Zprávy z rady
Vážení občané,
O prázdninách, v době dovolených, se ani rada obce nescházela
pravidelně každých 14 dní, scházela se pouze podle potřeby. Dnešní zprávy
z rady budou proto krátké a stručné.
Rada obce schválila vyhlášení konkurzu na ředitele školy v Poniklé
a zároveň schválila sedmičlennou konkurzní komisi, která byla složena
s předepsaných zástupců (zástupce obce, školy, rodičů, inspekce, krajského
úřadu ....). Do konkurzu bylo přihlášeno celkem 5 zájemců. Konkurz byl
dvoukolový a v druhém kole byl vybrán pan Mgr. Zdeněk Vinklář
z Jilemnice. Přejme mu tedy hodně štěstí při vedení naší školy.
RO doporučila a zastupitelé posléze schválili prodeje některých
pozemků z majetku obce. Jedná se vesměs o pozemky, které jsou sice obecní,
ale nejsou obcí využívány, protože přiléhají k rodinnému domu nebo chalupě.
Téměř při každém prodeji pozemku je radou provedeno místní šetření, zda by
prodejem nedošlo k omezení ostatních občanů (studna, pěšina ...). Zde bych
chtěl znovu upozornit, že je v platnosti usnesení zastupitelstva o minimálních
cenách pozemků, které obec prodává. Stává se, že po vyvěšení a schválení
prodeje si zájemce koupi pozemku rozmyslel, neboť se mu zdála cena příliš
vysoká. Proto bych doporučoval všem zájemcům, aby se o cenu pozemku
zajímali již při podávání žádosti a zúčastnili se i jednání zastupitelstva, na
kterém je nyní schvalována i cena pozemku.
RO byla firmou ŠAZ požádána o přehodnocení dlužného nájemného
a případné stornování některých dluhů. Po prostudování seznamu souhlasila
rada pouze se stornováním dluhů odstěhovaným či zemřelým. U ostatních
dlužníků naopak nařizuje vymáhání dluhů soudní cestou nebo exekucí.
RO dospěla k názoru, že by bylo vhodné co nejdříve pořídit
k lyžařskému vleku odbavovací systém. Na doporučení pana Čurdy byl
osloven pan Stanislav Kocour, který bydlí v současné době na Benecku. Ten
obci nabídl zařízení SKI DATA (počítač, tiskárnu, záložní zdroj a branku) za
50000,- Kč. Rada doporučuje zakoupení tohoto odbavovacího systému, neboť
ve zpřehlednění odbavování lyžařů vidí další možnost pro zvýšení zisků
z vleku. O konečné koupi však musí rozhodnout zastupitelstvo na svém
jednání dne 30.8.2004.
Potěšující zprávou pro všechny bylo jistě prominutí vrácení dotací na
rekonstrukce bytů a penále v celkové výši cca 2 mil. Kč. Vrácení dotace
a penále hrozilo za drobné formální chyby, případně pozdní termín kolaudace.
Takovýchto případů je v současné době v naší republice více, pokuty a penále

jsou pak ve většině případů odpuštěny a obcím je vyměřena pouze „výchovná
pokuta“.
Obci se také, především díky prodeji bytů, podařilo zaplatit část dluhů
u České spořitelny. V současné době dlužíme z kanalizace pouze 2451000,(tento dluh bude ještě snížen) a 3500000,- Kč hypotečního úvěru, který má
ovšem pevný platební kalendář na 10 let. Bohužel, z prodeje bytů zaplatíme
také daň z převodu nemovitostí a to z ceny nikoliv prodejní, ale ceny odhadní
(daň je vždy z ceny vyšší), takže daň bude vypočtena z ceny cca 300000,- za
každý byt. Obec tak navíc zaplatí několik stovek tisíc korun finančnímu
úřadu.
Na závěr bych si dovolil ještě jednu překvapující zprávu. Rada obce
zamítla sponzorský dar! Rada zamítla sponzorský dar od České spořitelny ve
výši 3000,- Kč, který by byl určen na pamětní listy obce. Důvod byl jediný,
podmínky peněžního ústavu, na které rada v žádném případě nehodlala
přistoupit, neboť by to byl výsměch všem, kteří na prapor i pamětní listy
přispívali zcela nezištně. Těm všem za jejich příspěvky děkuji.
Přeji všem krásné babí léto.
místostarosta

Vážení čtenáři,
omlouváme se za pozdní vydání tohoto zpravodaje. Zpoždění
zapříčinila příprava a průběh oslav 650 let obce. Ti z vás, kteří máte přístup
k internetu, jste si již mohli prohlédnout fotogalerii obecních fotografů, pánů
Jakuba Harcuby a Ondřeje Skalského. Díky přízni počasí se program vydařil
a ve zkratce vám přiblížíme jeho průběh.
První den začal v sobotu 21.srpna ve 13.00 hodin v obřadní síni, kam
byli starostkou pozváni zastupitelé obce, starostové mikroregionu Jilemnicka,
zástupci místních společností, spolků, družstva i podnikatelé.
Paní starostka je přivítala a podotkla, že výběr hostů nebyl zaměřený
na pozvání vlivných poslanců či navštěvovačů nejrůznějších rautů, ale
pozvánku obdrželi ti, kteří obci bezděky něco dávají, obci nezištně pomáhají
a aniž by si uvědomovali své počínání, vesnice se tímto počínáním rozvíjí. Je
známá v celé řadě měst a obcí v republice, kde by se jinak název Poniklá
nikdy neobjevil. Ví se o ní i v nejrůznějších koutech světa všech kontinentů,
což dokládá, že Poniklá má před sebou dalších, možná daleko slavnějších ,
650 let.
Nabídla pomoc při vyřizování úředních záležitostí a místních
problémů těm, kteří se nevyhýbají pomoci obci. Svůj přípitek věnovala obci,
jejím dobrým, pracovitým a spolehlivým občanům, kteří jsou devizou této
vesnice, i když jsou dost uzavření. Vyplývá to z mentality těchto lidí, kterým

život nedal nic zadarmo a kteří se museli o své místo na slunci rvát. Vesnice
patřila k těm chudším, i když za 1.republiky byla výkvětem ze všech okolních
obcí.
Připila na zdraví všech ponikelských lidiček a obci popřála, aby měla
vždycky dost sil, těmto lidičkám pomáhat.
Vlastní program začínal na sokolském hřišti, kde se řadil průvod. Ten
organizovali slavnostně vyšňoření hasiči, kteří se připojili se svým výročím
120 let trvání Sboru dobrovolných hasičů Poniklá. Důležitou rolí byli
pověřeni nosiči praporů – obecního a hasičského (pánové Čížek a Tryzna).
Průvod zpestřily mažoretky z Domu dětí a mládeže z Lomnice nad Popelkou.
Za slavnostního pochodu došel průvod k pomníku padlým, kde bylo
položením věnce, vzpomenuto obětí obou světových válek a všech, kteří se
tohoto dne nedožili. Minutou ticha byl vzdán hold a úcta těm, kteří byli
legendami, svéráznými postavičkami a doplňovali kolorit vesnice.
Po slavnostním aktu u pomníku padlým odešel průvod k hlavnímu
podiu, kde se po oba dny odvíjel připravený program. Soubor SATORI
zazpíval státní hymnu a paní starostka se starostou hasičů se s diváky podělili
o své proslovy. Poděkovali a poté se hned zapojila dechová hudba
Jilemničanka se Slávkou Hubačíkovou. Celé odpoledne bylo možno vidět
historickou hasičskou techniku, ukázky
hasičských soutěží, v garáži
hasičárny byla nádherná výstavka všech získaných hasičských trofejí, kronik
a fotografií. Před kostelem se točil zbrusu nový historický dřevěný kolotoč
a opět přišel na řadu i elektrický trakař.
Ve škole byla po oba dny výstavka fotografií, kronik a výrobků.
V soukromém muzeu manželů Pičmanových byl samostatný program, který
bezesporu obohatil oba dny.
Na poslední chvíli se rozhodlo, že soubor SATORI vystoupí se svým
programem v kostele sv.Jakuba. Technika fungovala, a tak nebylo nic
snazšího, než veřejnosti tuto změnu oznámit. Kostel se v 17.00 hodin naplnil
do posledního místečka. SATORI jako vždy svými skladbami potěšilo
a pohladilo duši. Na konci svého vystoupení představilo vydání nového CD
alba pod názvem „Starý příběh.“ Kde jinde než v kostele bylo nejpříhodnější
pokřtění nového alba. Kmotrou se stala starostka obce, která mu popřála stále
více posluchačů a aby i interpreti měli z nazpívaných skladbiček radost. A jak
samo CD říká, …“šanci má jen ten, kdo má dost kuráže…,“, aby zpěváky
kuráž nikdy neopouštěla. Křtilo se oblíbeným likérem „Satoráků“ –
medovinou. Ať jim přinese hodně nových příznivců a fanoušků!

