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Úvod
Pod horami
číslo: 175, ročník 44

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
před vámi leží další číslo našeho zpravodaje. Původně jsem ho chtěl označit
„příšlapkem“ Vánoční, nicméně v průběhu jeho tvorby jsem se více a více přikláněl k označení „číslo plné údivu“.
Údivu nad tím, jak to ty chlapi unesou
(obrázek na str. 4), údivu nad tím, že po
tolika letech musíme na lyže jinam (str. 4 5), že sudý je lichý a lichý je sudý (str. 6),
že se nám nedostává zdravého nadhledu
ani určité blahosklonnosti (str. 6, 8, 9, 12,
34, 35). Údivu nad tím, co všechno se děje
o svátcích vánočních u nás ve vsi (str. 29),
kolik postav měl letošní živý mechanický
betlém (str. 28). A hlavně údiv nad tím, že
se to všechno do našeho časopisu vleze.
No, už nezbývá, než vám, milí čtenáři,
popřát krásné Vánoce a šťastný nový rok
a kdyby někdo z vás stál o luxusní adrenalinový zážitek, poproste ochotné a milé
prodavačky v naší samoobsluze, zda by
Vám mohly nakrájet šunku bez patičky.
Neuvěříte, co se bude dít.
Marek Kulhavý - redaktor

Divadlo v Kantýně:
Sobota 12. března od 19.00
Friedrich Dürrenmatt

Návštěva staré dámy
„tragickou komedii“ sehrají ochotníci
z Josefova Dolu
Vstupné 60,-Kč (studenti 30,-Kč)

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 2. 2016
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
Vítání občánků, díl druhý, zleva Andělka Skalská, Anička Kulhavá, Matyáš Machačka, Viktor
Novotka, Kristýnka Matějková
Foto: Lenka Hájková
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Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
listopad - prosinec 2015
Rok 2015 se nám pomalu chýlí ke svému
konci, a tak ani v tomto vánočně laděném Pod
horami Vás neochudíme o nadílku toho nejzajímavějšího, co řešila obecní rada za uplynulé
dva měsíce.
V listopadu byla dokončena akce spolufinancovaná z dotace Libereckého kraje
pod názvem „oprava místní komunikace
u čp. 271 – 274“. Protože se před bytovkami
pokládal balený asfalt, byla ještě před samotnou opravou komunikace provedena výměna
trubního vedení vodovodu (provedla firma KrVaK za cenu 220 642 Kč), zemní práce pro výměnu tohoto vedení provedl pan Strnádek za
cenu 49 000 Kč. Samotnou opravu komunikace provedl pan Stránský, vzhledem k rozšíření
zálivů a výspravě křižovatky po položení nového vodovodního řadu (což jsou neuznatelné
náklady v rámci dotace), se položení balené
rozšířilo na 582 m2 (původní předpoklad byl
400 m2). Celkové náklady na provedení akce
726 560 Kč bez DPH. Jelikož na opravu komunikace lze pohlížet jako na opravu povrchů
po výměně vodovodu (výměna proběhla pod
celým úsekem), uplatní obec odpočet DPH
(provoz a správa vodovodu a kanalizace jsou
v režimu s DPH).
Rada obce odsouhlasila požadavky ředitelky mateřské školy na opravu schodů
do MŠ (provedou obecní zaměstnanci), opravu sociálního zařízení v 1. patře, dále rada
obce schválila přijetí daru ve výši 9 600 Kč
pro mateřskou školu od firmy Rautis, a. s. na
nákup licence PREMIUM pro tvorbu interaktivních úloh s možností ukládání. S ředitelkou
MŠ proběhlo také jednání v rámci požadavků na doplnění dětského hřiště u MŠ, neboť
obec bude v lednu předkládat žádost o dotaci
z programu Ministerstva pro místní rozvoj na
občanskou vybavenost. Do této žádosti bude
krom herních prvků na dětské hřiště na návsi
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(na návsi je předpokládáno umístění 6 herních
prvků – síťového kolotoče, průlezky, trampolíny, pružinového houpadla, balanční kladiny,
domečku) zahrnut i větší herní prvek do zahrady MŠ. Celkové náklady tohoto projektu budou zhruba 480 tis. Kč.
Rada obce odsouhlasila podání žádosti
o dotaci z úřadu práce na vytvoření pracovní pozice pro pana Tomáše Klikorku na
dobu 12 měsíců. Zastupitelstvo obce na jaře
pověřilo, v rámci usnesení schvalujícího zřízení pracovního místa šéfa obecní čety, radu
obce, aby po šesti měsících (na které měla být
zkušebně pracovní pozice vytvořena) vyhodnotila efektivnost tohoto kroku. Původně bylo
zamýšleno vytvořit nové (nedotované) pracovní místo. Vzhledem k tomu, že výběrové
řízení vyhrál pan Tomáš Klikorka, který byl
v té době evidován na úřadě práce, byla jeho
pozice dotována z peněz na veřejně prospěšná
místa. Prospěšnost této pozice je po obci vidět
na první pohled. Proto se rada obce rozhodla
využít možnosti opětovně zažádat o dotaci na
pracovní místo pro pana Klikorku, příspěvek
bude činit 13 000 Kč po dobu 12 měsíců od
prosince 2015. Dále rada obce schválila žádost
o dotaci z úřadu práce na vytvoření pracovní
pozice pečovatelky na 0,5 úvazku pro paní Jílkovou na dobu 12 měsíců.
Rada obce jednala s panem Martinem
Auersvaldem z Čerpadel Vrchlabí o případném ukončení nájemní smlouvy na provozování areálu Homole. Jednání bylo vyvoláno zaslaným dopisem Čerpadel Vrchlabí s žádostí o výměnu ocelového tažného lana vleku,
na tento dopis obec odpověděla dle smyslu
uzavřené nájemní smlouvy, tedy že tyto náklady hradí nájemce areálu. Pan Auersvald
radě představil stanovisko firmy, která by ráda
smluvní vztah za určitých podmínek ukončila.
Rada se shodla, že vidí prostor pro ukončení
smlouvy, ale chce se bavit o cenách zůstatkových pořízeného majetku a nikoliv pořizovacích, tak jak bylo nastaveno na jednání zastu-
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Pod novým vedením se letos technická četa nezalekla ani velkých výzev.
pitelstva, kdy se také hlasovalo o případném
ukončení nájemní smlouvy. V tuto chvíle je
již jasné, že lyžařský vlek bude v letošní zimní
sezóně uzavřen, ale o tom už více v příspěvku
pana starosty.
V prosinci členové rady obce spolu s panem Antonínem Polejem vyhodnocovali
došlé nabídky uchazečů o zakázku „obnova vodovodu“ (obnova 1,238 km hlavního
řadu vedeného nyní ve skleněném potrubí).
Do termínu pro podání došlo celkem 12 nabídek, z nichž jedna nabídka nevyhověla kontrole úplnosti a byla z dalšího hodnocení vyřazena. Zbylé nabídky se pohybovaly v rozmezí od
2 549 597,79 Kč bez DPH (nejnižší nabídková
cena) do 4 870 154,24 Kč bez DPH (nejvyšší
nabídková cena). Hodnoticím kritériem byla
nabídková cena, všechny požadavky stanovené zadavatelem (obcí) a nejnižší nabídkovou
cenu splnila nabídka uchazeče Radomíra Šíra
z Poniklé.

foto: Tomáš Hájek

Vážení ponikelští sousedé, jsou před námi
ty nejhezčí svátky v roce, a tak mi dovolte vám
jménem celé obecní rady popřát příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti a do roku 2016 vše nejlepší!
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
V předvánočních chvílích mám vlastně jen
pramálo chuti obtěžkávat cancálek dalším povídáním o komunálních radostech a strastech.
O všem podstatném (i nepodstatném) pojednává obšírně zpráva paní místostarostky i zápis
ze zasedání zastupitelského sboru.
Homole
Není moc dalšího, co bych k článku paní
místostarostky mohl dodat. Současný stav
popsala dostatečně a budoucnost je ještě příliš
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otevřená. Ale abych z toho úplně neutekl, vezmu
to alespoň odzadu. Když se roku 2011 obecní
zastupitelstvo jednomyslně rozhodlo ukončit
vlastní chronicky ztrátové provozování ponikelského lyžařského vleku a našlo místo
sebe provozovatele nového, doufali jsme, že
máme vystaráno. Nejprve na deset, později
na dvacet let… I přes upřímnou snahu firmy
Čerpadla Vrchlabí provozovat areál lépe a přes
provedené investice se však po čtyřech letech
ocitáme opět v bodě nula. Opakující se statisícové provozní ztráty berou soukromému
nájemci chuť pokračovat v boji s přírodou
a minimální lůžkovou kapacitou stejně tak,
jako je vzaly obci. Podobné výsledky, podobné
závěry. Střetáváme-li se dodnes (!) s názorem,
že Homole musí vydělávat a může být nosnicí
zlatých vajec, mám jednoduchý recept, jak se
o tom přesvědčit. Zkuste to! Obec, vědoma si
reality, podpoří případného nového nájemce
stejně tak, jako podporovala toho stávajícího.
Závěr? V době uzávěrky tohoto zpravodaje je
vlek i koupaliště pronajato stále firmě Čerpadla
Vrchlabí, ta ovšem vlek nespustí. I kdyby obec
přistoupila v následujících měsících na ukončení
nájemní smlouvy a ujala se zpět správy areálu,
letošní zimní sezóna neproběhne. Není toho,
kdo by ji letos sponzoroval.
Poniklá – Benátky Krkonoš
Jedním z dlouhodobých úkolů, který mi
nevyřešen leží na stole, je zmapování a popis
historických i současných struh a stružek protínajících Poniklou křížem krážem. Vítaná
a mimořádně fundovaná pomoc nám sama od
sebe přichází v podobě pana RNDr. Vlastimila
Pilouse, mmj. geomorfologa a přispěvatele
časopisu Krkonoše. Ten v minulých dnech
vesnicí procházel a s některými z vás rozmlouval. Aby jeho práce o unikátním ponikelském zavlažovacím systému, kterou chystá,
byla co nejzajímavější, dovoluji si vás ještě
požádat o spolupráci. Máte-li doma staré fotografie struhy, znáte-li nějakou k nim se vážící
zajímavost (technickou i „sousedsky smluvní“),
prosím, stavte se na OÚ. Svatý Jakub sice není
svatým Markem, Ponikelský potok není Canalem Grande a po ponikelské struze byste se
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v gondole plavit nemohli, přesto však v kontextu krkonošské reality má nadpis této zprávičky
cosi do sebe. Nevěříte-li, počkejte na pojednání
pana Pilouse, které zde rádi zveřejníme.
A co v roce šestnáctém?
Končící rok patnáctý si zhodnotíme až
v následujícím zpravodaji, jen co po Silvestru spočítáme všechny zisky i ztráty. Již nyní
je ale třeba hledět na rok šestnáctý, a tak
snad alespoň naznačím, čím se budeme bavit.
Nemuselo by toho být úplně málo… Vedle
běžných oprav a úprav se obec bude potýkat zejména s výměnou části vodovodu, větších změn
(snad) dozná okolí školy a kostela a dočkáme
se pravděpodobně i sběrného dvora. Další dvě
akce, které mohou výrazně zasáhnout do chodu
obce, jsou vyvolány „zvnějšku“: Rekonstrukce
nadzemního vedení nízkého napětí v dolení
části obce s sebou ponese nutnost výměny části
veřejného osvětlení. Rekonstrukce I/14 Poniklá Mejto – Jablonec n. J. zahrne i výměnu
podloží, opěrných zdí, odvodňovacích systémů
a zálivů autobusových zastávek. Začátek snad
již roku 2016 v Poniklé. S tím budou souviset
i obecní náklady na nové zastávky, prodloužení
chodníků, úpravu přechodů a podobně. Kde na
to na všechno vezmeme? Nó, bude to napjaté!!!
O svátcích zrození však nemysleme na
přízemnosti! Přeji Vám, abyste si s koncem
roku našli krom všedního shonu chvíli i na
klidné, upřímné, duševní usebrání – spravedlivé
promyšlení a zhodnocení předchozího roku.
A až poté vykročíte do roku nového, abyste neopakovali minulé chyby, ale násobili dosavadní
úspěchy.
Tomáš Hájek, starosta
INZERCE:

Pronájem bytu
Pronajmu byt 2+KK (60m2) v RD se samostatným vchodem v Poniklé.
Byt je částečně vybavený.
Nájemné: 5 000,- Kč + energie.

