu knížky prohlásil
pan Stehlík z klubu historie, že pojednává o nezvratném svědectví. Knížka nenašla čtenáře jen
v Čechách nebo na Moravě, ale i v zahraničí.
V Praze pan režisér Štingl uskutečnil výstavu.
Mezi 20 legionáři, kteří bojovali na různých
frontách po celé Evropě, byl můj děda František
Došek. Této vernisáže jsme se zúčastnili
11. června. Potom byla výstava otevřena pro
veřejnost. Na této výstavě byly popisované
různé zážitky, že jsem tomu ani nechtěl věřit,

Kultura v Poniklé
co všechno se v té válce stalo. 25. července
v Poniklé u bývalých Holubců na sále, se konal „Večer při svíčce“ na téma 1. světové války.
Protože toto uskutečnil pan Štingl a ČT z Prahy,
tak se to vysílalo v televizi pod názvem „Raport o velké válce“. 11. září jsme opět navštívili
Prahu na pozvání pana Štingla a byla to beseda o dědovi, knížce a válce. Do 89. roku se
o legionářích nemluvilo. Nikdo nechtěl přiznat
jejich význam. Nepodí-leli se snad na vytvoření
1. Republiky? Pro dědu byl 28. říjen velký
svátek. Když sleduji pořady o presidentovi
Masarykovi, tak nechtěl, aby nám vládla cizí
mocnost. Neměl rád nadvládu Rakouska-Uherska, zrovna tak se mu nelíbila politika v Rusku.
Nyní budu citovat článek z časopisu: „Klement
Gottwald sloužil 3 roky jako voják Rakouskouherské armády. Účastnil se bitvy u Sborova,
kde střílel na československé legionáře. V létě
dezertoval a zbytek války se skrýval. Zrovna
tak tisíce mluvících Čechů bojovalo proti sobě
na Piavě. Češi bojovali, jak na italské, tak na
rakousko-uherské straně.“ To je asi vše, s čím
jsem vás chtěl seznámit na dané téma.
František Zemánek, Přívlaka 432

František Zemánek a Hana Tomešová na besedě s hisotrikem Eduardem Stehlíkem a dokumentaristou
Pavlem Štinglem.

foto: archiv Františka Zemánka
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Vokálně instrumentální soubor

Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ
KONCERT
spirituály – tradicionály
vánoční písně a koledy

sobota 20.12. 2014
(čas bude upřesněn)

kostel sv.Jakuba Většího-

Poniklá

---------------------------------------Vstupné dobrovolné

TJ Sokol Poniklá
pořádá
v tělocvičně ZŠ Poniklá 7.února 2015
od 10:00 - 14:00 hod
(o přestávce možnost malého
občerstvení – káva, čaj)

Cvičení pro potešení
s

Olgou ŠÍPKOVOU
Aerobik
Step aerobik
(pro začátečníky a mírně pokročilé)
Posilování, strečink
(podložky na cvičení s sebou)

Vstupné: 180,-Kč
Rezervace nutná předem: holubcovamartina@seznam.cz

!!! místa jsou omezená !!!