Po koncertu se na podiu připravovali naši divadelníci a po 18.00
hodině to začalo! „Kristiánky“ jenom frčely, všude kolem bojová nálada,
závodilo se o sto šest nejenom na trati, ale i v improvizované hospodě. Kdo
neviděl, nemůže rozumět. To se předvedli naši ochotníci z divadelního spolku
J.J.Kolár, kteří nacvičili jenom pro tuto příležitost svoji jednoaktovku pod
názvem „Lyžníci“. Byl to krátký příběh, ale stál za to! Všichni se náramně
pobavili.
V tomto čase byl také na fotbalovém hřišti Na Kozinách odpískán
začátek fotbalového utkání veteránů Poniklá – Víchová nad Jizerou
s výsledkem 1:2.
Divadlo Klauniky z Brna se od devatenácté hodiny ujalo nelehkého
úkolu - zaujmout beztak již unavené diváky, kteří po celém odpoledni měli
plno zážitků. Určitě se jim to podařilo, neboť zapojení místních lidiček do
příběhu Dona Quijota bylo vtipné i dojemné a obohatilo odpolední program.
Během příběhu de la Anchy se dostavila dívčí taneční skupina ze
Základní umělecké školy z Jilemnice a její zhruba půlhodinový taneční
program s ohni si dobyl srdce všech diváků. Byl to překrásný zážitek na který
navázal připravený ohňostroj. První den byl sice oficielně zakončen, ale
„U Floriána“ začala taneční zábava. Kdo chtěl a měl ještě dostatek sil, mohl
se vyřádit v rytmu country.
Druhý den, v neděli 22.srpna, se od 10.00 hodin odvíjela slavnostní
mše svatá spojená se křtem nového obecního praporu. Pan farář během
bohoslužby popřál praporu, představující symbol jednoty a vzájemné
blízkosti, aby provázel vesnici s pokojem, jednotou a láskou. S Boží pomocí
aby pomáhal rozvoji a kráse našich domovů a lidských vztahů, aby vedl
kroky našich životů i naší vesnice po cestách vzájemné spolupráce
a tolerance, aby ochraňoval nemocné děti i dospělé a všechny staré a opuštěné
lidi, aby nás všechny provázela moudrost a rozvaha v životě nás i naší
vesnice. Po nedělní bohoslužbě byl prapor vysvěcen a v důstojném průvodu
za účasti pana faráře, starostky,
ministrantů, farníků a slavnostně
uniformovaných hasičů, donesen před podium.
Paní starostka při této příležitosti přednesla následující řeč:
„Přeji Vám klidné a ničím nerušené sváteční nedělní odpoledne!
Je jako každé jiné a přece se od ostatních výrazně liší. A to proto, že
jsme se pokusili zahledět do minulosti, která nám zanechala mnoho cenných
myšlenek a honosných staveb. Zahleděli jsme se do roku 1354, kdy bylo
poprvé v písemné podobě zmíněno o faráři Martinovi z Poniklé
v písemnostech pražské diecéze.

Farář Martin tehdy sloužil mše svaté ještě ve dřevěném kostelíku,
který byl zasvěcen sv. Mikuláši. Než došla stavba tohoto chrámu do dnešní
podoby, uplynulo 650 let.
Z hlediska historie je to zanedbatelný časový úsek, z hlediska života
naší vesnice a lidiček v ní žijících, to jsou desítky pokolení, tisíce životních
příběhů a nekonečná přeměna krajiny.
Pojďme a připomeňme si alespoň nejzákladnější a nejznámější
okamžiky v historii této úctyhodné budovy jejímiž zdmi prošla staletí a pod
její střechou hledali pomoc, víru, útěchu a naději věřící.
Jan z Valdštejna obdarovává v roce 1555 kostelík vzácným darem –
nádherným zvonem. Tento zvon přečkal veškerá úskalí všech válek a je
dodnes nejstarší pamětihodností naší obce. K tomuto zvonu přibyli ještě
během příštích 70 let dva další – nejmenší a největší.
Dřevěny kostelík dosloužil a v roce 1682 je slavnostně vysvěcen
zděný barokní kostel sv. Jakuba Většího a to v té době ještě bez zděné věže.
Kostel je vyzdoben malbami pana Nejedlého z Nového Bydžova.
Roku 1721 se staví zděná ponikelská fara a téměř o 80 let později
roku 1804 se přistavuje zděná věž, do které jsou přemístěny všechny tři
zvony.
Smutné údobí zažil náš kostelík za II.světové války, kdy nejmenší
a největší zvon byly sejmuty k roztavení do dělových hlavní. Nejstarší zvon
zůstal sám.
Mnoho z Vás, přítomných pamatuje, že v roce 1995 byla zahájena
celková oprava kostela. Stavební práce prováděla firma Petruška z Vysokého
nad Jizerou a výzdobu interiéru Škola restaurátorských a konzervačních
technik z Litomyšle. 30.června 1996 bylo hotové dílo oslaveno slavnostní
bohoslužbou s královéhradeckým biskupem Karlem Otčenáškem.
Poděkujme nyní věřícím kterým tento chrám slouží a o který s láskou
pečují a který je bezesporu největším klenotem a ozdobou naší obce.“
V základní škole pan Filip Winter mezitím promítal film pro děti
„Harry Potter“ a u koupaliště přistávala ve tříminutových intervalech
helikoptéra společnosti z Mladé Boleslavi, aby ukázala nedočkavým
zájemcům vesnici z ptačí perspektivy.
Od 13.00 hodin hraje a zpívá dechovka pana Ulricha z Jablonce nad
Jizerou. Její vystoupení je během odpoledne přerušováno vystoupením dětí
z mateřské školy, pak tanci taneční skupiny Paul Dance z Jilemnice,
představením skupiny historického šermu REGO z Vrchlabí s názvem
„Hamižný lazebník“ a cvičením v rytmu aerobiku se cvičenkami Sokol
Poniklá. Druhý náročný den oslav končí.

Komu poděkovat? Těžko vyjmenovat všechny, kteří se o tento
maraton postarali. A tak poděkujme panu Zdeňku Janečkovi, který po oba dny
provázel program slovem, paní Soukupové a Novákové za starost o žaludky
účinkujících, paní Kynčlové a Kadavé za obsluhu obecního stánku, paní
Peterkové za dozor ve škole, Drobným službám za přípravu prostranství
a úklid obce, panu Kynčlovi, Holubcovi Antonínovi a Josefovi za přípravu
osvětlení , panu Hájkovi za ozvučení prostranství, hasičům za přípravu
programu, občerstvení, obsluhu kolotoče a dalších atrakcí, paní Tryznové
a panu Zákravskému za poskytnutí prostor ve škole, všem, kteří se postarali
o občerstvení. Dále všem, kteří byli u zrodu programu, paní Holáskové a panu
Kubínovi za přípravu podkladů k historii obce, všem Ponikelákům, kteří
nabídli staré autentické i rodinné fotografie, panu MUDr. Peterkovi za
zpracování Pamětních listů, členkám Červeného kříže a farníkům za úklid
kolem kostela a pomníku. Upřímné poděkování patří vám všem, kteří se
snažili o celoroční květinovou výzdobu na svých oknech, zahrádkách
i skalkách, pečovali o trávníky a přispěli tak k rozkvetlé Poniklé. Dále všem
účinkujícím, sponzorům a obecním fotografům, kteří všechno zaznamenali.
A pokud jsme na někoho zapomněli, pak odpusťte, děkujeme i Vám!
Květa Kavánová

Paní

spisovatelka Marie Kubátová omluvila svoji nepřítomnost

takto:
„Děkuji za pozvání na oslavu 650 let od první písemné zprávy o obci
Poniklá. Vaše pozvání je pro mne poctou i radostí. Vždyť ve Vaší obci jsme
s mou maminkou Amálií Kutinovou začínaly své putování za lidovou tradicí
Krkonoš a chovám ve vděčné paměti řadu přátel, ať z rodu Tuláčků či
Holubců, kteří nám v naší práci pomáhali. Z Poniklé mám ve svém archívu
mnohé poklady, motivy tkalcovské, perlařské i muzikantské. Z mé cesty
s basistou Karlem Tuláčkem z Poniklé do Bratrouchova se narodila moje
první báchorka o base, jak přišla do nebe, a s Vítem Tuláčkem jsem hledala,
jakým jazykem sklářů oživit skleněného mužíčka, který opatruje sklářské
štěstí. U Jindřicha Holubce jsem viděla, jak mu zpod rukou u kahanu vylétl
skleněný ptáček. Ba kdyby byla má pohádková říše královstvím, byla by
Poniklá jejím sídelním městem.
Prosím, abyste omluvila, že ze zdravotních důvodů nemohu Vašeho
pozvání na milá místa využít. O hůlce bych už nebyla slavnostním hostem.
Snad budu mít příležitost v některém rozhlasovém či televizním pořadu na
Poniklou zavzpomínat.

S přáním, aby Vám i zastupitelstvu obce byla Vaše práce pro občany
prací radostnou, vždyť v Krkonoších je krásně i v dobách všelijakých, tak jak
se jejich tvář otiskla v pohádce i písni a v jazyce, jaký je napájen ze studánek
živé vody.“
Vaše
Marie Kubátová

Z Krakonošova zátiší přišlo toto přání:
Blahopřejeme milá Poniklá, přejeme do dalších let pohodu a také
trochu toho blahobytu.
Senta Pokorná

Výsledky

ankety o nejlépe upravené okolí domu, rozkvetlé okno,
zahrádku …
Bez určení pořadí byly z navržených typů vybrány následující objekty:
-

květinová výzdoba a zahrada u domu čp. 57, manželé Ladislav a Božena
Jiroušovi
květinová výzdoba domu a okolí domu čp. 100, manželé Milan a Eliška
Saskovi
úprava chalupy a okolí čp. 369, MUDr. Marie Jarošová
zahrada a okolí domu čp. 342, Vlastimil a Dana Kynčlovi
jako odstrašující případ byl uveden objekt bývalé „kosťovárny“

O pomoc při vyhodnocení ankety bylo požádáno celkem 7 místních občanů.
Typů bylo desítky, ale pouze tři mohly uspět. Nakonec byly vybrány čtyři.
Jak byl výběr složitý, dokazuje i dopis z jednoho oslovených, hodnotící část
obce.
Vážená paní starostko,
odpovídám na žádost o pomoc při vyhodnocení ankety o nejlépe
upravené okolí domu, nebo o nejrozkvetlejší zahradu, či nejnápaditější okno
a naopak, o nejhůře upravené okolí nebo nejzarostlejší zahradu.
Musím říci, že už je celá řada lidí, kteří se o své okolí domu či okno
v bytovce starají. Pnoucí muškáty či jiné převislé nebo popínavé kytičky
zkrášlují jinak šedivé fasády. Je těžké vybrat nejnápaditější z nich. Každá

kytička oživí parapet domu i každý balkon. V mém okolí se každý, byť po
svém, ale v tom nejlepším slova smyslu, stará jak nejlépe umí a hlavně, co mu
jeho možnosti dovolí. Je těžké jmenovat někoho, aby ten druhý nebyl ošizen.
Protože bydlím proti bývalému statku pana Rychtáře, vím, jak to zde
vypadalo, a myslím si, že by stálo za zmínku, jak člověk za rok dokáže změnit
zarostlé okolí. Manželé Janatovi si zaslouží rovněž malé připomenutí, že když
má někdo šikovné ruce a není líný, dá se ze zarostlé „džungle“ vytvořit pěkné
místo na odpočinek. Změna je tu obrovská!
Martina Holubcová
Je to jeden názor za všechny. Opravdu, obec rozkvetla a bylo velice těžké
vybrat to nejlepší z nejkrásnějších. A tak posíláme vám všem upřímné
poděkování za snahu a úsilí, které jste věnovali zkrášlování obce.
Děkujeme.
Zastupitelstvo obce