Tel.: 776 885 700

Pod horami - listopad - prosinec

Obecní dění

Dění v obci
Upozornění na svoz odpadů
Oznámení vedoucího provozu střediska
Lomnice nad Popelkou:
Vážení zákazníci,
oznamujeme Vám tímto, že přelomem
roku 2015-2016 dochází ke dvěma lichým
týdnům po sobě 53. a 1. V praxi to znamená,
že režim svozu bude zachován ve stejných
intervalech jako doposud. Lidé naučeni
kalendářně na lichý nebo sudý týden si to
musí uvědomit.
V praxi to znamená:
Vývozní týden v roce 2015 v lichý týden
(červená známka), bude v roce 2016 prováděn
v sudý týden!
Vývozní týden v roce 2015 v sudý týden
(žlutá známka), bude v roce 2016 prováděn
v lichý týden!
OÚ Poniklá

Náves
Všem, kteří jste mne několikráte žádali
o to, aby někdo přednesl na zasedání zastupitelstva Váš nesouhlas s pojmenováním
naší návsi (rinku), oznamuji, že jsem tak na
8. zasedání zastupitelstva učinila. Myslím,
že pokud bude zápis uveřejněn tak, jak jej
můžeme najít na webových stránkách obce,
nemám k tomuto tématu již nic co napsat.
Pan starosta byl vyzván, aby nezneužíval své
pozice a nepoužíval název návsi v oficiálních
dokumentech, protože náves je náves a nijak
se nejmenuje. Ač Vás, ponikelské občany,
zastupitelé zastupují na jednáních obce, není
toto téma, dle mého názoru, jen v kompe-

tenci zastupitelů, ale Vás všech. Všichni byste měli mít možnost se vyjádřit – tím, že je
nové pojmenování zanášeno do oficiálních
dokumentů, stává se z něj název oficiální, bez
ohledu na to, zda s tím souhlasíte či nikoliv.
Nerozumím závěru z uspořádané akce (zápis
zastupitelstva, příspěvek pana starosty k tomuto tématu) - pokud občané provolají slávu
jednomu pánovi, je tím dáno, že se po něm
něco pojmenuje. Zmíněnou akci, od které se
začínáme setkávat s novým označením návsi,
považuji za zajímavé a pravděpodobně zdařilé
divadelní vystoupení. Nic víc.
Myslím, že většina z nás si přeje mít
náves beze změny jejího pojmenování, není
přeci potřeba, aby se nějak jmenovala. Pojmenování návsi, ať už po předkovi, po
oblíbeném dni v týdnu, po smyšlené osobě
či po oblíbeném herci (ať už je to kdokoliv a cokoliv), je věcí ponikelských občanů.
A všichni by se měli mít možnost k této věci
vyjádřit. Toto není pouze můj názor, ale názor
několika desítek lidí.
Přeji všem krásné a klidné Vánoce
a šťastný nový rok.
Zastupitelka Míla Gembická
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Zastupitelstvo obce

Nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá
Milí čtenáři, zde Vám předkládám nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá. Je
to výtah podstatného z osmé schůze. Pro podrobnější zápis včetně příloh doporučuji otevřít úřední
desku na www.ponikla.cz. Pro přehlednost jsou jednotlivé body číslovány. Toto číslování nemusí
souhlasit s číslováním bodů v oficiálním zápise. 8. zasedání se konalo 3. 12. 2015 za přítomnosti
13 zastupitelů (omluveni: D. Šír, S. Václavíková).

1) Činnost Rady obce od
10. 9. do 3. 12. 2015
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Diskuse:
Starosta po přednesené zprávě nejprve
vypořádal písemně podané podněty k zápisům
z jednání Rady obce zaslané zastupitelkou Ing.
Miloslavou Gembickou:
M. Gembická: Podnikatelské subjekty lze
podporovat smysluplněji, nějaký konkrétní
návrh, nápad, řeší se individuálně a tudíž
subjektivně?
T. Hájek: My za smysluplnější podporu
považujeme oboustranně výhodnou spolupráci. Obec tu není pro to, aby vymýšlela
dotační programy pro podnikatele, nebráníme
se a jsme ochotni jít do nějaké oboustranně
výhodné spolupráce. Konkrétní návrh nevzešel
ani z jedné strany. Stáli jsme o to, aby třeba
družstvo zajišťovalo zimní údržbu, to je případ
oboustranné spolupráce.
M. Gembická: Byli osloveni sousedé pozemku, o který žádá pan Roll? (pozn. zapisovatelky: vztahuje se k projednávanému bodu
č. 7 programu).
T. Hájek: Ano, sousedé osloveni byli, žádali
zřízení věcného břemene.
M. Gembická: Upřesnění hranic budoucích
vztahů s firmou V + V Metal, co si máme
pod tím představit? (pozn. zapisovatelky: jde
o upřesnění vztahů mezi novým majitelem
bývalé přádelny a obcí).
T. Hájek: Starosta zastupitelům promítl výkres
s vyznačením hranic obecních pozemků
a věcných břemen práva jízdy a chůze pro
obec.
M. Gembická: Ochránkyně veřejných práv se
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vyjádřila ke kauze MŠ – kdo tedy postupoval
správně? Orgány, obec, školka? Jiný úřad,
který prováděl šetření ve školce?
T. Hájek: Ombudsmanka se nevyjadřovala
k činnosti školky, ale pouze k činnosti institucí, shledala v pořádku postup České školní
in-spekce i obce. Česká školní inspekce má naplánovanou ještě jednu kontrolu, aby shledala,
zda bylo učiněno dle jejich doporučení.
M. Gembická: Překop veřejné kanalizace,
kde, z jakého důvodu? (pozn. zapisovatelky:
jde o dotaz k souhlasnému vyjádření Správy
KRNAP k plánovanému projektu propojení
čistíren odpadních vod).
T. Hájek: Jedná se o položení tlakové kanalizace mezi stávající čistírnou na Přívlace
a hlavní čističkou.
M. Gembická: Kolik stojí nové ocelové lano
k vleku? V provozování vleku také brání
špatný stav rolby, je to pravda?
T. Hájek: Cenu jsme nepoptávali, odhad
Čerpadel Vrchlabí je asi 250 tis. Kč. O špatném
stavu rolby nevím, nicméně z doby, kdy vlek
provozovala obec, byly každoroční náklady na
údržbu rolby v řádově 100 – 300 tisíc.
M. Gembická: Nákup vybavení do bytu
v kantýně a zátěžového koberce – proč je cena
zapsána formou „ve výši dvou nájmů“, pan
nájemce toto nakoupil a obec mu odpustila
dva nájmy?
T. Hájek: Neodpustila, určité náklady jsou ale
výdajem pronajímatele - a je pak jedno, zda
to vypořádá jako odpočet nájemného, nebo
nájemné vybere a náklad sama zaplatí.
M. Gembická: Náplň práce obecních
zaměstnanců, zázemí obecních zaměstnanců?
T. Hájek: Zázemí dosud není vyhovující,
respektive zaměstnanci mohou využívat sociální zázemí v obecních objektech, stále
předpokládáme vybudování zázemí na zadním
dvoře fabriky. Mimořádně dobrá zkušenost
z letních měsíců nám ukazuje, že návrat k jed-
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nomu vedoucímu byl krok správným směrem,
což je tedy především zásluha pana Klikorky.
M. Gembická: Nechci vůbec zpochybňovat
práci pana Klikorky, spíš mi šlo o to, zda bude
dostatek práce i pro zimní měsíce.
T. Hájek: To si opravdu řekneme v jarních
měsících, teď vidíme práci hlavně na zadním
dvoře v továrně – příprava zázemí obecní čety
a sběrného dvora, budou se dělat nové autobusové zastávky (v návaznosti na plánovánou
rekonstrukci úseku I/14 Poniklá – Jablonec
nad Jizerou), nový dřevěný plot přívlackého
hřbitova, práce na bytovém fondu apod.
M. Gembická: Používání názvu ponikelské
návsi ve veřejných dokumentech - žádám
tímto pana starostu, aby ve veřejných dokumentech, žádostech o dotace, apod.
nepoužíval svůj název veřejného prostranství.
Pokud chce pan starosta, případně je nutné
z jakéhokoliv důvodu pojmenovat ponikelskou náves - ať se jmenuje jakkoliv, měli
by se k tomu mít možnost vyjádřit občané.
(pozn. zapisovatelky: jedná se o používání
sousloví „Tuláčkova náves“, M. Gembická
po přednesení zprávy požádala o doslovné
vložení níže předneseného textu do zápisu).
T. Hájek: Když na prahu bouřného léta roku
1866 vmašírovalo do Poniklé pruské vojsko,
většina obyvatel se koukala schovat a zachránit
si své hmotné statky a zdraví. Ne tak Jiří Václav
Tuláček, nezlomný hrdina, upřímný vlastenec,
ponikelský Achilles. Nevíme, nač Tuláček
myslel, když stoupal na Havlíčkův kopec, aby
se sám postavil pruské Bismarckovské harpii.
Sotva přemítal o tom, že jednou vstoupí do
učebnic, že o něm budou opakovaně rokovat
slavná obecní zastupitelstva, že se po něm budou pojmenovávat návsi - a že to bude i po
sto padesáti letech budit nezasloužené kontroverse. Tehdejší zoufalý a zároveň velkolepý
čin hrdého patriota nebyl, pravda, dokonán.
Největší podíl na tom, aby místo slavného
obrazu hrdiny antických rozměrů byl Tuláček
později presentován v operetních fraškovitých
kulisách, měli pochopitelně zejména ti, kteří
ve chvíli skutečného ohrožení leželi zahrabáni
v seně, třesouce se bázní. Tak už to na světě
chodí. A je údělem stromů převyšujících své
okolí, aby snášeli údery blesků nízké zloby.
Strávil jsem dosti času studiem ponikelských dějin, abych dospěl k jednoznačnému
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závěru, že pokud má ponikelská náves nést
něčí jméno, je Tuláček nejlepší volbou. Je to
as na delší povídání. Museli bychom si rozebírat jednotlivé osobnosti z pohledu faktických životopisů, ale i morálního poselství,
inspiračního potenciálu, jakož i jistých znaků
mytičnosti a legendistického étosu. K tomu
jsem v případě zájmu připraven svolat seminář
i za účasti členů Matice Tuláčkovy.
Zpátky na zem – pokud je něčím Poniklá
zajímavá, tak je to charakteristický vztah jejích obyvatel k tomuto Bohem požehnanému
údolí. K této zahrádce v lůnu nebenosných
Krkonoš, okrašlované již osmým stoletím
k obrazu našemu. Po celou tu dlouhou dobu
mají lidé zde žijící potřebu pojmenovávat
nějak zá-koutí své vsi. Nejen každá zatáčka,
vyvýšenina a větší louka, ale i každá chalupa nese své jméno, svůj příšlapek. Vznikly
spontánně a neoficiálně. Čas vždy prověří,
co se uchytí a co ne. Kavánovo koleno, Huderovo, Skřiby, Kozel – a tak dále, a tak dále.
Odjakživa běžně užívané termíny nejen v neformálních, ale i v oficiálních dokumentech.
Stejně tak je to i s označením Tuláčkova náves.
Ostatně termín je do jisté míry legitimisován
i tím, že je již nyní vůlí tohoto zastupitelstva
součástí strategického rozvojového dokumentu a některých oficiálních usnesení zastupitelstva obce a rady obce. Nikdy nikdo nevznesl
jakýkoliv oficiální návrh, aby tomu tak nebylo.
Název Tuláčkova náves se opakovaně objevuje
v tisku a je užíván i běžném občanském styku.
Není ostatně nějakým mým autonomním
výmyslem, že tak budeme náves nazývat.
Na prvých Tuláčkových slavnostech roku
2011 tak provolal lid! Několik set ponikelských duší a na kolenou před zosobněním
Tuláčka klečící celá obecní rada totiž vědomě
opakovali dnes již klasická slova z takzvané
Tuláčkovy Illiády znějící:
Volá celá má ves:
Tuláčkova náves
nechť je to tu zváno!
V počest Tvého činu
rekovný hor synu.
Na věky tak dáno!
Jakožto demokrat respektuji toto ryzí vlastenecké lidové vzepětí, kterým navíc odčiňujeme
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těžkou historickou křivdu, která se ještě donedávna na Tuláčkovi dála.
Hodlám se tedy i nadále chovat k termínu
Tuláčkova název jako ke každému jinému
řádnému příšlapku, jako k části naší krásné
historie. Pokud mi slavné obecní zastupitelstvo
svým usnesením nakáže, že nemám používat
některá slova v úředním styku, jakožto demokrat budu pochopitelně toto mínění respektovat a zařídím se nějak dle toho. Jakožto
zastupitelé máte možnost odhlasovat cokoliv. Dokonce i nesmysl. Máte-li pocit, že je
to nutné, prosím. Pokud se tak ovšem nestane, nehodlám polevit ve své snaze zajistit
spravedlivější náhled na Tuláčka, a to mimo
jiné i doplněním Tuláčkovy návsi o sochu
našeho titána. Těch opravdu velkých rodáků
nemáme zase tolik, abychom si mohli dovolit
jimi pohrdat.
Přijde Vám, že celá tato reakce je tak nějak absurdní a nesmyslně nadnesená? Samozřejmě,
že je! Jenže jak jinak reagovat na výše zmíněný
podnět – zvlášť mám-li obavu, že byl myšlen
vážně?!?
M. Gembická: Používání názvu Tuláčkova
náves mi připadá spíš jako zneužívání pravomocí starosty, ne všichni zvolávali na návsi
Tuláčkova náves.
J. Bekr: Proto se politici bojí referenda,
protože by se mohlo stát, že jim lidé řeknou,
že to tak nechtějí.
T. Hájek: Z mé strany je to pouze pokus
o vytvoření příšlapku ze zdola. Není to oficiální název.
P. Plichta: Např. Bahýnko vzniklo také nedávno a dostalo se do oficiálních názvů.
A. Šedá: Vadí to především starším lidem,
pociťujeme to, když roznášíme zpravodaj.
M. Gembická: Zadní stezičkou naší vesničkou,
co je to za projekt?
T. Hájek: Paní Ing. Mlatečková-Čížková
vypracovala velmi rozsáhlý projekt obnovy
návsi. Tento projekt byl nakonec rozdělen
do 3 různých žádostí o dotaci. Projekt první:
„Zútulnění Tuláčkovy návsi v Poniklé“ zahrnuje sadovnické úpravy, zemní práce, druhý
projekt „Zadní stezičkou naší vesničkou“ je
pak dokončením cestní sítě na návsi a projekt
třetí bude obsahovat herní mobiliář na návsi,
např. věžový kolotoč, průlezku, pružinová
houpadla, trampolínu, balanční kladinu apod.,

