Poniklá
Kraj: Liberecký

Okres: Semily

Správní obvod: Jilemnice

GPS souřadnice: 50.661519N, 15.463288E

Nadmořská výška: 490 m n. m.

První pís. zmínka: 1354 (667 let)

Počet obyvatel: 1 095

PSČ: 512 42

Adresa URL: www.ponikla.cz

O obci
Obec Poniklá leží zhruba 6 km severozápadně od Jilemnice, při silnici do Rokytnice nad Jizerou. Poniklá je
jednou z nejstarších obcí západních Krkonoš.

Historie obce
Poniklá je jedna z nejstarších obcí západních Krkonoš. Tato malebná podhorská vesnice získala jméno
podle menšího potoka, který se místy zcela ztrácí a opět se objevuje na jiném místě -"poniká".

Ubytování a restaurace
Pro možnost dlouhodobějšího pobytu v obci se turistům nabízí příjemné ubytování v ubytovacích
zařízeních i u soukromých osob, které je poskytováno v rozdílných cenových relacích.

Okolí a příroda
K přírodním zajímavostem patří podzemní krasový útvar s dosavadní délkou chodeb Ponikelská
jeskyně - jezírko 250 m a s jeskyní, v níž najdeme krápníkovou výzdobu a jezírko velké asi 25 m2.

Současnost obce
Z občanské vybavenosti v obci najdete základní i mateřskou školu, knihovnu, poštu. Dlouho tradici má v
Poniklé ochotnické divadlo, v současnosti divadelníci vystupují v souboru J. J. Kolár Poniklá (sokolský
ochotnický divadelní spolek).

Sportovní možnosti
Okolí Poniklé skýtá mnoho možností pro turistické vycházky. Lesními cestami dojdete do místní části
zvané Zabylý. Určitě se vám zde zalíbí roubené chalupy i větší horský statek s uzavřeným dvorem.

Památky a zajímavosti
Nejvýznamnější památkou v obci je barokní kostel sv. Jakuba Většího, který byl vysvěcen roku 1682. Je
jedním z nejstarších kostelů v okolí. Před sto lety byla v kostele provedena nová malba malířem
Nejedlým z Nového Bydžova.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8435/ponikla/
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Doprava
Obcí prochází silnice I/14 z Jilemnice do Desné. Obec má dobré autobusové spojení. Leží na
železniční trati Martinice v Krkonoších - Jablonec nad Jizerou.

Ocenění obce
Obec Poniklá získala již několik ocenění v soutěži Vesnice roku.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/8435/ponikla/
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