F o t o g r a f i e !!!
(na každou stranu dvě – celkem 4)

Vyúčtování veřejné sbírky na pořízení praporu a znaku obce a na
vydání Pamětních listů
Příjmy:

na bankovní účet
na sběrací listiny
Hrubý výtěžek sbírky

85 385,--Kč
19 950,--Kč
105 335,--Kč

Náklady:
poplatky na účtu
Čistý výtěžek sbírky

794,70Kč
104 540,30Kč

Výdaje:

slavnostní vlajka
nástěnný znak
žerď s cibulkou
pamětní listy
stojany na vlajky

Výdaje celkem

31 000,--Kč
8 000,--Kč
5 002,--Kč
34 786,50Kč
6 357,50Kč
85 145,50Kč

Zůstatek účtu ke dni 27.8.2004

19 394,80Kč

O vydání souhlasu s použitím zůstatku účtu veřejné sbírky na pokrytí nákladů
oslav 650 let obce, byl požádán Krajský odbor Libereckého kraje.

Žákovské jízdné znovu od 1. září
Za návrat k dříve uplatňovanému systému slev na základě průkazek se dá
označit zavedení žákovského jízdného v železniční a linkové autobusové
dopravě od 1. září letošního roku. Zlevněné jízdné má kompenzovat zrušení
příspěvku na dopravu jakožto sociální dávky. Faktem ovšem je, že vláda
svým usnesením vyčlenila krajům na vyrovnání nižších tržeb z jízdného
pouze polovinu dříve vyplácených peněz.
„Navržený systém rozhodně nelze označit za ideální. Postup připravený
ministerstvem dopravy jsme opakovaně připomínkovali. Věříme však, že
systém slev může přinést navýšení počtu cestujících. Zároveň nás uklidňuje
závazek vlády dofinancovat snížení tržeb, ke kterému každopádně dojde,“ řekl
statutární náměstek hejtmana Miroslav Mach.
Výše poskytovaných slev je rozdělena na dvě věkové skupiny. Žáci do 15 let
mají nárok na slevu 63%. Pro žáky a studenty ve věku 15 až 26 let to je sleva
25%. Skutečná sleva je pak vždy ještě o malinko větší, neboť ceny
zlevněného jízdného jsou zaokrouhleny vždy směrem dolů. Tarifní podmínky
platné v sítích městské hromadné dopravy zůstávají beze změny. Podmínkou
pro uplatnění slevy je předložení průkazky při platbě jízdného. Jedna
průkazka slouží pro autobusovou i vlakovou dopravu a není podstatné, který
dopravce ji vydal. Stanovení poplatku za vydání průkazky je plně
v kompetenci dopravců. Bohužel i přes jejich deklarovanou ochotu k dohodě
jsou ceny v kraji rozdílné. Prázdnou průkazku tak lze zakoupit za cenu od
1 do 5 Kč a její závěrečné ověření přijde na 10 až 40 korun. Průkazka musí
být vybavena fotografií držitele o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a potvrzena školou.
„Zavedení žákovského jízdného představuje zásadní změnu v systému
dopravní obslužnosti v železniční a linkové autobusové dopravě. Jednorázová
potřeba vystavení průkazek bude klást zvýšené nároky na cestující, dopravce
i školy. Protože předprodejní místa jsou již v provozu, je třeba všem
zájemcům o slevy doporučit, aby vyřízení průkazky neodkládali,“ doplnil
Mach.

Další rok v Mateřské škole
Zase je za námi jeden krásný rok, na jehož konci bylo loučení s deseti
školáky, na které po prázdninách čeká 1. třída. Ale to jsem hodně přeskočila,
takže se vrátíme na začátek školního roku 2003-2004.
Září
Ve školce nás oproti minulému školnímu roku přibylo. Scházelo se
nás tu až do ledna 2004 27 dětí, tři učitelky, paní kuchařka Valdmanová a paní
domovnice Vágnerová. Do 8,30 jsme trávili volný čas všichni společně, poté
odcházeli školáci do horního oddělení, kde se pečlivě připravovali pod
vedením pí. učitelky Lidmili Boháčové na jejich nové školní povinnosti.
Vycházky, oběd a odpolední čas jsme trávili opět všichni společně
v I. oddělení. Pouze úterní odpoledne školáci po obědě odešli opět do horního
oddělení, kde odpočívali pouze ½ hodiny na molitanech a formou her a úkolů
v pracovních sešitech předškoláků se připravovali na školu. Aby nám čas
příjemně plynul, zařazovali jsme různé doplňkové činnosti. Na začátku šk.
roku se poznávaly děti navzájem, při delších vycházkách po obci se učily
poznávat a orientovat se ve svém rodišti, seznamovaly se s bydlišti svých
kamarádů. Pro seznamování a zvykání to úplně stačilo.
Říjen
V tomto měsíci se již tradičně těšíme na pohádku v rámci divadelní
přehlídky ve Vysokém n.J..Tentokrát to byla Nezbedná princezna. Krásný
podzim úplně vybízel, abychom nezapomněli na opékání buřtů. Byly moc
dobré.
Listopad
Na svých vycházkách převážně v dolení části obce ( hoření část je pro
nás bez zkratky po louce téměř nedostižná) jsme sledovali vše. Našemu
pozorování neunikl ani vláček ať už osobní nebo nákladní. Jak vlak vypadá,
kde jezdí - to vědí všichni, ale kdo už s ním jel ? Téměř nikdo. Co s tím ? No
samozřejmě výlet do Martinic a zpět. Zdá se vám to málo? Pro mnoho dětí to
byl velký zážitek. V tomto měsíci jsme se poprvé sešli odpoledne ve školce
i s rodiči. To aby se pokusili společně vyrobit to, co sami děti nedokáží. Po
dvou hodinách společné usilovné práce si zúčastněné rodiny domů odnášeli
velice krásné Adventní věnce, malovanou keramiku nebo vánoční
prostřihávanou papírovou výzdobu do oken.

Některé starší děti šly na konci listopadu přivítat nové občánky
Poniklé. Ve školce se s nimi již nepotkají, ale díky tomu vědí, pro koho
současné hračky šetřit a udržovat v pořádku.
Prosinec
V tomto měsíci některé (převážně starší děti) započaly
s předplaveckou průpravou v bazénu v Jilemnici a před sebou měly
10 hodinových lekcí. I přes počáteční obavy několika dětí z neznámých her
a soutěží vydržely všichni a plavání se jim nakonec líbilo. Vše jsme ukončili
předáním „MOKRÝCH VYSVĚDČENÍ“ a zákuskem v hale plaveckého
bazénu.
Prosinec je měsíc nabitý mnoha krásnými akcemi. 5.12. děti s napětím
i strachem naslouchaly, kdy se na chodbě ozve ten známý zvoneček, který
nerozlučně doprovází příchod Mikuláše a čerta. Nezapomněli, přišli, pro
všechny děti přinesli balíček dobrot, ale některé děti k němu musely něco
slíbit. Jak se dětem ulevilo, když už pro ně mohly zazpívat písničku na
rozloučenou.
Do „vánoční stodoly“ pí. Pičmanové jsme se tentokrát kvůli přestavbě
vydat nemohli, ale prožít krásně předvánoční čas jsme chtěli. Co dělat?
Největší problém je sehnat přijatelnou dopravu na výlety do okolí. Na velký
autobus je nás stále málo, do větších aut se nevejdeme. Ale vše se podařilo
a p. řidič Boukal nás v pořádku dovezl do muzea ve Vysokém nad Jizerou.Oči
dětí přelétaly z krásných Krakonošů, starých lyží, loutek, koutků
představujících život v dávných časech, ale nejkrásnější byl pro ně zřejmě
překrásný pohyblivý betlém. I cesta zpět, přestože velmi foukalo a sněžilo,
proběhla bez problémů.
Do školky za dětmi opět přijela pohádka. Loutková a jmenovala se
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI .
Před vánocemi mají všichni hodně práce a děti jsou rády, když si na
ně udělá někdo chvíli čas.Někdy je to však třeba i obrátit. Čas si tentokrát
udělaly naše děti na babičky a dědečky v DPS, které přišly potěšit vánoční
besídkou a dárečky, které jim vyrobily.
Nezapomněli jsme ani na zvířátka v lese, kterým každoročně zdobíme
jejich vánoční stromeček ověšený dobrotami jako jsou jablíčka, tvrdý chléb,
mrkvičky, listy zelí a potom z protější stráně pozorovali, jak jim náš dárek
chutná. Po obdarování zvířátek přišel i první dárek pro děti. Ve školce se
najednou objevil krásný vánoční stromeček, ke kterému nám přišly představit
svoje pílí získané dovednosti děti z LŠU v Poniklé. Bylo to krásné
předvánoční odpoledne, za které tímto děkujeme pí.uč.Aničce Hejralové
a všem dětem, které musely překonat strach a nervozitu z vystoupení. A věřte,
že to není zrovna lehké.