9

Zastupitelstvo obce
jakož i doplnění prvku na zahradu mateřské
školy.
M. Gembická: Koupaliště vypuštěno – nepamatuji se, že bychom koupaliště na zimu
vypouštěli, bylo to nutné?
T. Hájek: Koupaliště bylo po sezóně
vypuštěno, vyčištěno a znovu napuštěno.
Jednalo se o chybu v zápise.
M. Gembická: Starou cisternu pořídilo SDH
bez účasti obce? Vše, nebo téměř vše, co se
pořizovalo pro SDH nebo se žádalo o dotace,
bylo se spoluúčastí obce.
T. Hájek: Ano, starou cisternu pořídil sbor
čistě ze svého.
Návrh usnesení č. 73:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 10. září do 3. prosince
2015.

2) Rozpočet obce Poniklá na rok
2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 je v tabulce na
další straně.
Diskuse:
M. Gembická: Výdaje za zpravodaj
100 000 Kč, není to nějak moc?
T. Hájek: Historicky bráno, 100 000 Kč se
platí několik let dozadu, když se sečetla částka
na šéfredaktora a tisk, tak jsme v nákladech
80 – 90 000 Kč, zpravodaji ubývají stránky
(mnoho politiky, málo legrace), ale je tištěn na
lepším a barevném papíře. Počet odběratelů je
prakticky stále stejný. Tiskne se 430 ks, zhruba
380 – 400 ks se distribuuje.
M. Gembická: Kapitola zastupitelstvo
900 000 Kč, koho zahrnuje?
T. Hájek: Jedná se o odměnu pro starostu,
místostarostku, tři radní a dva předsedy
výborů.
M. Gembická: Příjmy Eko-kom 150 000 Kč,
to bylo už téměř 10 let zpátky, méně třídíme
nebo více platí?
T. Hájek: Tříděného odpadu produkujeme
stále více, ale ostatní obce také, takže z toho
balíku podpory získáváme stále zhruba těch
150 000 Kč plus mínus 30 000 Kč.
Návrh usnesení č. 75:
ZO Poniklá schvaluje přebytkový rozpočet
obce na rok 2016 v paragrafovém znění:
příjmy celkem: 18 419 882,- Kč,
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Návrh rozpočtu obce Poniklá na rok 2016
Rozpočtové příjmy
souhrnný dotační vztah
dotace vodovod
dotace celkem

daňové příjmy:
daň z příjmů fyz. osob ze závislé
činnost
daň z příjmů fyzických osob ze
samost. v. č.
daň z příjmů právnických osob

Rozpočtové výdaje

Pozn

339 882
2 000 000 *1
2 339 882

2 300 000
50 000

údržba komunikací
dopravní obslužnost
vodovody
kanalizace

900 000

mateřská škola

450 000

základní škola

2 600 000

Pozn

1 000 000 *4
103 000
4 000 000 *5

1 700 000

knihovna

50 000

místní rozhlas

10 000

daň z příjmu fyzických osob z
kapitálových výnosů
daň z přidané hodnoty
správní poplatky
poplatek ze psů
rekreační poplatek
poplatek za užívání veřejného
prostranství

5 300 000
20 000
20 000
20 000
15 000

SPOZ

70 000

poplatek z ubytovací kapacity

10 000

tělovýchova a sport

75 000

výtěžek z provozování loterií
daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem

50 000
650 000
11 285 000 *2

250 000

zpravodaj Pod horami
Památky
grantový program ‐ spolky
kultura

poplatek za odpad

500 000

pečovatelská služba
veřejné osvětlení
hřbitovy
komunální služby
svoz komunálního odpadu

vodné

850 000

požární ochrana

odvádění a čištění odpadních vod,
nakládání s kaly

800 000

krizové řízení

nedaňové příjmy:

zpravodaj Pod horami
pronájem tělocvična
hřbitovní poplatky, pronájem
smuteční síně
komunální služby /pronájem
budov/
služby DPS
odměna EKO‐KOM
bytové hospodářství
nedaňové příjmy celkem

příjmy celkem

25 000
80 000

zastupitelstvo
pojištění majetku

40 000

činnost místní správy

300 000
50 000
150 000

*3

výdaje z finančních operací
bytové hospodářství

výdaje celkem

*6

100 000
50 000 *7
400 000 *8
75 000

400 000
500 000 *9
50 000
2 383 882 *10
850 000
100 000
10 000
900 000
100 000
1 400 000
50 000
2 000 000

17 726 882

2 000 000
4 795 000

18 419 882

třída 8 financování:
splátky jistin úvěrů

693 000

*11
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Poznámky k položkám, které se meziročně výrazněji mění, nebo popisují investiční záměry většího rozsahu
ad 1 - krajská dotace na výměnu skleněného potrubí
ad 2 - spíše konzervativní nastavení, odpovídá úhrnem skutečnosti roku 2014
ad 3 - pronájem Homole, Kantýna, garáže
ad 4 - 200 000,- zimní údržba; 800 000,- opravy a projekční práce (v případě přiznání dotace bude navýšeno)
ad 5 - 500 000,- provoz a drobné opravy; 3 500 000,- výměna skleněného potrubí
ad 6 - 1 400 000,- příspěvek na provoz; 300 000,- vybavení tříd
ad 7 - případný podíl na opravu pomníku padlým
ad 8 – navýšeno o 100 000,ad 9 – 200 000,- běžný provoz; 300 000,- rekonstrukce VO v souvislosti s rekonstrukcí NN – dolení Poniklá
ad 10 - platy obecní četě (předpoklad pozdějšího navýšení o cca 500 000,- od úřadu práce na VPP), sběrný dvůr,
náves (vl. podíl), Kantýna, stará hasičárna,...
ad 11 – ke konci roku 2016 bude doplaceno vše krom tělocvičny

výdaje celkem: 17 726 882,- Kč,
třída 8 financování: 693 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

4) Prodej ppč. 578/2 v k. ú. Přívlaka
Zdržel se
0

3) Aktualizace Plánu obnovy
vesnice
Na strategické dokumenty jsou kladeny
nároky dotačních vyhlašovatelů na aktuálnost,
proto je v návrhu jmenovitě uvést do Plánu obnovy vesnice tyto dva řádky:
Nově se přidají tyto dva řádky:
Plánovaný
harmonogram
Název projektu
realizace
Oprava místní
komunikace na
2016 - 2017
Novotný kopec (čp.
141 – čp. 131)
Dětské hřiště na
Tuláčkově návsi a u
2016 - 2017
Mateřské školy
Poniklá

Finanční
náklady v Kč
1 000 000 Kč

500 000 Kč

Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 76:
ZO Poniklá schvaluje aktualizaci Plánu obnovy vesnice 2015+ dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro
13

11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Pozemek ppč. 578/2 kú Přívlaka
výměra: 1 200 m2
KN: trvalý travní porost
ÚP – bez určení (navazuje na plochu bydlení)
Žadatelka: Věra Reljićová (Praha 9; Libáňská
2336/6; 193 00)
Rada obce žádost projednala a doporučila
prodej za cenu 50,- Kč/m2, žádost o koupi byla
zveřejněna v Pod horami.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 77:
ZO Poniklá schvaluje prodej pozemku ppč.
578/2 v k. ú. Přívlaka za cenu 50,- Kč/m2 paní
Věře Reljićové (Praha 9; Libáňská 2336/6;
193 00). Lhůta pro uzavření kupní smlouvy se
stanovuje nejpozději do 31. 12. 2016.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Prodej ppč. 782/3 v k. ú. Poniklá
Pozemek ppč. 782/3, k. ú. Poniklá (Zabylý)
výměra: 1 313 m2
KN: trvalý travní porost
ÚP – bez určení (navazuje na plochu bydlení)
Žadatel: Petr a Jarmila Rollovi (Dvouletky
2627/15, Strašnice, 100 00 Praha 10)
Rada obce žádost projednala a doporučila
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prodej za cenu 50,- Kč/m2 za podmínky
současného zřízení věcného břemene –
služebnosti chůze (pozemkem prochází
katastrálně neznatelná, leč fyzicky užívaná
pěšina z Dolního na Horní Zabylý). Majitelé
sousedních nemovitostí nemají zájem o koupi,
ale žádají o zřízení věcného břemene. Rollovým necháme vybrat, zda vyměří pouze
pěšinu a na ni se dá věcné břemeno, a nebo zda
se dá věcné břemeno na celý pozemek.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 78:
ZO Poniklá schvaluje prodej pozemku
ppč. 782/3 v k. ú. Poniklá za cenu 50,- Kč/m2
manželům Jarmile a Petrovi Rollovým (Dvouletky 2627/15, Strašnice, 100 00 Praha 10).
Lhůta pro uzavření kupní smlouvy se stanovuje
nejpozději do 31. 12. 2016. Podmínkou prodeje je zřízení služebnosti chůze pro povinného
majitele pozemku ppč. 782/3 a oprávněnou
obec Poniklou IČ 00276006.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Diskuse
M. Gembická: Hlasování o názvu návsi sem
nepřísluší, ale musím pro to něco udělat,
nedělám to jenom pro sebe, dělám to pro ty
lidi, kteří s tím nesouhlasí, proto navrhuji:
Návrh usnesení č. 80:
ZO Poniklá nařizuje starostovi obce
nepoužívat v oficiálních dokumentech sousloví „Tuláčkova náves“.
Hlasování:
Pro

M. Gembická
A. Šedá
J. Bekr

Proti
T. Hájek
M. Kulhavý
S. A.-M. Fišerová
J. Jirouš
J. Kubín
P. Plichta
J. Čížek
J. Urík

Neschváleno

Zdržel se

J. Jón
P. Novotná
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M. Gembická: Nájemce Kantýny, co ples?
Slyším různé informace o nájemci, co se s ním
plánuje do budoucna? Jsou ve smlouvě nějaká
ustanovení o akcích spolků?
T. Hájek: Na radě jsme připomínky probírali, zhodnocení necháme po plesu fotbalistů.
V nájemní smlouvě je, že obec si vyhrazuje
právo uspořádání až 12 obcí pořádaných
akcí typu zasedání ZO, beseda, divadlo (akce
z podstaty nevýdělečné), za které nebude hradit nájem ani energie. Na druhou stranu u akcí,
které mají potenciál výdělku (zábava, ples,
disco) obec nemůže určovat nájemci nějaké
podmínky. Kdo by pak do takového nájmu
šel? Předpokládali jsme, že každý, kdo bude
stát na straně nájemce, pochopí, že na těchto
akcích může něco vydělat a domluva se najde
tak, jako se všemi předchozími nájemci.
M. Gembická: Slyším otřesné zkušenosti
z různých stran. Jaká je výpovědní lhůta?
T. Hájek: Smlouva je uzavřena na neurčito
s půlroční výpovědní lhůtou bez udání důvodu.
M. Gembická: Vlek definitivně nepojede?
Penzion Homole je uzavřen i pro letní sezónu,
napořád?
T. Hájek: Vlek letos definitivně nepojede,
penzion Homole, pokud vím, nájemce nemá
na zimu ani na léto.
J. Čížek: Jak to bude letos v zimě s běžkařskými
stopami?
M. Kulhavý: Vzhledem k tomu, že rolba je
stále ještě v nájmu Čerpadel Vrchlabí, tak se
nebudou protahovat ani stopy.
M. Gembická: Lyžařský výcvik pro základní
školu se může tedy vyjednávat na jiném vleku?
J. Kubín: Ano, samozřejmě, na školské radě
jsme to probírali, mohou s termínem výcviku
operativně hýbat – např. letos nebude, bude se
konat příští rok, když nebyl v Poniklé na vleku
sníh, také nebyl.
M. Gembická: Pokud se bude zvelebovat
náves, kde bude pouť?
T. Hájek: Poutě se úprava návsi trochu dotkne, ale vejde se, celoroční využití návsi je
asi důležitější.
J. Čížek: Za Poniklou směrem na Jablonec
nad Jizerou padají stromy, Pelcovi by rádi
stromy vykáceli, ale jsou ve sporu s životním
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prostředím. Je to nebezpečné, nemůže do toho
zasáhnout obec?
T. Hájek: Obec byla účastna jednání, krajský
odbor dopravy nařídil (proti původnímu rozhodnutí Městského úřadu Jilemnice) vykácení
v určité vzdálenosti od komunikace, je tam
limit zhruba nějakých 40 m. Naprosto souhlasím s tím, že se jedná o nebezpečný úsek, kde
hrozí neštěstí.
J. Čížek: Most na Mejtě je v jednom místě
ucpaný kmeny, dělá to pak neplechu při velké
vodě.
T. Hájek: Vyřídíme.
J. Kubín: Na opravovaném mostku u lávky ke
garážím nejsou rošty.
T. Klikorka: Víme o tom, sháníme někoho,
kdo by za rozumnou cenu dodal.

Zastupitelstvo obce
J. Urík: Nyní, jak se udělala nová komunikace
u bytovek, tak u čp. 271 teče voda do bytovky.
T. Hájek: Víme o tom, zapískováním potrubí
vzniknul trativod, v němž se hromadí voda.
Pokud to bude nutné, bude na konci asfaltu
vykopáno prodloužení trativodu tak, aby voda
odtekla mimo bytovky.
T. Klikorka: Pan Strnádek tam dodělal chodníky, vybetonoval spáry, uvidíme, zda to třeba
problém nevyřeší.

Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Kalendář 2016:

Nový stolní kalendář s historickými fotograﬁemi - tentokrát z Přívlaky a Jilmu - si
můžete stále za necelých 90,- korun zakoupit na obvyklých prodejních místech:
Traﬁka, Krámek u školy, prodejna Třpytivá krása v Rautisu, Obecní úřad
Poniklá, IC Jilemnice.
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Jubilea listopad - prosinec 2015
85 let
Pasková Jaroslava
80 let
Tloušťová Anna
75 let
Jandurová Lidmila
Václavíková Jana
Mikolášová Božena
Šindelář Milan
70 let
Kynčl Vladimír
Ron Zdeněk
Therová Jana

Noví občánci
Solidní
žeň
nových
ponikelských
a přívlackých sousedů jsme sečetli na podzimním vítání občánků 3. října. V kolébce v obřadní
síni se pohoupali:
Andělka Skalská, Anička Kulhavá, Eliška
Vágnerová, Kristýnka Matějková, Matyáš
Machačka, Šimon Kubín, Štěpán Dobiáš, Tadeáš
Petruška a Viktor Novotka. Mladým slečnám
a pánům přejeme dlouhý, radostný a duševně
bohatý život v našem luzném údolíčku.
Tomáš Hájek
starosta

Vítání občánků - díl první, zleva Štěpán Dobiáš, Eliška Vágnerová, Tadeáš Petruška, Šimon Kubín

foto: Lenka Hájková
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Stříbrný podvečer
Na důležité milníky v životech našich
„stříbrných“ oslavenců jsme zavzpomínali
v pátek 27. listopadu. V obecních kronikách
jsme dohledali zápisy z let 1965 (narození
padesátiletých) a 1990 (sezdání stříbrných
svatebčanů). Jelikož někdejší kronikáři měli solidní smysl pro humor a jelikož večer doprovázel dobovými hity na kytaru Jaroslav Urík, bylo
snad to vzpomínání příjemné. Večer byl završen
společnou večeří U Floriána a zpěvem za doprovodu sladkého dřeva.
Tomáš Hájek
starosta

Daruj krev
„Krev není voda“ a je jí stále málo, zrovna
tak, jako čisté vody. „Krev je zcela zvláštní
šťáva“ (J. W. Goethe), bez které nemůže existovat člověk. Obojí je vzácné, obojí je stále třeba.
Bez vody nejde žít a bez krve také ne.
V roce 2015 se rozhodly Anna Farská (čp.

Společenská kronika
75) a Martina Holubcová (čp. 481) rozšířit řady
dárců krve v naší obci a za první odběr byly
oceněny odznáčkem krůpěje krve.
Zlatou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského
za 40 odběrů obdržel Leoš Vrána (čp.196).
Zlatý kříž II. stupně Prof. MUDr. Jana
Jánského za 120 odběrů obdrží v červnu Petr
Patřičný (čp. 189).
(z podkladů oblastního spolku ČČK Semily)

Poděkování
Poděkování patří také těm z Vás, kteří
podpořili charitativní sbírku a přispěli ošacením,
obuví, hračkami a dalšími věcmi na pomoc
potřebným.
Všem jmenovaným moc děkujeme, přejeme
hodně zdraví, štěstí, lásky a doufáme, že se
v příštím roce budeme i nadále setkávat.
MO ČČK

Na důležité milníky v životech našich „stříbrných“ oslavenců jsme zavzpomínali v pátek 27. listopadu.

foto: OÚ Poniklá
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Tma nebo světlo…
…smrt nebo život???
Rádoby moderní doba se zbavuje náboženských - duchovních představ o sobě, člověku i světu a to
má nutně své důsledky. Ono je svým způsobem snadné umlčet, vyhnat, odstranit a dokonce
„zabít“ bohy, ale problém je, co pak udělat s prázdnotou, která po nich zůstává. Postačí nám
připomenout, jak to dopadá, když se potom na boží trůny hrnou lidé. Diktatury nejsou příjemná,
lehká ani tvořivá období.
Zažili jsme už mnoho vizí a verzí státních, společenských, ideologických a jiných představ o životě
světa, národů i států.
Co od těchto svátků vyzkoušet „ vánoční model Boží“?
Boží Syn Ježíš Kristus:

Ač byl Pánem vesmíru, stal se nejchudším na zemi a neměl, kde by hlavu složil.
Když byl dítětem, spal v cizích jeslích a přitom zneklidnil krále. Když byl chlapcem, udivoval
vzdělané doktory. Když byl mužem, jel po moři na cizí loďce, vezl se na cizím oslátku a byl
pohřben v cizím hrobě, a přesto otřásl celým izraelským národem i základy veleříše římské.
Ovládal zákony přírody, tišil bouři, chodil po vlnách moře, sytil z mála tisícové zástupy,
uzdravoval bez léků, křísil mrtvé…..
Nepřátelé jej nemohli přemoci, satan a zlo jej nemohli zničit, temnoty ho nepohltily, a ani hrob
neměl sílu jej zadržet ve smrti. Nade vším zvítězil svou moudrostí, pokojem a láskou.
Nenapsal ani jedinou knihu, ale do největších knihoven světa by se nevešly knihy, které o něm
byly napsány.
Nesložil žádnou píseň, ale svou odpouštějící láskou rozezvučel písněmi chvály a vděčnosti mnohá
lidská srdce více než všichni básníci světa.
Nezaložil náboženskou školu, vědecký ústav ani seminář, ale školy vzdělaných národů se nemohou
pochlubit tolika žáky jako On.
Nezařídil lékařskou kliniku, ale uzdravuje více chorých duší než tisíce lékařů nemocných těl.
Nevelel žádné armádě, nedobyl ani píď země, a přece žádný vojevůdce neměl nikdy tolik
dobrovolníků a přátel jako On.
Mocí své lásky, poselstvím evangelia přetvořil celý svět.
Všichni lidé zklamali, On však neopouští nikdy nikoho.
Všichni lidé zradili, zhřešili a zemřeli, jen On jediný zůstává svatý, nekonečný a věčný.
Velcí mužové světa přišli a odešli. On však žije a přijde zase. Bude mít poslední slovo k dějinám
lidstva a rozhodne o věčnosti každého z nás.
Tento Ježíš je můj bratr, který mě provází, a já Ti za to děkuji, Ježíši Kriste, Synu Boží.
Přeji nám všem lidsky pokojné a Bohem požehnané svátky - svátky blízkosti člověka k člověku
a lidí k Bohu.