Nakonec se děti dočkaly i toužebně očekávaných dárků. Při besídce
ve školce u stromečku rozbalovaly mnoho krásných nových hraček,
sportovních , výtvarných a pracovních pomůcek. Za překvapení ve formě
dárků děkujeme i některým rodičům - pí. Kunertové a pí. Novotné ze Sytové.
Ta nám věnovala velice hodnotné a krásné dárky. Na nákup nových hraček
nám přispěla i 3.000,- Kč pí.Senta Pokorná. Všem jmenovaným za to ještě
jednou velmi děkujeme.
Leden
Do školky přišli další tři nové děti. Už je nás celkem 30.
Stále pokračuje plavecký kurz v Jilemnici, ke kterému jsme ještě díky
p. Vlastníkovi mohli nabídnout základy lyžování na běžkách. Protože se daný
kurz dohodl až na poslední chvíli, tuto nabídku využily pouze dvě děti. Ale
společně s p. Vlastníkem, který má bohaté zkušenosti s lyžováním dětí
doufáme, že další rok tuto nabídku využije víc dětí. Stačí k tomu pouze pořídit
starší lyže, boty a hůlky a o ostatní se již postará on sám. Kdo je na lyže ještě
malý, nebo si netroufá, mohl pekáčovat, klouzat se nebo vytvářet stavby
a umělecká díla ze sněhu, která se bohužel většinou rána nedočkala.
Doufejme, že i tato zkušenost děti naučí do budoucna chránit a neničit to, co
udělali jiní.
Únor
Stále využíváme dobrých sněhových podmínek našich hor
k lyžováním a hrám na sněhu. Pro všechny plaváčky již bohužel skončil
předplavecký výcvik
Již po druhé jsme se sešli i s rodiči, abychom se společně pokusili
vytvořit sněhové království na louce nad MŠ. Sněhuláci moc stavět nešli (sníh
byl zmrzlý), spíše opracovat a dotvořit již postavené, ale společně jsme
postavili krásný sněhový palác. Ten nad očekávání všech dětí několik dní
zůstal stát a oni ho mohly využít při svých hrách.
Březen
V tomto měsíci proběhlo ukončení lyžařského výcviku, kdy do školky
přišel p. Vlastník, aby předal malým lyžařům pamětní diplom a malý dárek za
vytrvalost a usilovné snažení.
V Poniklé proběhla akce pořádaná pro děti z dětského domova ve
Vrchlabí, které se mohly zúčastnit i děti z Poniklé, ale vše bylo málo
prezentováno.Trochu nás to mrzelo, akce to byla údajně velice pěkná. Proto
jsme s nadšením přijali souhlas místních ochotníků, že nám tedy přijdou
velmi hezkou pohádku zahrát i do školky. Mnozí si kvůli nám museli vzít

dovolenou a věděli, že jedinou jejich odměnou budou rozzářené dětské oči.
Moc děkujeme.
Duben
Ještě do třetice jsme využili krásné spolupráce dětí se svými rodiči
a další odpoledne věnovali některým výtvarným a pracovním technikám, které
je obtížné provádět se všemi dětmi najednou.
Někteří si zkoušeli zhotovit pokladničku technikou kašírování
(tvarování novinového papíru pomocí škrobu), jiní si vyrobili krásný a hlavně
vlastní a nezaměnitelný lampion, se kterým si Ladík svítil i v lampiónovém
průvodu, další si vyráběli obrázek technikou papírové mozaiky a barevný
větrník.
Protože duben je měsíc bezpečnosti, i naše povídání směřovalo
k dopravě. A co by to bylo za povídání, kdybychom si získané informace
neutvrdili osobní zkušeností. Proto jsme po druhé v tomto roce nasedli do
vláčku, ale tentokrát jeli na opačnou stranu. Velký úspěch měl tunel, z blízka
jsme si prohlédli nádraží, výhybky a nakonec i vlak v konečné stanici
v Rokytnici n.J.
Pro naše babičky a dědečky z DPS jsme si nacvičili pásmo jarních
básniček a písniček, vyrobili velikonoční výzdobu pro jejich společenskou
místnost a 7. dubna je přišli potěšit a přinést kousek jara. Oni za to děti
odměnili potleskem a sladkostmi.
Květen
V květnu se již nepředpokládají náročné sněhové podmínky, proto
jsme mohli ve školce přivítat další pohádku, tentokrát O DRAKOVI, KTERÝ
NEUMĚL „R“.
Předškoláčci se šli podívat na své o rok starší kamarády, zda i oni už
zvládají správně všechna písmenka ve slabikáři a okouknout, co je po
prázdninách čeká. Bude toho hodně,ale když to zvládli všichni ostatní,
zvládnou to také.
Jarní počasí na nás volalo: „Pojdťe si opéci buřty“, proč bychom ho
neposlechli, velmi rádi.
Tatínkové se postarali o klacíky na opékání, děti o jejich opečení
a hlavně snědení. To byla dobrota.
Červen
Červen je krásný měsíc, který svými dlouhými a slunečnými dny
vybízí k výletům a hrám venku. Jako každoročně jsme hned 1. červnový den
slavili svátek všech dětí již tradičně v maskách. Přihlížejícím lidem se při

průvodu obcí představili princezny, vodníci, čerti,…maminkám děkujeme za
fantazii, ochotu a čas, který věnovaly jejich přípravě.
Během poměrně chladného června nás pěkné počasí doprovázelo na
výlet, který jsme společně s 1. třídou spojili s kulturou. Na zámek Sychrov,
kde se dětem představili herci jihočeského divadla v pohádce JAK SE
HONZA NAUČIL BÁT. Pohádku jsme shlédli v překrásných zahradách
zámku a zde jsme krásně strávili i čas svačiny a oběda.
Na počasí jsme měli štěstí i v případě polodenního výletu, tedy Cesty
za pokladem. Luční skřítek chodit tajně pod naše okna naslouchat přípravám
vystoupení pro rodiče a veřejnost, jehož děj se odehrával právě na jedné louce
a za odměnu našeho snažení nám posílal dopisy a nakonec nás pozval na cestu
za ním. Abychom ho nehledali příliš dlouho, protože luk je kolem Poniklé
hojně, přidal nám do posledního psaníčka i mapu, podle které jsme poznali, že
musíme jet autobusem na Preložku a potom jít lesem až na křižovatku, kde
rostou břízy. Cestu jsme našli docela snadno, skřítka bohužel ne, ale abychom
nebyli smutní, schoval nám na louce sladký poklad a několik rad, jak se
správně chovat v přírodě. Poklad jsme si potom na zahrádce spravedlivě
rozdělili.
Čtrnáct dní nacvičované vystoupení dětí v pásmu PŘÍBĚHY
Z JEDNÉ LOUKY na závěr školního roku mělo u rodičů a sourozenců
úspěch. Omlouváme se, že jsme tentokrát nepozvali i ponikelskou veřejnost,
ne že bychom se jim nechtěli předvést, ale děti s tímto pásmem vystoupí i na
oslavách 650. výročí založení obce a chtěly si to nechat jako překvapení.
Bude sice po dlouhé pause, kdy je v letních měsících školka zavřená, ale
doufáme, že to dopadne dobře a že se to také bude líbit.
A byl tu již skoro konec roku, co ještě zbývalo? Rozloučení se
školáky, každoročně krásné i trochu smutné, s rozdáváním pamětních listů
a knížek s věnováním i pohárem. Ale vše na světe jde stále kupředu.Takže my
se budeme zase těšit na další nové děti. Od září nás bude zase trochu více 35.
A mohli bychom pokračovat tak, jak jsme začali „Zase je za námi
jeden …“
Za kolektiv MŠ Lenka Scholzová

Vážení čtenáři!
Počínaje
tímto číslem, budeme postupně otiskovat materiály
jednotlivých společností, spolků, družstva a obce, které se nedostaly do
Pamětních listů. Dnes jsme pro vás vybrali „Myslivost“.

Když jsme byli požádáni paní starostkou o zaslání příspěvku o historii
spolku v obci, potěšení na naší straně nebylo. Předně proto, že valná část
čtenářů se vlivem médií dívá na myslivce již ne jako na „ozbrojeného
brigádníka,“ ale osobu, která „ničí vše živé“ a hlavně to, co „pobíhá
nekontrolovatelně přírodou,“ což je podporováno řadou institucí, živících se
tímto, když poctivé práce je málo. Holt, taková je doba – jak říkával Řehořek
Kristián. Když trochu polevíme, připomeneme, že člověk se 100 000 let živil
lovem zvěře a ryb, z toho pouhých 6 000 let zemědělstvím, z něhož se
odštěpilo zlomkem času kovářství (hutě), hornictví, atd., co člověk potřeboval
k přežití. Je zapotřebí vysvětlit, co je myslivec.
Byl to v podstatě „nádeník“ zbavený nevolnických podivností, který
zajišťoval šlechtě a panovníkovi státu zdárný průběh vyžití jejich volného
času. Tato vládnoucí třída si vytvořila systém podle zákona „padajícího …,“
od nejvyššího lovčího až po nejmenšího hajného. Tento aparát strážil stavy
zvěře, které škodily na políčkách poddaných. Těmto lidem ale bylo zakázáno
bránit se proti škodám. Hlad je hlad, když není co do žaludku a zvěř vám
škodí, sáhl i chudák po zbrani a vznikl termín tenkrát i současně trestný –
pytláctví, zneužitý v současné době na myslivce (myslí se tím party vlastníků)
zbrojních průkazů bez loveckých lístků a bez mysliveckého vzdělání, rabující
lesy za pomoci nedovolených způsobů lovu a zásobující „podnikatele“
zvěřinou. Ale konec rozpravy o ničem a tedy konkrétně.
S osídlením obce se táhly do hor skupiny zlatokopů z kraje
i kolonizátoři ze západních zemí. Nebyl to jev ojedinělý, opakoval se
v historii několikrát, když se někde něco našlo nebo bylo možno nakrást
majetek druhých (viz patřičná literatura). Vyplývá z toho, že po objevení
rudy, uhlí a dalších nerostů, dále pak spousty dřeva (buku, jedle a hlavně
javoru na výrobu potaše pro sklárny) bude výkon kratochvíle lovu obtížný,
tudíž i myslivost nezaznamenává takovou „slávu“ jako na Konopišti.
Původně zdejší honitba tedy patřila pánům Štěpanickým, pak
Harrachům, atd. a současně vlastníkům, kteří vytvářejí honební sdružení
a výkon práva myslivosti pronajímají. V tomto případě mysliveckému
sdružení „Kákov“ se sídlem ve Víchové nad Jizerou. To proto, že počátkem
80.let minulého století docházelo ke slučování honiteb a v 90.letech nedošlo
na původní rozdělení, což se stalo v naprosté většině spolků, ale Poniklá je
Poniklá a jsme ze semilského okresu.
Tedy, od 14.století přes 30letou válku, období temna až ke konci
19.století to jsou jen obecné a nepatrné záznamy o myslivosti v obci. Pan
Škoda – pán z Rezku (něco jako Trautenberk) – vykonával myslivost
v Poniklé ještě počátkem 20.let 20.století, a to se již dostáváme k modernější

historii myslivosti. Základem bylo zrušení roboty v roce 1848. Vznikala
spolky:
- 1848 Spolek českých myslivců (rozpadl se),
- 1883 Ústřední spolek pro ochranu honby a zvěře v Čechách,
- 6.1.1923 Československá myslivecká jednota (včetně kynologických
poboček). K prvním zakladatelům v Poniklé a dále v Jestřabí, patřily stálé
ponikelské rody, např. Kavanců, Kavánů, Jindráčků, Urbanů, Gebrtů, aj.
(aby se na někoho nezapomnělo a nezlobil se) Vaníčků, Hajnů, Hanušů.
Tehdy vznikem 1.republiky nevykovávala právo myslivosti jenom
šlechta, ale i řemeslníci a mistři fabrik a samozřejmě rolníci (všichni kdo
vlastnili půdu a les). Právo až na výjimky bylo upíráno těm, kteří tam
nepatřili, což se některým myslivcům po roce 1948 krutě nevyplatilo. Byly
vysoké stavy koroptví, začínal bažant, zajíců bylo dost, srnčího bylo méně
(vzhledem ke škodám v obilí), škodná neměla šanci a „panská“ vysoká, pokud
by přišla škodit na porostech, měla smůlu. Pořádaly se večírky na sále
„U Holubců“ v čele s J.Holubcem – hostinským. Plakáty maloval Standa
Klempířů (Holubců). Vzhledem k velkému počtu ochotnických představení
a této činnosti spolu s ostatními spolky, nebylo v Poniklé místa nečinnosti.
Přívlaka vykonávala právo samostatně a obdobně (současná honitba
Roprachtice).
Okupace 1938-1945 není vhodné rozebírat. Zbraně byly ponechány
pouze nájemci honitby, který musel doprovázet Němce.
Po osvobození do roku 1947 probíhalo vše v rytmu 1.republiky s tím,
že se mnoho lidí odstěhovalo, zvěře neubylo. Starosta Knappe byl urychleně
popraven, aby toho moc nevyzvonil, možná proto, že obec Poniklá byla
vůdcem vyznamenána jako „Vzorná obec Říše Velkoněmecké.“ Mnoho lidí se
klepalo před těmi, kteří se vraceli z Rajchu. Asi neměli čisté svědomí. Ale to
už nastupovala další garda, které se hodil podobně (jako každému režimu)
angažovaný snaživec. Nový zákon o myslivosti to umožňoval.
Bylo to v roce 1947. Společně s rokem 48 a 50.lety do vzniku nového
zákona o myslivosti v roce 1962 se některé druhy zvěře zvyšovaly (srnčí,
vysoká) a jiné stagnovaly. Vznikem nového zákona 1962 došlo ke sloučení
s Jestřabím vzhledem k tomu, že výměra musí být větší než 500 ha. Tím přešli
do spolku mysliveckého hospodář Jestřabí F.Holubec (Petrlík) a další.
Gebrtové, Vondrák, V.Nechanický (Toflik) a další. Hospodářem celého
sdružení byl J. Nechanický (Dlouhý), předsedou sdružení J.Vaníček (Kovář),
který byl později vystřídán Š.Plichtou (pracovníkem KRNAP) a i ten později
M.Hejralem (vedoucí dílny ZD) a to do roku 1981, kdy se provádělo další
slučování s MS Víchová nad Jizerou a vzniklo MS Kákov se sídlem ve

Víchové nad Jizerou. Hospodáře vykonával M.Jakoubek (dosud) a předsedu
M.Hejral. Současně je předsedou V.Thér.
Stálou kulturní akcí pro veřejnost je pořádání „Poslední leče“
s bohatou kuchyní, mimo spolupráce při konání obecních akcí. Brigádnická
činnost se zúžila na výsadbu smrčků, odbornou činností je též vakcinace lišek
orální metodou. Přáli bychom si, aby pojem „myslivec“ byl společností
chápán selským rozumem, bez mediálního vlivu. Ne všichni, jako v jiných
spolcích nejsou identičtí a do přírody se můžeme vypravit všichni, aniž
bychom k tomu potřebovali znalost biologie a ostatních disciplín.
Myslivecké sdružení Kákov
PS: Další připomínky může podat Josef Kaván (Sirotek z bytovky) nebo
Václav Thér.

90.výročí založení Včelařského spolku pro Poniklou (pokračování)
Koncem minulého pokračování naší historie jsme se ocitli na počátku
II.Světové války, kdy celá Československá republika padla za oběť Hitlerově
nacistické říši jako obětní beránek západních politiků v domnění, že tím nasytí
neomalené požadavky rozpínajícího se nacismu v Evropě. Posléze se však
přesvědčili o chybnosti tohoto kroku a sami na to doplatili velkými oběťmi na
lidských životech.
Pokud se toto období týkalo našeho spolku, nemáme bohužel žádné
písemné zprávy, protože v té době byly zakázány veškeré spolkové činnosti,
jak národní, tak zájmové. Nezbývá tedy jiného, nežli opominout toto
nešťastné údobí.
První stopy o pokračování činnosti našeho spolku se objevily v knize
zápisů výročních schůzí až v roce 1948. Tak dlouho trvalo, než se lidé po
válce vzpamatovali, a začali mít zájem obnovit činnost bývalého spolku. Bylo
4.dubna 1948, kdy byla svolána tato první ustavující valná hromada v hostinci
u pana Josefa Holubce. Na této schůzi si zvolili 10ti členný výbor včetně
předsednictva, jež zastupovali oblast Poniklou, Přívlaku, Jestřabí
a Stromkovice. V této době však už v našem státě převzala politickou moc
strana KSČ, která požadovala mít ve všech spolcích své zastoupení ve formě
akčních výborů. Proto musely být do akčního výboru zvoleny další 4 osoby.
Spolek byl zřejmě nuceným zatahováním politiky do spolkové
činnosti trochu deprimován, protože další valná hromada byla až v roce 1950.
Zápisy z té doby bohužel nic neříkají o celkovém počtu včelařů a včelstev,
teprve v pozdějších zápisech se tyto počty objevují. V této době dochází

k častým výměnám ve stěžejních funkcích výboru, ale nakonec výběr nových
členů do předsednictva byl šťastný, neboť řada z nich se osvědčila a setrváním
v těchto funkcích řadu let sloužila ke stabilizaci činnosti spolku
v následujících letech.
V roce 1954 byl za předsedu zvolen Bohumil Hnyk, který již byl dva
roky členem výboru. Jako předseda si odsloužil celých 24 let. Ve vyšším věku
pak jako člen výboru a náhradník byl stále aktivní i přes jeho zhoršený
zdravotní stav. Jeho srdce udržoval až do roku 1987 tzv. budík. Byl to člověk,
který byl pro včelařskou organizaci velkým přínosem, neboť jeho osoba byla
známa nejen jeho láskou ke včelám, ale byla známa i svojí důsledností ve
všem jeho počínání a vlasteneckým citem. Dalším činovníkem byl Jan
Harcuba, který ve funkci jednatele pracoval ll let (1950-1960). Pokladníkem
byl už od roku 1948 zvolen František Jancák, který dosáhl nejdelšího
funkčního období 30 let. Byl znám svojí obětavostí, kdy v té době se vše, co
se nevyřídilo přímo ve schůzích pro neúčast některých členů, musel členy
pěšky obcházet, aby mohl splnit všechny povinnosti pokladníka. Hospodářem
byl v roce 1948 zvolen Josef Jirouš, který si taktéž odsloužil celých 22 let.
Další dlouholetý funkcionář byl Josef Pičman, který byl v roce 1952 zvolen
jako člen revizní komise a který sloužil dosud, tedy 52 let, a který se
v letošním roce dožívá 95 let. Mimo těchto stěžejních členů byli zvoleni další
členové do tehdejšího výboru.
Ze zápisů výroční členské schůze je možno se dočíst, že počátkem
roku 1951 měl spolek ve svém tehdejším rajonu celkem 53 členů a 297
včelstev, v roce 1953-54 bylo zazimováno dokonce 343 včelstev včetně
Bratrouchova. To byl asi nejvyšší stav za celou dobu existence spolku a byl to
v té době i největší rajon. V té době docházelo k různým reorganizacím
a včelařský spolek podléhal „Jednotě včelařů v Praze“ (proč, nevím) a vlivem
reorganizace také padly dříve existující spolky menší než 40 členů. Byly
schváleny nové stanovy, které určovaly organizacím povinnosti a práva,
kterými se musely nadále řídit. Byla v nich zřejmě i některá omezení, která asi
měla dočasně vliv i na účast členů na výročních schůzích, neboť i takové
postěžování se v zápise objevilo.
V následujících letech docházelo ke změnám organizační struktury,
jež přinášel další vývoj. Tehdy jsme spadali pod Krajský národní výbor
v Liberci a okres Semily. Včelařské ústředí se jmenovalo Jednota včelařů.
Tato jednota v té době zpracovávala nové stanovy spolku jimiž se snažila
všechny organizace zapojit do státem řízených úkolů. Začalo požadování
uzavírání závazků, čímž se rozšířila nepopulární administrativní a statistická
činnost do všech nepolitických organizací. Mnohdy to způsobovalo nelibost
mezi členstvem, ale výbor měl za povinnost tyto úkoly řešit a vykazovat. Jiný
náhled na věc byl, když se to bralo z hlediska skutečné potřebnosti