Bratr Ivo

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
Přijdeme k Vám v sobotu 9.ledna 2016.
Těší se na Vás K+M+B
16
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ZŠ a MŠ Poniklá

Co se děje ve škole a ve školce
Z třídní knihy předškoláka
Zatímco se příroda pozvolna chystala ke
klidu a spánku, u nás to bylo právě naopak. Jako
kdyby s námi začali šít všichni čerti. Však také
řadu z nás již začínalo pozvolna tížit svědomí.
A tak jsme v tuto dobu obzvlášť radostně vítali
veškeré činnosti a aktivity, které rozptýlily naše
obavy z brzké nebeské návštěvy.
10. 11. 2015 Za námi do MŠ přijel po
nějaké době opět Luboš z ekologického
sdružení Čmelák. Přijel si s námi povídat
o významu dřeva s programem Království papíru. Některé informace o lese a stromech pro nás
nebyly neznámé, ale co si většina z nás zkusila
úplně poprvé, byla výroba vlastního papíru
z papírové hmoty. A tak nám při práci, povídání

i hrách uběhlo celé dopoledne a nám bylo líto se
s Lubošem rozloučit. Teď už musíme jen doufat,
že i on byl s námi rád a někdy zase mezi nás
zavítá.
13. 11. 2015 Ale již za tři dny jsme si na
Luboše ani nevzpomněli. V I. třídě se totiž
tento den objevil malovaný divadelní paraván
a s ním i manželé Kašparovi z Miletína a spousta loutek. Hořeli jsme nedočkavostí, jaká asi
pohádka bude. A byla! Vyprávěla o zlatovlasé
panně a Jiříkovi. Seděli jsme ani nedutali, a jen
když Jiřík potřeboval pomoci, tak jsme neváhali. Doprovodili jsme ho do světa pro Zlatovlásku
a pomohli jsme mu vylovit na prut zlatou rybku.
A že zahrát takovou loutkovou pohádku není
úplně snadné, jsme se mohli přesvědčit po jejím
skončení, kdy si ti odvážnější z nás mohli loutky
potěžkat a vyzkoušet si jejich vodění.

Ale co si většina z nás zkusila úplně poprvé, byla výroba vlastního papíru.
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Čas rychle ubíhal a najednou tu byl advent.
Naše obavy a nejistota se stupňovaly, ale naštěstí
se úměrně s tím stupňovala i naše činorodost.
1. 12. 2015 Tento den byl pro nás plný
zážitků. Již od rána jsme se těšili, až pro nás
přijede malý autobus a odveze nás do Jablonce
nad Jizerou na vánoční pohádkové dopoledne.
Nejdříve byla pro nás připravena pohádka Čert
popleta aneb Jak Lojzík nemusel do pekla.
Přestože čertíci na jevišti dělali, co mohli, aby
nás pobavili, někteří z nás měli v tu chvíli pouze
jediné přání: být už zpět ve školce. Úsměv ve
tváři se jim objevil až při stavění betléma, do
kterého si herci vypůjčili i několik kamarádů
z hlediště. A tak jsme pozorovali naše malé
herce a pomáhali se zpěvem koled.
Na odpoledne jsme pozvali do MŠ naše
rodiče na vánoční tvoření. A tak zhruba po hodince práce jsme si domů odnášeli nazdobené
vánoční stromečky, vyrobené z polystyreno-

ZŠ a MŠ Poniklá
vých jehlanů a sena, a pedigové kapříky. Obojí
nám teď doma krášlí interiér a připomíná blížící
se dobu Vánoc.
4. 12. 2015 Tak tohle se může stát
jenom nám! Již 14 dní předem jsme si zdobili a připravovali ponožky pro Barborku. Den
předem jsme si je nachystali na okenní parapety
na balkóny a těšili se, co nám do nich Barbora nadělí. Ale co se nestalo! Ráno přicházíme
do školky, běžíme se podívat na ponožky
a ony fuč! Ani nadílka, ani ponožka! Jen
velké zklamání. Hned se mezi námi rozjitřily
spekulace o zlodějích, zapomnětlivé Barboře
či velkém větru. Ale nebojte se! Nic z toho se
nakonec nepotvrdilo. Přestože jsme celé dopoledne ponožky sháněli v budově MŠ i venku,
nakonec se ukázalo, že Barbora k nám do MŠ
pro svoji velkou vytíženost dorazila až před
polednem. Však se jí to také stalo osudným,
neboť ti bystřejší z nás ji letmo zahlédli projít

Na odpoledne jsme pozvali do MŠ naše rodiče na vánoční tvoření.

foto: MŠ Poniklá
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po balkóně.
7. 12. 2015 Mikuláš nás letos pěkně
převezl. Jelikož v době, kdy přišel čas jeho
pozemských pochůzek, byla školka právě
zavřená, došlápl si na některé z nás přímo doma.
Ale zřejmě nestihl obejít všechny nebo někoho
doma nezastihl, a tak nám nechal něco z dobrot
ještě v nůši přede dveřmi školky, abychom si je
rozdali. Děkujeme, Mikuláši, a vážně Ti slibujeme, že se budeme snažit dělat všechno tak, jak
je to správné!
10. 12. 2015 Tento den jsme se vydali objednaným autobusem do Jilemnice.
Prošli jsme zámeckým parkem a vstoupili do
zámku – jilemnického muzea. Tady ale bylo
zvláštních věcí! Prohlédli jsme si, jak vypadala štědrovečerní tabule u panstva i v prosté chaloupce. S muzeem jsme se rozloučili
prohlídkou dřevěného Metelkova betlému
s vyřezávanými postavičkami, který se pro nás
rozezvučel a rozpohyboval.
17. 12. 2015 Na tento den jsou k nám do
MŠ zváni všichni, kteří jsou našimi příznivci

ZŠ a MŠ Poniklá

a oblíbili si naše dětská vystoupení. A stejně
tak, jako bývají dozajista všichni zvědavi,
co jim předvedeme, jsme my zas vždy napnutí, kolik diváků se před námi po rozevření
zástěny objeví. Letos společně zavzpomínáme
na některá stará řemesla, připomeneme si zimní
radovánky a vánočně naladíme naše obecenstvo
zpěvem koled a vánočních písní.
18. 12. 2015 V tento den by na nás mělo
čekat rozbalování dárků. Ale jestli se nějaké
v MŠ objeví, je vždy velmi nejisté až do posledního okamžiku. V době, kdy budete číst tyto
řádky, už bude vše jasné. Vy ale budete muset
počkat až do příštího vydání časopisu, abyste se
dozvěděli, jak to dopadlo. No, my jsme to také
museli vydržet. A nebylo to vůbec lehké!
A tak vám všem přejeme krásné a pohodové vánoční svátky. Ať každý z vás najde pod
stromečkem svůj vysněný dárek a v novém roce
2016 hodně zdravíčka a při příštím povídání
nashledanou.
za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

Barbora k nám do MŠ pro svoji velkou vytíženost dorazila až před polednem.
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Z činnosti výjezdové jednotky
od 1. 5. do 10. 12. 2015
V uvedeném období jednotka pokračovala
v seznamování se s novým vozem.
Samozřejmostí je průběžné školení členů,
u řidičů jsou navíc ještě povinné kondiční jízdy.
Dále proběhlo školení obsluhy motorových
pil a školení velitelů v Jilemnici, kterého se
zúčastnili Ondřej Skalský, Ladislav Čurda,
Miloš Holubec a Tomáš Klikorka. V Semilech
absolvoval kurz na motorovou pilu Stanislav
Čurda.
Obyvatelé v blízkosti hasičárny si určitě
vybaví i několik dnů, kdy se do ticha rozhoukala
siréna.
Poprvé to bylo v sobotu 13. června ve
12:24 hod. Jednalo se o požár paseky v Po
niklé – Kákově. Jednotka vyjela ve 12:33 hod
ve složení: řidič Pavel Kraus, velitel Miloš Holubec, členové Ondřej Doležal, Jiří Jindřišek,
Jiří Čurda a Jan Skalský. Činnost jednotky
– hašení, doprava vody a zřízení plus obsluha
čerpacího stanoviště u nádržky u školy. Návrat
na základnu v 15:01.
Na druhý výjezd se dlouho nečekalo,
siréna se rozhoukala ve středu 17. června ve
14:30, výjezd do Hrabačova ve 14:36 k požáru
v prostorách bývalého motorestu. Jednotka
provedla průzkum a zůstala v záloze na místě,
po domluvě s velitelem zásahu se vrátila
v 15:49 hod. Složení: řidič Ladislav Čurda, velitel Tomáš Klikorka, členové Pavel Kraus, Miloš
Holubec a Zdeněk Krause.
Třetí výjezd byl opět do Hrabačova, šlo
o požár travního porostu v okolí starého
kravína. Poplach v úterý 1. září ve 20:29,
výjezd ve 20:35 ve složení: řidič Ladislav
Čurda, velitel Tomáš Klikorka, členové Miloš
Holubec, Pavel Kraus, Vít Holubec, Ondřej
Skalský, Ondřej Doležal a Jakub Jirouš. Činnost
– průzkum a záloha na místě. Návrat ve 21:12
hod.