a užitečnosti prací pro obec a tak se našli lidé, kteří byli schopni a mohli
v tomto směru obci pomoci. Od té doby byly stanovovány i předpisy dodávky
medu na státní výkup. Dodávky do výkupu byly ale ovlivňovány přírodními
podmínkami každého jednotlivého roku, protože když se urodilo, každý rád
dal. Vývoj v dalších letech přinesl ztížené podmínky v zemědělství. Zejména
mladí lidé odcházeli z horských chalup a usedlostí za prací do měst, aby své
rodiny uživili a tak postupně, i z jiných důvodů, se členská základna snížila, a
tím i počty obhospodařovaných včelstev a rajon se zmenšil. Členové výboru
se však dál starali o zlepšování podmínek včelařů i tím, že si pořídili pro
společné využívání včelařské potřeby – jako vařák na souše, medomet nebo
lis na mezistěny. Zvýšená aktivita spolku se projevila zejména po nástupu
Bohumila Hnyka do funkce předsedy v roce 1954. Jeho zásluhou a zásluhou
Josefa Malínského, byl zřízen zájmový školní kroužek včelařský, pro který
byl postupně vybaven školní včelín úly. Přítel Hnyk se ujal vedení kroužku
jako zkušený včelař. Členové kroužku byli připravováni do soutěží v rámci
okresu a svědomitost přípravy se projevila v roce 1966, kdy žák Jaroslav
Harcuba se umístil v soutěži jako první a postoupil do krajského kola. Vítěz
tak získal odbornou včelařskou knihu a pro školní kroužek 2 plemenáče.
Za ZO ČSV PONIKLÁ: jednatel Václav Hladík

Listy z kronik. 5. pokračování
V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro Zpravodaj připravil M. Holubec.
Svatba 1647
Když mládenec přicházel na statek častěji na pobyty spíš za děvčetem, tu
udeřilo se na něho zpříma, že by vlastně nejlépe pro něho bylo, aby děvče
nepřišlo k ouhoně, kdyby se k nim přiženil. Potom možný tchán mládence,
přislíbil mládenci pacholčí plat 7 kop ročně, dceři 4 kopy ročního platu, strych
pole (28arů) na přísevky a nějaký záhon lnu a jídlo při otcově stole jako každý
pacholek a děvečka a k bydlení by jim dal komoru. Nakonec mládence
vyzval, aby k nim poslal družbu a tatínka. Při námluvách se otec držel toho,
co již ženichovi sliboval. Svatba byla umluvena na masopustní úterý a tím
námluvy skončily.
Potom oba otcové došli s družbou do Horní Branné na zámek k pánu jich
hejtmanovi Vejrychovi, aby dal povolení ke sňatku jejich dětí a napsal
povolovací cedulky pro kněze. potom ještě seběhli na faru, zamluvit kopulaci
(oddavky) a mohli začít chystat veselku.

Synek dostal od otce peníze za plat za odsloužená léta, aby si koupil svatební
strůj, která mu měla v budoucnu sloužit pro všechny sváteční příležitosti při
kmotrování, veselkách až do smrti. Neboť jako selský syn nemohl jít na
oddavky v plátěných bílých kalhotách, kytli, onucích a škarpálech z jednoho
kusu kůže, jak v tom chodil jako hříbek, pohůnek i pacholek i ve svátek. Na
selského synka slušelo, aby měl na kopulaci kalhoty i župici z červeného
sukna, ovčí kožich červeným suknem pošitý. K červeným šatům pořídil i boty
s holinkami z nebarvené kůže, které voskem vyleštil do červeného lesku. Také
některý chalupník se nosil v červeném sukně, když pocházel ze selského
statku. Ti starší sedláci a výměnkáři měli ještě červené kloboučky anebo
v zimě červené beranice, dnes se prodává černý klobouk se širokou střechou
a vysokým dýnkem. Většina všech chalupníků a podruzi napořád chodili ve
všední den i ve svátek jen v plátěných kalhotách, kytli a plášti z cuckové příze
a ve škarpálech nebo střevících bez kramfleků a v létě vůbec bosi.
Během těch tří neděl, co zbývalo do svatby o masopustním úterku, chodil
a jezdil ženich se svou nevěstou a družbou po svých i nevěstiných pokrevních
přátelích a po příbuzných a zvali je na svatbu. Nevěsta obdarovávala
ženichovy sourozence ručníčky, své budoucí tchýni dala plachetku na "kukli",
budoucímu tchánovi novou košili. Jeden ručníček měla připraven pro družbu
a další pro kněze.
Poslední neděli zajeli časně na faru, aby se tam po katolicku vyzpovídali do
ucha, učinili katolické vyznání víry a přijali při mši svaté tělo Páně pod
jedním způsobu.
Na svatbu dal pantáta zabít tele a kozu a selka napekla několik kop
všelijakých koláčů a chystala všelijaké dobroty. Však každý z pozvaných,
který chtěl přijít na svatební oběd, něčím naň přispěl a poslal mouku, ovesné
kroupy a krupky, krupici, hrách, jáhly, mák, med, povidla, syrob, křížaly,
šípky, sušené švestky, škvařené máslo, hořčák - kravský sýr, kozí syrečky,
tvaroh, vejce, kuřata, slepice, kachnu, husu, kapouna, sušené houby, lněný
olej, dumlíky, řepu, kyselé zelí a jiné vařivo, jehož měl dostatek a věděl, že
mu to k jaru nebude chybět.
Selka tři dny před svatbou začala péci koláče, drůbež pak v železňácích, na
roštech i rožních.
O masopustním úterý hned ráno přišel k nevěstě družba. Dostal sklínku
páleného na posilněnou a družice mu zastrčila do šňůrkové smyčky na prsou
kožichu velký prut rozmarýny a zavázala do ní jedním cípem barevně
vyšívaný velký ručník, dar nevěstin, sahající mu až po kolena. Takto vystrojen
vsedl družba s dvěma mládenci, kteří měli na sobě vypůjčené červené šaty,
aby nemuseli jít v bílých plátěných, a s dvěmi družicemi do jednokoňských
saní a jeli pro ženicha a jeho rodiče. Jak vstoupili u ženich do světnice, byli
zdvořile uvítáni. Na zdvořilé uvítání odpověděl rýmovaným říkáním, jímž

sděloval netrpělivě již čekajícímu ženichovi, že on družba ví o jednom
spanilém kvítku a aby on ženich jen šel s ním, protože to kvítko jen pro něho,
ženich vyrostlo a že je také proto dostane, aby ho těšilo po celý další život až
do smrti. Ženich horlivě družbovi přitakával a souhlasil s jeho výzvou, aby
s ním došel pro to kvítko spanilé. Zatím selka přinesla na stůl chléb, máslo
a hořčák, který se připravoval tak, že do tvarohu se nakládaly homolky
(syrečky). Teprve až miska s hořčákem, tu v horách při Krkonoši tak
oblíbeným jídlem, byla prázdná, vyzval družba ženich a jeho rodiče k cestě za
nevěstou. Zvedli se všichni a nasedli do saní. Otec se selkou a ženichem sedli
do svých saní. když dojeli svatebčané do statku nevěsty, našli všechny dveře
podle starobylého obyčeje uzavřené. Družba musel třikráte zabušit na dveře
a třikráte zpěvem prosit o otevření. Byli vpuštěni do světnice, ale nevěsta se
před nimi skryla se svou starosvatbí (ženský protějšek družby) do své
komůrky a za ní vklouzly i družice. Družba musel opět zpěvem vymáhat se
otevření. jakmile starosvatbí otevřela, vetřel se družba se sklenkou páleného
v ruce a za ním ženich do komůrky. Tu družba podal páleného k upití
ženichovi, pak nevěstě, po ní starosvatbí, která připila na zdraví snoubenců,
připily i družice. Družba neustále doléval a tak se v připíjení vystřídali všichni
svatebčané.
Konečně dva mládenci vzali nevěstu mezi sebe a odvedli ji do světnice před
otce a matku. Za nimi přivedly zase dvě družice ženicha a po nich přišli
i ostatní svatebčané. Družba prostřel před obojími rodiči i červený šátek,
vložil ruku nevěstinu do ruky ženichovy a požádal oboje rodiče o požehnání
snoubencům. Ženich a nevěsta poklekli na prostřený červený šátek před
rodiče a ti jim požehnali. Nevěsta poděkovala plačky za vychování ženicha
a ženich zase za nevěstu.
Nevěsta měla na hlavě nevěstí vínek z pozlacených drátků, z korálků
a rozmarýny pletený, na sobě plátěný bílý nevěstí plášť a pod ním rukávec,
vyšíváním zdobené, červenou hedvábnou šněrovačkou, kandrašovou vlněnou
sukni s tureckým esovitým vzorem, jak si ji tehdá mladé ženské pokolení
začalo oblibovat. Z dojetí vytrhl svatebčany družba, který je začal usazovat do
saní. Do prvních posadil ženicha s první družicí, otce a matku ženicha
druhého mládence s druhou družicí. Všichni ozdobeni svatebním znamením
z vyšívaného ručníčku a rozmarýny. Přes Víchovou, Jilemnici, Horní Brannou
a Valteřice tehdá dojeli do Vrchlabí k roubenému kostelu sv. Vavřince.
Později, když již byl kněz v Poniklé, sestavoval družba svatební průvod.
Vypravil nejprve muzikanty a pak spároval ženicha a první družici, patero
mládenců s patero družicemi, za ně rodiče ženicha, svědky, příbuzné, přátelé,
hosty, nakonec nevěstiny rodiče, prvního mládence s nevěstou a sebe družbu
se starosvatbí. Po vejití do kostela vešel kněz oděn klerikou, rochetou bílé
barvy a bílou štolou. Snoubenci poklekli na pokyn družby u oltáře. Kněz tázal