Následovalo jedno prověřovací cvičení
v pátek 6. listopadu. Poplach ve 14:53, jednalo se o dvě osoby zavalené stromem v lese
na Preložce. Výjezd ve 14:59 ve složení: řidič
Ladislav Čurda, velitel Tomáš Klikorka, členové
Jan Jindřišek, Ondřej Skalský, Vladimír Janata,
Ondřej Doležal, Vít Holubec a Stanislav Čurda.
Činnost – vyhledávání osob v terénu, ošetření
zraněného a jeho transport na nosítkách.
O druhého se postaralo HZS Jilemnice. Zpět na
základně v 16:05 hod.
O týden později, 13. listopadu, proběhlo
taktické cvičení v prostorách zemědělského
družstva v Peřimově, jednalo se o požár
sušičky na obilí. Poplach v 15:00, výjezd
v 15:06 ve složení: řidič Ladislav Čurda, velitel
Tomáš Klikorka, členové Jakub Jirouš, Ondřej
Skalský a Ondřej Doležal. Činnost – průzkum,
vytvoření dopravního vedení a jednoho proudu,
doplňování CAS. Návrat v 16:31 hod.
Poslední siréna se ozvala v neděli 29. listopadu v 18:28 a ohlásila strom přes silnici
za Preložkou. Výjezd v 18:33 ve složení: řidič
Ladislav Čurda, velitel Tomáš Klikorka, členové
Jakub Jirouš a Ondřej Skalský. Činnost – řízení
provozu, rozřezání stromu a úklid komunikace.
Návrat na základnu v 19:24 hod.
Děkuji všem členům jednotky za včasné
výjezdy, pomoc s údržbou techniky a materiálu.
Obecnímu úřadu a zastupitelstvu za výbornou
spolupráci. Děkuji také všem, kteří se jakkoliv
podíleli na chodu výjezdové jednotky obce Poniklá.
Na závěr Vám všem přeji pevné zdraví,
krásné a klidné prožití svátků vánočních, veselé
rozloučení se starým rokem a optimistický vstup
do roku 2016.
Za jednotku Tomáš Klikorka
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SDH Poniklá

33.ročník

SILVESTROVSKÉHO BĚHU V PONIKLÉ

2015

Datum :

Čtvrtek 31.12.2015

Pořadatel:

SDH Poniklá

Místo:

Hasičská zbrojnice

Tratě závodu:

Silnice a veřejné cesty

Prezentace:

V den závodu – půl hodiny před startem

Start:

13:30 hod.

Kategorie:

Od předškolních – po důchodce

Startovné:

Dobrovolné

Ceny:

První tři obdrží drobné ceny a diplomy…

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V restauraci ,,U Floriána´´

Pořadatelé se těší na Vaší hojnou účast.

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

cca 50 m
cca 100 m
400 m
400 m
800 m
1000 m
2000 m
400 m
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
4. ročník losovaného turnaje ve
volejbale pro příchozí
V sobotu 14. 11. 2015 jsme se sešli
v tělocvičně ZŠ, abychom strávili sportovní den
pod vysokou sítí. Celkem se sešlo 31 sportovců,
kteří si chtěli změřit síly. Losovalo se 5 družstev,
jedno bylo sedmičlenné.
Boj o první místo byl zahájen kolem
9:30 hodin, hrálo se na dva sety do 25. Ač
byly týmy nalosované, nebyly mezi nimi
výkonnostně velké rozdíly.
Vítězným družstvem se stalo družstvo
Jakuba Švandy, ale to není vůbec podstatné.
Nejdůležitější na tomto turnaji je, že se sejde pár
nadšenců do volejbalu a společně strávíme den
plný legrace a sportu.
Všem, kteří přišli, děkujeme a doufáme, že
se uvidíme i příští rok na 5. ročníku. A také jste
všichni, kteří jste buď nemohli nebo ještě váháte
s účastí, srdečně zváni…
Sportu zdar a volejbalu zvlášť!!!
Martina Holubcová

.
Dance
of life 2015
V sobotu 21. 11. 2015 jsme se s Minipusinkami vydali na soutěž do Skalice u České
Lípy. Cesta byla pohodová, na cestu nám občas
vysvitlo i sluníčko.
V dobré náladě jsme dorazili na místo a šli
jsme rovnou do sálu, abychom si zkusili skladbu
do jiného prostoru, než na který jsme zvyklí…
Vše proběhlo v pořádku, teď už jen
převléknout a počkat, až na nás přijde řada.
Minipusinky se pustily do cvičení
s nadšením a s úsměvem. Je třeba je pochválit,
protože některé cvičí teprve od září a už se
naučily skladbičku.
Ve skupině jsme skončili na 4. místě, tedy
těsně pod stupínky vítězů, ale bylo to opravdu
těsné. Ke třetímu místu chybělo jen maličko.
Zacvičily s nadšením a já doufám, že jim to
dodá sílu a chuť do dalšího cvičení…
Moc děkuju všem rodičům, kteří přišli svá
zlatíčka podpořit. Je to pro ně hodně důležité,
když vědí, že to, co dělají, zajímá i nás, rodiče…
Martina Holubcová

V sobotu 14. 11. 2015 jsme se sešli v tělocvičně ZŠ, abychom strávili sportovní den pod vysokou sítí.

foto: TJ Sokol Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

V sobotu 21. 11. 2015 jsme se s Minipusinkami vydali na soutěž do Skalice u České Lípy.
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foto: TJ Sokol Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

TJ Sokol Poniklá
pořádá

Cvičení pro radost…

s Olgou ŠÍPKOVOU
II.
Aerobik
Posilování
Power Yóga
Protažení

Tělocvična ZŠ Poniklá 6.února 2016
10:00 - 13:00 hod (o přestávce možnost malého občerstvení – káva, čaj)
Vstupné: 230,-Kč (podložky s sebou)
Rezervace nutná předem: holubcovamartina@seznam.cz, tel. 732 233 117

!!! místa jsou omezená !!!
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Ponikelská kopaná

Co se děje u fotbalistů
Fotbalový podzim
Skončila podzimní část fotbalové sezóny
ročníku 2015/2016. Po dlouhé době první rok
v okresním přeboru.
Ponikelští hráči odehráli 13 soutěžních
utkání. Z toho 4x zvítězili, 2x remizovali
a 7x prohráli. Dosáhli tak 14 bodů a s celkovým
skóre 24:25 jsou na desátém místě v okresním
přeboru.

Nejlepší střelci podzimu: Dobiáš Roman 6,
Hájek Jan 5, Koucký Pavel 4 a Dobiáš Martin
3 branky.
Za celou podzimní část obdrželi naši hráči
33 žlutých karet a 1 kartu červenou.
Na závěr bych chtěl všem občanům popřát
hezké prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a spokojenosti do Nového roku
Za FO TJ Poniklá
Svatý Vlastimil

Průběžná tabulka okresního přeboru po podzimní části
ročníku 2015/2016
Rk.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

25

Družstvo
Jiskra Libštát
SK Studenec
SOKOL Mříčná
SK Jívan Bělá
Sokol Nová Ves nad Popelkou
FK Košťálov B
Sokol Bozkov B
FC Lomnice nad Popelkou B
FK Přepeře B
TJ PONIKLÁ
Sokol Stružinec
SK Mírová pod Kozákovem
SK Jilemnice B
Sokol Horní Branná B

Záp.
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

+
10
10
8
8
7
6
6
6
5
4
3
3
3
2

0
2
2
1
0
0
3
2
2
2
2
1
1
0
2

1
1
4
5
6
4
5
5
6
7
9
9
10
9

Skóre
52:14
31:11
38:22
33:26
22:19
26:29
49:41
36:33
20:28
24:25
22:32
24:43
18:55
19:36

Body
32
32
25
24
21
21
20
20
17
14
10
10
9
8
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Ponikelská kopaná

Sportovní ples
Dne 23. 1. 2016 pořádá TJ Poniklá tradiční
SPORTOVNÍ PLES
Začínáme ve 20:00 hodin v Kantýně.
Bohatá tombola, vstupné - 80,- Kč
K tanci a poslechu hraje:

26

Pod horami - listopad - prosinec

Kultura

Kultura v Poniklé
Rozsvěcení vánočního stromu
Prosincový podvečer, setmělá Tuláčkova
náves, vůně svařáku... Na svá místa přicházejí
postavičky, skoro jako vyřezané, klíč se otáčí
a v Poniklé se spouští Vánoce..
Už pátý rok v řadě se vždy druhou adventní sobotu koná personálně snad nejnáročnější
z akcí, které Kabinet kerkonošské slovesnosti
v průběhu roku pořádá. Nutno říci, že bez vydatné spolupráce se školou by to nebylo možné!
Pojďme si zrekapitulovat, co se vlastně všechno
dělo. Od 15 hodin mohli návštěvníci naplnit jak
své touhy po originálních rukodělných výrobcích, tak i svá břicha u stánků s občerstvením.
Program zahájili svým pásmem žáci ZŠ.
O chvilku později se blýsknul letošní drahokámek - výběr z klasických českých pohádek
v brilantním provedení divadelní společnosti
Kejklíř. Hned potom už jsme mohli začít ladit adventní noty společně se skupinou NOËL
a vánočními popěvky z celého světa. Byla to radost poslouchat!

Přesně s úderem 18. hodiny už přichází vrcholné číslo, to, proč jsme se zde všichni sešli
- “Živý mechanický betlém”. Na louku před
školou se staví celkem 69 figur a vytváří obrázek
jak z jiného světa. Za doprovodu koled se betlém
rozpohybuje a ani ne za deset minut je po všem...
Společné rozsvícení ponikelského vánočního
stromu už je pak jen taková třešnička na dortu.
A abych nezapomněla - letos se nám do toho
ještě zamontoval Mikuláš. Dorazil v kompletní
sestavě i se dvěma anděly a čertem a ve své knize
měl moc dobře napsáno, kdo dostane odměnu
a kdo zase kousek uhlí.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na realizaci
jakékoli části této akce, zejména betlému!
Přejeme všem hezké Vánoce a dobrý rok
2016, do kterého vykročíme pěkně zostra - sobota 6. února bude ten den, kdy se aspoň jednou
v roce pokocháme pohledem na orloj. Zároveň si
pořádně promastíme žaludky zabijačkovými pochoutkami. Nezapomeňte - útratou za jídlo a pití
si vlastně předplácíte bohaté kulturní zážitky na
dalších akcích!
Bára Kulhavá
Kabinet kerkonošské slovesnosti

Na louku před školou se staví celkem 69 figur a vytváří obrázek jak z jiného světa.
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Letošní betlém
sčítání osazenstva

MISTR BETLÉMSKÝ S KLÍČEM – Matyáš Braun
1. CHALUPNÍK S KOŠTĚTEM – Jan Kubín
2. CHŮVIČKA S MIMINEM – Adélka Janatová
3. SELKA SYPE ZRNÍ – Julie Hnízdilová
4. PÍSAŘ – Jan Kodad
5. PEKAŘKA S VÁLEČKEM – Jana Kodadová
6. OZDŮBKÁŘKA – Veronika Zitková
7. KORÁLKÁŘKA – Nicol Řepková
8. ZAHRADNÍK S MOTYKOU – Toník Braun
9. TRUHLÁŘ – Roland Haase
10. ŘEMESLNÍK S KLADÍVKEM – Bárt Braun
11. ZAHRADNICE – Andulka Leščišinová
12. KUCHAŘ – Adam Pospíšil
13. PERNÍKÁŘKA – Klárka Pajerová
14. PERNÍKÁŘKA – Markéta Danihelková
15. CHALUPNICE S JABLKY – Anežka Havajíková
16. ŠUMAŘKA S KLARINETEM – Lenka Holubcová
17. ŠUMAŘKA HELIGONEM – Kačka Holubcová
18. FLÉTNISTKA – Maruška Havajíková
19. CHŮVA S KOČÁRKEM – Emička Hájková
20. CHŮVA S KOČÁRKEM – Kačka Jandurová
21. ČTENÁŘKA – Nikolka Jindřišková
22. HOLČIČKA S PEJSKEM – Terezka Morávková
23. VYŠÍVAČKA – Nikolka Kozyková
24. PAPUČÁŘ – Adam Vrbata
25. PEKAŘKA – Valentina Leščišinová
26. PRADLENKA – Barunka Šedá
27. ZEDNÍK – Štěpán Čech
28. KARTÁČNICE – Kristýnka Kunertová
29. CHALUPNÍK S LOPATOU – Pepa Švanda
30. CHALUPNÍK S HRÁBĚMI – David Patočka
31. ŠENKÝŘ – Matěj Hlůže
32. PIJAN – Patrik Novotný

Kultura
33. LENOCH – Kryštof Hájek
34. ŠVEC – Tomáš Bukáček
35. DRÁTENÍK – Jára Skalský
36. PLETAŘKA – Sára Kunertová
37. ŠVADLENA – Vlaďka Samková
38. BUDKAŘ – Vojtěch Holubec
39. DRVOŠTĚP – Petr Novák
40. DRVOŠTĚP – Lukáš Tomíček
41. MLATEC S CEPEM – Tomáš Řepka
42. KRAJKÁŘKA – Aneta Šedá
43. KOVÁŘ – Josef Krause
44. KOVÁŘ – Štěpán Holubec
45. KOVÁŘ – Filip Ledvina
46. KAMENÍK – Daniel Hartych
47. MÁSLAŘ – Tomáš Volejník
48. HOSPODYNĚ S HUSOU – Klárka Šedá
49. KOŘENÁŘKA S NŮŠÍ – Vanesa Hilmarová
50. ANDĚL S TRUBKOU – Kateřina Zálišová
51. ANDĚL S TRUBKOU – Klárka Gembická
52. ANDĚL S RATOLESTÍ – Sandra Šperlová
53. ANDĚL S RATOLESTÍ – Šárka Holubcová
54. JEŽÍŠEK – Kristýnka Matějková
55. SV. MARIE – Michaela Střížková
56. SV. JOSEF – Jiří Aubris
57. KAŠPAR – Luboš Vondra
58. MELICHAR – Petr Plichta
59. BALTAZAR – Marcel Miĺo
60. FARIZEJ – Jaroslav Urík
61. FARIZEJ – Luděk Richter
62. FARIZEJ – Jakub Tichánek
63. HERODES – František Kaván
64. DAROVNÍK – Kateřina Kozáková
65. DAROVNÍK – Oldřich Rusín
66. DAROVNÍK – Kristýnka Rusínová
67. DAROVNÍK – Milada Havlíčková
68. DAROVNÍK – Markéta Hrubá
69. KOMINÍK – Lenka Drábková
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Kultura
Zveme všechny děti, rodiče, babičky,
dědečky, tety, strejdy a kamarády na

SVATOŠTĚPÁNSKÉ
ZPÍVÁNÍ KOLED
26.12.2015 od 14h.
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZAZPÍVAT K JESLIČKÁM
DO KOSTELA SV. JAKUBA V PONIKLÉ
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Kultura

Ponikelské Posvícení
To je zlaté posvícení,to je zlatá neděle.
Máme maso a zas maso,
k tomu kousek pečeně.
To je zlaté posvícení, to je zlaté pondělí.
Máme maso a zas maso,
jako včera v neděli.
V září jsme se opět u Muzea krkonošských
řemesel manželů Pičmanových sešli, abychom společně ochutnali koláče od našich
hospodyněk, připravené na ponikelské posvícení/neposvícení. Poprvé bylo posvícení spojeno s koncertem smíšeného pěveckého sboru

Soutěž o nejúžasnější koláč byla letos velmi náročná.

Karbanátky s cuketou
(recept J.Pičmanové)

1,3 kg vepřové plece
0,4 kg cukety
2 pol.lžíce vegety
2 vejce
1 kelímek smetany 12%
hrst čerstvých bylinek
2 pol. lžíce solamylu
trošku strouhanky
pepř, sůl
tandory masala, lžička chilli
Postup jako při tvorbě klasických karbanátků.

foto: Míla Gembická
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OCTOPUS v kostele sv. Jakuba a s nedělní
mší, díky aktivitě paní Magdy Jarošové. Slávka Hubačíková a Anna Mládková přispěly
krásnými poudačkami, hudební trio Hlaváč,
Janata, Kaván posezení oživilo písničkami.
Soutěž o nejúžasnější koláč byla letos velmi
náročná. Sešlo se 15 koláčů, z nichž některé
byly připraveny z cukety, což vůbec nebylo
poznat, ba naopak, byly hodnoceny jako jedny z chutnějších. CUKETA a pokrmy z ní bylo
téma letošního posvícení. K ochutnání bylo
připraveno několik mimosoutěžních zajímavých dobrot. Samotné soutěžní koláče nejen
moc hezky vypadaly, ale byly všechny velmi
chutné. Všechny hospodyňky přinesly úžasné

Nejúžasnější koláč.
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Kultura
dobroty, které jsme měli možnost všichni
ochutnat a ohodnotit. Krakonoš dohlížel na
krásné počasí tak, aby se dětem dobře tvořilo
a svítilny dobře zasychaly. Dveře k návštěvě
muzea byly otevřené, kdo měl zájem, mohl
se ponořit do doby před několika desetiletími, představit si dřívější život u nás, ať už
jako rolník, perlař, krejčí či švec, obdivovat, jak jsme byli doma šikovní při vyšívání,
malování, zdobení, pletení či háčkování.
Letošní krásné a chutné posvícenské koláče
a vytvořené svítilny našimi dětmi dokázaly,
že jsou stále mezi námi lidé šikovní a zruční.
Všem, kteří donesli něco k ochutnání,
moc děkujeme a doufáme, že se zase v příštím

foto: Míla Gembická
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roce sejdeme.
Recept na nejchutnější koláč je přiložen,
stejně tak recept na nejlepší pokrm z cukety
– karbanátky z cuketou. Ostatní dodané recepty společně s dalšími recepty (od dam
a gentlemanů z Domu s pečovatelskou
službou, od vyhlášených ponikelských
kuchařek a kuchařů, od všech, kteří chtějí
svůj recept prozradit) jsou zatím sbírány a budou snad jednou vydány jako kniha Ponikelských specialit. Zároveň přikládáme krátký
článeček o posvícení, jak se slaví jinde.
Manželé Pičmanovi a Okrášlovací spolek

Průběh posvícení, jak jej známe
z literatury
Dříve se posvícení slavilo většinou od
sobotního večera do úterního rána, někde do
čtvrtka, místy dokonce týden tzv. „od starého
posvícení do mladého posvícení“, tedy od
neděle do neděle. Avšak samotné přípravy
na posvícení začínaly mnoho dnů předem
čistěním stavení a dvorku. Zároveň s oslavami se konávalo mnoho zásnub a uzavíralo
plno sňatků. O posvícení se scházela celá rodina včetně širokého příbuzenstva a všichni
svorně zasedali u bohatě prostřených stolů.
Obecně platilo: Čím více hostů, tím větší pocta pro hostitelku.
Dva dny před posvícením, tedy v pátek,
se zabíjela kuřata, kachny a husy, aby bylo
dostatek masa. Chasníci postavili na návsi vysokou a rovnou posvícenskou májku, ozdobenou pestrými pentlemi jako svědka a strážce
nadcházejícího veselí.
V sobotu před hodovou nedělí se posílaly přátelům z okolí koláče s pozváním,
aby přišly na posvícení či na hody a proto
se zvacím koláčům začalo říkat „zváče“.
Zároveň s koláči se pekla posvícenská husa.
V neděli zahajoval posvícení slavnostní
oběd, který se podával po návratu ze slavnostní mše a dokončení kuchyňské práce, zpravidla až kolem druhé hodiny odpolední. Tradičně
nesměly na stole chybět různé koláče, husa

Kultura
nebo kachna se zelím, knedlíky, omáčky a na
zapití pivo. Lidé si při obědě vyprávěli a povídali o úrodě, dobytku, o svatbě, o pohřbu,
zkrátka se probíralo vše, co se událo od jejich
posledního setkání. Po obědě se šlo do kostelíka na požehnání a jen skončilo požehnání, ozvala se hudba z hospody nebo z prostranství,
kde byla umístněna májka.
Nejdůležitějším symbolem posvícení
byla dobře vykrmená posvícenecká husa. Ta
musela mít hodně sádla. Někde jí kvůli tomu
dávali do volete minci, prý aby hodně trávila. Jinde husu krmili šiškami zadělávanými
s dřevěným uhlím. Aby měla husa žluté sádlo,
dostávala kukuřici. Při zabíjení neměl nikdo
husu litovat, mělo se za to, že by se dlouho
trápila.
Míla Gembická

Rumové koláčky
(recept od Martiny Holubcové)

40 dkg hladké mouky
2 žloutky
125 ml mléka
1 Hera
30 g kvasnic
špetka soli
na obalení - moučkový cukr, vanilkový cukr,
rum, příp. trocha mletých ořechů nebo mandlí
Zpracujeme těsto, ihned vytvoříme váleček
a nakrájíme kousky, které plníme čímkoliv
a balíme jako buchtičky. Pečeme spojem
nahoru na pečicím papíře při cca 180°C do
růžova. Ještě horké máčíme do rumu a obalujeme v moučkovém cukru smíchaném
s vanilkovým. Do cukru můžeme přidat mleté
ořechy nebo mandle.
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pátek 15. ledna od 19.00
v zasedací síni OÚ Poniklá

aneb Ze zákulisí natáčení pořadu
TV Prima „Češi na cestách“

Zanzibarem a Tanzanií
s Ladislavem Chlumem

Zveme Vás na další cestovatelský
Večer při svíčce, tentokráte na výlet:
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Otevřený dopis Jiřímu Václavu
Tuláčkovi aneb Smutné starostovy duše hlas čili Čtení jen pro
otrlé!
Vysoce spanilomyslný Jiří Václave,
píši Vám v předvečer roku 2016,
v předvečer výročí půldruhého století od
Vašeho slavného bohatýrského činu. Ve chvíli
nejvyššího ohrožení naší vlasti ze strany kletých
Prusů jste se před stopadesáti lety zachoval jako
pravý syn velebné Poniklé, dodnes za to na Vás
vzpomínáme! Někdo jako na hrdinu, jiný jako
na magora – to dle nátury. Obracím se na Vás
s omluvou za to, že jsem Vás nechtíc namočil
do vášnivé debaty nehodné Vašeho ducha. Je
to mojí chybou a hledám teď řešení, kudy dál...
Ach, kdo by to jen řekl, že neškodný pokus
o zlidovění nového příšlapku (každý příšlapek
přec musí být nejdříve někým vymyšlen
a následně především jeho pílí zlidoví) vzedme
tolikero vášní?!?
Uvědomuji si, že o označení pro prostranství mezi školou, kostelem a bývalou farou
nebylo nikdy oficiálně hlasováno - stejně jako
o žádném jiném běžně užívaném pomístním
názvu ve vsi! Všichni naši předkové měli dost
rozumu, aby věděli, že toto se diktovat nedá, toto
se musí vžít. Může to trvat i několik pokolení a
může se také ukázat, že dané označení je slepou
ulicí a bude nahrazeno jiným. Takové poznání
ovšem přinese praxe, nikoliv befel. Já preferuji,
Jiří Václave, pochopitelně pojmenování po
Vaší osobě, přiznám se Vám však, že v zásadě
nemám nic ani proti ostatním označením výše
zmíněného prostoru. Snažím se vždy hledat to
positivní na každém z nich. Tak třeba:
1, Náves – takto jednoduše. Psáno s velkým
písmenem v sobě nese (oprávněný!) nádech, že
se bavíme o středobodu vesmíru, o pupku světa,
o něčem, co netřeba dále popisovat. Jiná taková
prostě není. Srdce patriota plesá! Takže fajn!
2, Ring (příp. Rynek), Platz (příp. Plac) - za-