se ženicha chceli nevěstu a nemá-li slibu s jinou, poté ptal se obou, berou-li se
z dobré vůle. Když oba přisvědčili, vyzval je kněz, aby si podali pravé ruce,
položil na ně svou bílou štolu a řekl: "Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj. Já
spojuji vás k manželství ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen." při
posledních slovech je požehnal znamením kříže a pokropil svěcenou vodou.
Potom odsloužil obvaklou mši svatou a udělil při ní novomanželům zvláštní
požehnání.
Od kopulace zaplatil ženich tolar a nevěsta dala knězi podle starého zvyku
vyšívaný ručníček. Po obřadu zase družba znovu spořádal svatebčany. jenže
teď do prvních saní posadil ženicha s nevěstou, prvního mládence s první
družicí.
Ve statku u nevěsty poprosil družba za nevěstu rodiče ženicha, aby svou
snachu milovali jako svou vlastní dceru a na místě ženicha žádal družba
rodiče nevěsty, aby zetě přijali jako svého syna. Na to si oba otcové začali
říkat navzájem "svate" a obě matky "svato".
Po kopulaci se svatby odebraly dolů k ponikelskému rychtáři Václavovi
Holubcovi na doušek a na první tanec a po něm, aby šly nebo divoce
odjížděly do nevěstina domu na svatební oběd.
Zatím se nevěsta vysvlékla z bílého nevěstinského pláště, z nového
barchanem stříbřitým potaženého kožichu, družice z vypůjčených kožichů,
a objevila se jen v nové červené sukni "parkánce", šorci, rukávcích
a šněrovačce, nových botkách pavím brkem vyšitých, v nevěstinském vínku
spleteném z pozlacených a postříbřených drátků, z korálků, umělých kvítek
a z proutků rozmarýny, doma vypěstované. Též ostatní svatebčané odložili
své kožichy a zasedli za připravený stůl. jen se družba pomodlil hlasitou
modlitbou, začali mládenci nosit jídlo na stůl. Uprostřed veselí přinesla
starosvatbí mísu, vhodila do ní stříbrný groš a pronesla prosbu o příspěvek na
kolíbku a povijan, podala mísu každému tak, aby do ní mohl vložit groš, dva
i více, jak kdo mohl. Sbírku peněz vysypala starosvatbí nevěstě do klína a pak
za zpěvu kolébala mísou tak nemotorně, až ji upustila na zem. Čím bylo více
střepů. tím více štěstí očekávalo novomanžele. I maškary přišli pobavit
svatebčany se svou muzikou, houdkem a piskčem.
O půlnoci vzaly vdané ženy nevěstu mezi sebe, posadily ji doprostřed světnice
na židli. Starosvatbí sňala nevěstě vínek a očepila ji plátěným čepcem. na to
se ženy spojily v kolo a za pění písní tančily kolem očepené nevěsty tak
dlouho, dokud ji ženich z kola nevyvedl. Na to začaly svatebčanky rozpustile
házet na nevěstu hrstě zrní žita, ovsa, vikve a lněného semínka. To bylo
znamení pro ženicha, aby vzal nevěstu do náruče a přenesl ji přes práh do
komůrky a uložil do nové povlečeného lože a zavřel komůrku.
Po ujmutí hospodářství stěhoval se mladý pár z komory do světnice s postelí
s nebesy, kterou uvolnil starý hospodář a zaujal s výměnicí pec.

Měla-li nevěsta následovat ženicha, tak hned ráno si odvezl nevěstu, její
výbavu, peřiny, truhlu, kužel se lnem, v pytlíčku věno v tolařích i groších
a věnní krávu do své chalupy.

Vybráno z denního tisku
Poniklá - V obci Poniklá na Jilemnicku, konkrétně v areálu
soukromého Muzea krkonošských řemesel vzniká nová socha
Krakonoše. Předlohou sochy, kterou tvoří Milan Lukášek z Čerčic u
Nového Města, je Ponikelák Ladislav Jirouš, který na řadě
společenských akcí vystupuje jako Krakonoš.

Deník Pojizeří - 25.8.2004
"Jezdím na ponikelskou pouť a předvádím tu vedle své keramiky
i tesání do kamene. Oslovil mě zdejší Krakonoš, tedy pan Jirouš, zda
bych ho také nevytesal. Řekl jsem mu, proč ne. Stačí, když si seženeš
kámen," líčí počátky vzniku sochy Krakonoše Milan Lukášek. Vzhledem
k tomu, že Krakonoš je mužem činu, idea vzniku sochy nezapadla.
"Nápad pana Lukáška a našeho Krakonoše se mi zalíbil, a proto jsem se
rozhodla této věci napomoci," řekla Jana Pičmanová, která spolu se
svým manželem Rostislavem provozuje ponikelské soukromé muzeum.
"Osobně jsem u toho nebyl, ale získání kamene muselo být zajímavou
akcí. Krakonoš přijel do lomu ve svém kostýmu, což majitele lomu zcela
odbouralo. Osobně vybral 2,3 metru vysoký monolit, z něhož sochu
nyní tesám," podotkl Milan Lukášek.
Sochař začal se svou prací na konci července a ve svém díle stále
pokračuje. V současné době je již základ sochy hotov, autor dolaďuje
některé detaily. "Dobré bylo, že mi Krakonoš osobně pózoval. Prostě
přišel, povídali jsme si a já začal tesat," vysvětluje Milan Lukášek.
Práce na soše je časově značně náročná, ani autor nedokáže říci, kolik
času dílo zabere. "Využívám volné chvíle. Měl jsem tady v Poniklé
týdenní seminář v jehož průběhu jsem udělal hodně práce. Na soše
jsem ale dělal i v dalších dnech, v podstatě pokaždé, kdy jsem byl
v Poniklé. Nyní mi již opravdu zbývají jen detaily," uzavřel Milan
Lukášek.
rap
(2x foto)

Krátké zprávy, informace, poděkování,

inzerce

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční v neděli
10.října 2004
pojízdnou sběrnou, která bude přistavena mezi 8.00 – 10.00 hodinou,
počínaje v Nové Vsi – penzion Klára – pošta – Singing Rock – rovinka
Huderovo – u kostela – u Štěrbových – penzion Janata – nádraží ČD – pomník
padlým Přívlaka – kampelička – Jilem.
Přijímány budou tyto druhy odpadů: léky všeho druhu včetně mastí, domácí
kapalné i tuhé chemikálie, přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců, zbytky starých barev, obaly od barev, televizory, ledničky, zářivky,
akumulátory, baterie a články, upotřebené motorové oleje (v uzavřených
nádobách do 30 l), olejové filtry, pneumatiky.
Odpady budou přejímány od občanů na výše uvedených místech. Je
zakázáno ponechat nebezpečný odpad na místě bez dozoru a před příjezdem
mobilní sběrny.

Výzva
Vážení, jako provozovatel vodovodů a kanalizací v obci Poniklá Vás
upozorňuji na povinnost dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, mít uzavřenou platnou kupní smlouvu na dodávku pitné vody
případně odvádění odpadních vod. V opačném případě se obec vystavuje
postihům vyplývajících z uvedeného zákona a podmínek provozovatele.
Smlouvy jsou připraveny na Obecním úřadu u paní Novákové. V měsíci září
budou prováděny provozovatelem kontroly.
S pozdravem
Richard Trkan, Vodohospodářské služby, Vrchlabí

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem učitelkám, uklízečce a kuchařce z Mateřské
školky Poniklá za pozornost a péči, kterou věnovaly mému synu Davidovi, za
jeho pobytu v tomto zařízení. Vřelé díky od maminky Davida Samka.

Poděkování
Pořadatelé Pohádkového lesa děkují všem účinkujícím za oživení
pohádkových bytostí, jejich ztvárnění a vložení do příběhu. Letos jsme se
mohli setkat s líným Honzou, Jeníčkem a Mařenkou, myslivcem s Červenou
Karkulkou, kořenářkami, babou Jagou a Ivánkem, vílami, Pučmelounem
a včelími medvídky, Krakonošem, Trautenberkem s Ančetem, Kubou
a hajným, peklem, loupežníky, Harry Pottrem, celou vodní rodinou, Chipem
a Dejlem, Otesánkem, králíky z klobouku, Křemílkem a Vochomůrkou,
krtečkem a králem a královnou. Děkujeme i členkám Českého svazu žen za
pomoc při organizačních záležitostech. Děkujeme všem sponzorům, kteří
přispěli k úhradě nákladů.
Starostka

Hledám byt v Poniklé.
Koupím nebo dlouhodobě pronajmu.
Prosím, nabídněte na telefon č. 723 809 898.

Pronájem garáže
Na zimní měsíce hledám pronájem garáže. Cenu respektuji. Nabídky na tel.
737771254. Děkuji

Společenská kronika
Jubilea v červenci a srpnu 2004:
75 let
Zdeněk Dědeček, MUDr.
90 let
Anna Košatková
85 let
Marie Jindřišková
70 let
Václav Mádle
70 let
Štefan Plichta
90 let
Marie Hendrychová
75 let
Václav Hladík
Blahopřejeme a připíjíme na zdraví!
Sňatky:
19.června 2004 pan Patrik Pelc a slečna Lenka Devátá,
26.června 2004 pan Roman Puš a slečna Petra Jiroušová,
3.července 2004 pan Leoš Krause a slečna Daniela Hajnová,
3.července 2004 pan Jan Plachý a slečna Zuzana Kenderová.

Hodně štěstí!
Zlatá svatba:
31.července 2004 Milada a Jindřich Kubínovi
Hodně štěstí do dalších let společného života!