jímavý historický ohlas několika staletí soužití
českého a německého živlu v Krkonoších. Takové označení zajisté ukazuje na naši velkorysost,
když německým termínem označujeme střed
vesnice, která byla vždy prakticky výhradně
českou. A musím uznat, že i s těmito termíny
bude příštího roku spojeno jedno pěkné výročí.
První a zároveň poslední německý starosta Emil
Knappe, který by měl z takových označení radost, oslaví příštího roku sedm desetiletí od
svého pověšení na dvoře jilemnického soudu.
Trochu černohumorné, ale proč ne? Takže fajn!
3, Prostor u ###, Prostranství u ###, Asfalt
u ###, Louka u ### – kde za ### doplníme obvykle slovo „školy“, „kostela“ (fajnšmekři třeba
doplní i sousloví „Krámku u školy“, „autobusové zastávky Poniklá, kostel“, apod...). To už
mi sic přijde jako trochu kostrbatější řešení, ale
zase máme možnost zohledňovat své preference
(vzdělání, víra, konsum, ... ). Takže taky docela
fajn!
4, Pojmenování návsi po „něčem“ či
„někom“. Pokud to tedy nebudou zrovna nějaké
Revoluce, Svobody, Míry a nebo Masarykové,
Husové, Havlové, etc., prosím!!! Pokud umíme
zalovit v domácím rybníce, pak směle do toho
a uvidíme, co se chytne.
5, A nebo se přidržím označení Tuláčkova
náves a dám najevo, že umím být trochu nad
věcí... Ruku na srdce, Jiří Václave, mnoho toho
o Vás vlastně nevím. Unikají mi četná historická
data (která si musím jen tipovat), spekuluji nad
Vašimi životními motivacemi, popouštím uzdu
fantasii, když chci znát Vaši podobu. Ač necelá
dvě století stár, vystupujete mi jakoby z mlhy
mýtického dávnověku a dáváte mi tak možnost
promítat do Vás i to, co by být jen mohlo. Jste
mi tím, čím byly a jsou pro „velké dějiny“
polobájné postavy ze starých pověstí. Setřít
z nich (i Vás) pel záhady, ublížíme si všichni
navzájem. A to bych tuze nechtěl, protože mi
nejde ani zdaleka o nimrání se v letopočtech,
ale o nenásilnou projekci následováníhodného
archetypu na skutečnou postavu našich dějin.
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Proto mi tak vyhovujete!
Nikomu nenakazuji, jak má ten náš ponikelský „Pupek světa“ nazývat, slyším na
všechny výše zmíněné termíny. Těší mne, že
většina zastupitelstva nemá absurdní potřebu
nasazovat mi náhubek a že nemálo Ponikeláků
naopak považuje termín „Tuláčkova náves“ za
přijatelný. Nic nás to nestojí! A pokud by měl
být opravdu toto hlavní problém vsi, žijeme
věru v blažené době!!!
Jiří Václave, možná, že se Vás, co patrona návsi, budu muset nakonec přece jenom
vzdát. Ne proto, že bych měl pocit, že ostatní
návrhy převyšují svojí kvalitou pojmenování
„Tuláčkova náves“. Ale zkrátka jen proto, že
mi přijde nedůstojné, abyste se Vy, skutečná
historická postava nevšedně ryzího charakteru, stal mým přičiněním terčem žabomyších
půtek. Natolik si Vás cením, že raději obětuji
svůj oblíbený termín, než abych strhl do
(bezdůvodného!) posměchu i Vás.
Příští rok si ovšem užijeme bezezbytku! To
výročí Vám nikdo nevezme!!! A pokud by ani
zesílená snaha o vysvětlení Vaší jedinečnosti
nepřinesla kýžené ovoce, pak mi na tuto kapitolu zůstane alespoň jedna z nejkrásnějších
vzpomínek mého života. Když totiž v září
roku 2011 (po všech peripetiích v úvodu mého
prvého mandátu, jen několik měsíců po rozpadu
a znovu sestavení obecní rady) poklekla celá
tato nová obecní rada na kolena před Vaším
divadelním ztvárněním a provolávala Vám,
dříve vysmívanému, slávu, zažíval jsem pocit
nezměrného štěstí a naděje! Ten okamžik, kdy
usmrkaná důležitost ustoupila nadhledu a nadsázce, byť možná bláznivé, byl k nezaplacení!!!
S přáním spravedlivého hodnocení Vaší
osoby ze strany Ponikeláků svoje psaní dopisuji
a zavírám s pozdravem, Vám vždy oddaný
Tomáš Hájek

Něco málo z mažoretek
Velké prázdniny plné různých vystoupení
utekly jako voda. A nastalo září, začátek nového
školního i mažoretkového roku.
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Ostatní
Velký koloběh mažoretek může začít opět
naplno. Začátek dalšího roku byl ve znamení
přesunů. Z některých Berušek vyrostla krásná
mladá děvčata a přešla do Čekanek. Do řad
těch nejmenších Miniberušek nám se začátkem
školního roku přibyla tři nová děvčátka. To
však není ta největší „BOMBA“ - od chvíle
co jsem šťastnou obyvatelkou Poniklé, odolávám přemlouvání zdejších žen, začít i s nimi
nacvičovat mažoretky. Stalo se skutečností!
Soubor šikovných maminek je na světě.
Každým rokem já a moje dcera Eliška
tvoříme choreografii a vybíráme hudbu pro
nové skladby pro čtyři soubory z Poniklé
a jeden soubor z Rokytnice. Naše děvčátka nám
každoročně velmi pomáhají svojí nápaditostí.
Cviky, které se jím líbí, s radostí do skladeb
zařazujeme. Mají ze skladeb větší potěšení.
Celkově vše společně konzultujeme, protože
jsme velký team.
Poctivě každý pátek trénují nové i starší
skladby. Věřte nám, není to lehké, secvičit nové
skladby. O to víc, když v lednu přibyla další tři
děvčátka z okolních vsí a secvičujeme vše od
začátku. Je to krása, radost, štěstí = rozrůstáme
se!! Dáváme došívat nové šatečky, mikiny
a doobjednáváme kozačky. Děvčátka se moc těší
na letošní přehlídky a vystoupení mažoretek.
Těšíme se na vás, že nás přijdete podpořit na
vystoupení, vaším potleskem a úsměvem.
Ještě vám musíme povědět něco z letošních
Vánoc. Čekalo nás velké překvapení. Naše
mažoretky daly dohromady foto ze zkoušek i vystoupení a vznikla nádherná kniha „Mažoretky
naše rodina.“ Lidičky, úžasná, nádherná!!
Plakaly jsme jak malé, slova jsme ze sebe nedostaly. Děvčátka naše, děkujeme, jste super!!
Máme vás moc rády!
Všichni naši příznivci, děkujeme za vaši
přízeň. Rodiče, vám dík za vaše super holčičky!
Za finanční podporu děkujeme DDM Rokytnici
nad Jizerou a obci Poniklá.
Tak zas někdy Pod horami nashledanou.
Lenka a Eliška Vránovy
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Výroba perliček jako kulturní
dědictví
V roce 2015 byl učiněn malý krok
k velkému cíli. Na seznam nemateriálních
statků tradiční lidové kultury Libereckého
kraje byla zapsána výroba perličkových
vánočních ozdob v Poniklé. Zní to suše a byrokraticky, skrývá se za tím ale obrovské
uznání. Uznání pro celou Poniklou a její
okolí, uznání pro všechny perlařské rodiny,
které tradici výroby ozdůbek udržují dodnes
a předávají ji dál.
Seznam nemateriálních statků LK byl
zřízen v roce 2011 a v současnosti se na
něm nacházejí 4 položky (Štěpánská koleda
ve Studenci, tradice ochotnického divadla ve Vysokém n. J., výroba ozdob v Po
niklé a loutkářství v LK). Hlavním účelem
seznamu je ochrana, zachování a podpora
nemateriálního kulturního dědictví na území
ČR, v našem případě se jedná o zachování
unikátního souboru dovedností, spojených
s perlařským řemeslem, včetně způsobu orga
nizace práce.
Zápis na tento seznam opravňuje
k uvažování o vyšších metách - zápisu do ce-

Ostatní
lostátního seznamu. Ocitli bychom se tak bok
po boku titánů typu “Slovácký verbuňk” nebo
“Jízda králů na Slovácku”. Seznam zatím obsahuje 12 položek z celé ČR a je rozšiřován
pouze na základě obsáhlých studií odborníků.
V současné době spolupracujeme s Muzeem
Českého ráje v Turnově, které bylo pověřeno
zdokumentováním perlařiny v Poniklé.
Dosáhnout zápisu však není nijak jednoduché, výběr podléhá velmi přísným kritériím,
o čemž svědčí i velmi malý počet doposud
zapsaných statků.
Statky, které jsou zapsány na celostátním
seznamu, se mohou ucházet o stupeň nejvyšší
- o zápis do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva, tedy
celosvětového seznamu UNESCO. A Poniklá
na seznamu UNESCO, to zní jako sen.
Děkujeme všem, kteří mají zájem na tom,
aby toto řemeslo zůstalo živé a neustrnulo. Už
jsme jediní na světě, tak se musíme snažit!
Bára Kulhavá
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Inzerce

Autor Petr Luniaczek nabízí čtenářům své knihy 33 tras výletů za poznáním lidové architektury našeho okolí. Jeden
z výletů vás provede i po roubenkách v naší vsi. Kniha je
k dostání na OÚ Poniklá za 120,- Kč.

Knižní tip

Putování za lidovou architekturou Semilska
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CHALUPA NA PRODEJ V DOLNÍM ZABYLÝ
Prodáváme krásnou původní roubenou chalupu v severozápadní části obce Poniklá – v Dolním Zabylý.
Roubenka se nalézá na západním zalesněném svahu v údolí nad řekou Jizerou, na rozsáhlém
pozemku o celkové velikosti 13 183 m2 (zahrada a louka 6 200 m2, zbylá plocha je tvořena lesními
pozemky). Stavba je ze dvou třetin roubená a z jedné třetiny zděná, sedlová střecha je pokrytá
eternitem, s okapními žlaby. V přízemní části je hlavní obytná místnost s kuchyní (sednice)
a původním trámovým stropem, tři komory, v jedné z nich vlastní studánka; suchý záchod.
V poschodí jsou 3 menší pokoje a velká suchá půda. Součástí stavení je i stodola, která je přístupná
pouze zvenčí. Topení na pevná paliva, vlastní septik. Chalupa se nachází na polosamotě, na okolních
svazích je roztroušeno dalších pět venkovských stavení, sloužící převážně k rekreaci.

Cena 1 590 000,- Kč
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Kontakt: eva.borska@opedoo.com, mob. 602 640 139