Úmrtí:
26.července 2004 pan Ing. Jan Holubec ve věku 66 let,
1.srpna 2004 paní Zdeňka Lukešová,
17.srpna 2004 pan MUDr. Zdeněk Dědeček ve věku 75 let.
Čest jejich památce!
Poděkování
Co nejupřímněji děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším tatínkem,
panem Ing. Janem Holubcem. Srdečně děkujeme za vlídná a výstižná slova
rozloučení, upřímně projevená slova soustrasti, psychickou pomoc, které nám
nevýslovně pomohly a stále pomáhají. Ještě jednou moc děkujeme.
Jana Dvořáková (rozená Holubcová) s rodinou
Radka Sünderhaufová (rozená Holubcová) s rodinou

Ze sportu
Něco z kopané
V sobotu 24.července 2004 se uskutečnil již 22.ročník tradičního
fotbalového turnaje„ O poutní koláč „ na fotbalovém hřišti v Poniklé.
Začátek turnaje byl určen na devátou hodinu dopolední. Zahájení
prvního utkání turnaje se zúčastnil sám vládce našich hor – Krakonoš. Počasí
v průběhu dne bylo deštivé. Hráči si však na počasí moc nestěžovali. Do
turnaje nastoupilo 7 mužstev, která byla rozdělena do dvou skupin.
Do skupiny „A“ byly vylosováni:
AFK Jilemnice,
Tipsport Hlaváč,

Roprachtice
Do skupiny „B“ byli vylosováni:
FC Benátky Jilem,
OUATSIDER,
Liberec,
Poniklá
Mužstva na prvním a druhém místě ve skupině sehrála utkání o první až čtvrté
místo v turnaji.
Konečné umístění družstev:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

AFK JILEMNICE
FC BENÁTKA JILEM
TIPSPORT HLAVÁČ
OUAT SIDER
LIBEREC
PONIKLÁ
ROPRACHTICE

Všechna mužstva obdržela diplom. Novinkou bylo, že mužstva, která se
umístila na prvním, druhém a třetím místě, obdržela ke tradičnímu velkému
koláči také pohár s označením umístění včetně data a místa konání turnaje.
Mužstvo na čtvrtém místě obdrželo 15 malých koláčků.
Dále byli odměněni nejlepší střelci gólů: PRINC z AFK JILEMNICE,
DOBIÁŠ R. a OUAT SIDER.
Chtěl bych poděkovat všem hráčům a divákům za jejich účast na
turnaji. Dále děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci turnaje a jejím
dobrém průběhu.
Doufám, že se opět v roce 2005 na poutním fotbalovém turnaji
uvidíme i s dalšími zájemci o kopanou.
Za organizační tým
František Václavík
Rozlosování okresního přeboru mužů – podzim 2004

Hrací den

Datum

Začátek

Domácí

Hosté

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

4.září
11.září
18.září
25.září

17.00
17.00
16.30
16.30

Bozkov
Poniklá
Mírová
Poniklá

Poniklá
Bělá
Poniklá
Roztoky

Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Čtvrtek
Sobota
Sobota

2.říjen
9.říjen
16.říjen
23.říjen
28.říjen
30.říjen
6.listopadu

16.00
16.00
15.30
15.30
14.30
15.30
14.00

Stružinec
Poniklá
Libštát
Poniklá
Nová Ves B
Vysoké
Víchová

Poniklá
Tatobity
Poniklá
Horní Branná
Poniklá
Poniklá
Poniklá

Rozlosování okresního přeboru žáků – podzim 2004

Hrací den

Datum

Začátek

Domácí

Hosté

Neděle
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota
Sobota

5.září
11.září
18.září
25.září
2.října
9.října
16.října
23.října
30.října

9.30
15.00
14.30
14.30
9.30
14.00
10.30
9.30
13.30

Víchová
Poniklá
Horka
Poniklá
Vysoké
Poniklá
Jablonec
Bozkov
Poniklá

Poniklá
Martinice
Poniklá
Horní Branná
Poniklá
Jablonec
Poniklá
Poniklá
Víchová

Rozlosování okresního přeboru minižáků – podzim 2004

Hrací den

Datum

Začátek

Domácí

Hosté

Sobota
Středa
Sobota
Středa
Sobota
Středa
Středa
Neděle
Sobota
Sobota
Sobota

4.září
8.září
11.září
15.září
18.září
22.září
29.září
3.října
9.října
16.října
23.října

9.30
17.00
9.30
17.00
9.30
17.00
17.00
11.00
9.30
9.00
9.30

Poniklá
Rokytnice
Poniklá
Horní Branná
Poniklá
Studenec
Poniklá
Libštát B
Poniklá
Jablonec
Poniklá

Sedmihorky
Poniklá
Košťálov
Poniklá
Mírová
Poniklá
Jilemnice A
Poniklá
Libštát A
Poniklá
Jilemnice B

Z kultury
IKS CENTRUM Jilemnice

- program na září 2004
4. Sobota
Jak šel pejsek do školy
od 14:30
Pohádkové představení s písničkami divadélka Romaneto Praha.
vstup 25,- Kč
Kulturní středisko
10. Pátek
1. lekce kurzu taneční a společenské výchovy, skupina A
od 17:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Velký sál Kulturního střediska
10. Pátek
1. lekce kurzu taneční a společenské výchovy, skupina B
od 20:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Velký sál Kulturního střediska
11. Sobota
Lucerna
od 19:30
Klasické dílo Aloise Jiráska představil jilemnický soubor pod vedením
Mgr.Tibora Hájka již na festivalu Březen – měsíc divadla. Diváci jistě uvítají
reprízu v prostředí krásného zámeckého parku, který umocní atmosféru této
pohádkové hry.
Zámecký park
19. Neděle
2. lekce kurzu taneční a společenské výchovy, skupina A
od 09:30
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Velký sál Kulturního střediska
19. Neděle
2. lekce kurzu taneční a společenské výchovy, skupina B
od 12:30
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Velký sál Kulturního střediska

19. Neděle
ABECEDA HVĚZD 2
od 19:30
Pokračování úspěšné „one man show“ imitátora, baviče a zpěváka Vladimíra
Hrona. V roce 2004 vyhrál Vladimír Hron anketu TÝTÝ v kategorii
moderátor zábavných pořadů.
vstup 150,- Kč , 160,- Kč
Velký sál Kulturního střediska
24. Pátek
3.lekce kurzu taneční a společenské výchovy
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Velký sál Kulturního střediska
24. Pátek
3. lekce kurzu taneční a společenské výchovy,skupina A
od 17:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Velký sál Kulturního střediska
30. Čtvrtek
Lubomír Malý – viola, Věra Hájková – klavír
od 19:30
Zveme vás na koncert mistra violy Lubomíra Malého, profesora AMU
v Praze. Během své kariéry profesor Malý hostoval jako sólista téměř ve
všech evropských zemích, v USA a Japonsku. Je častým hostem domácích
i zahraničních orchestrů. Věra Hájková – členka souboru ``Bohemia
quartett``, partnerka špičkových domácích i zahraničních instrumentalistů.
Jako sólistka s úspěchem hostovala v mnoha zemích Evropy a v zámoří.
Přejeme vám příjemný zážitek.
vstup 100,- Kč , 80,- Kč
Kulturní středisko

- program na říjen 2004
1. Pátek
4. lekce kurzu taneční a společenské výchovy skupiny A
od 17:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
velký sál Kulturního střediska

1. Pátek
1. prodloužená kurzu taneční a společenské výchovy skupiny B
od 20:00
vstup 45,- Kč , 15,- Kč
velký sál Kulturního střediska
2. Sobota
Večer nejen v orientu
od 19:30
Večer orientálních tanců a módní přehlídka zahrnující širokou nabídku pro
dámy různých typů.
Kulturní středisko
3. Neděle
Káťa a Škubánek
od 14:30
Poetická pohádka na motivy známého večerníčku s písničkami Jana Zrzavého.
vstup 25,- Kč
Kulturní středisko
8. Pátek
4. lekce kurzu taneční a společenské výchovy skupiny B
od 17:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Kulturní středisko
8. Pátek
1. prodloužená kurzu taneční a společenské výchovy skupiny A
od 20:00
vstup 45,- Kč , 15,- Kč
Kulturní středisko
9. Sobota
KONCERT SKUPINY ARAKAIN
od 19:30
Koncert jedné z nejznámějších českých skupin se zpěvákem Petrem Kolářem.
vstup 220,- Kč
Kulturní středisko
14. Čtvrtek

DRUHÁ KAPITOLA
od 19:30
Divadelní představení. Účinkují: Valerie Zawadská, David Matásek, David
Prachař, Martina Hudečková.
vstup 160,- Kč , 150,- Kč , 140,- Kč
Kulturní středisko
22. Pátek
5. lekce kurzu taneční a společenské výchovy skupiny A
od 17:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Kulturní středisko
22. Pátek
5. lekce kurzu taneční a společenské výchovy skupiny B
od 20:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Kulturní středisko
23. Sobota
Zájezd na muzikál CIKÁNI JDOU DO NEBE
od 15:30
Slavný moldavský film Cikáni jdou do nebe se představuje ve vynikající
muzikálové adaptaci. V hlavních rolích krásné Rady a „krále zlodějů“ Zobara
účinkují Vanda Konečná a Daniel Bambas. Uvádí Divadlo Bez zábradlí. Cena
zájezdu: 590,- Kč. Odjezd od KS v 15.30 hod., začátek představení v 19.00
hod. Přihlášky s nevratnou zálohou 400,- Kč přijímáme do 15.9., doplatek do
15.10.2004. Informace v kanceláři KS tel.: 481 544 070.
vstup 590,- Kč
29. Pátek
6.lekce kurzu taneční a společenské výchovy skupiny A
od 17:00
vstup 30,- Kč , 15,- Kč
Kulturní středisko
29. Pátek
2. prodloužená kurzu taneční a společenské výchovy skupiny B
od 20:00
vstup 45,- Kč , 15,- Kč
Kulturní středisko

KINO 70 Jilemnice
- program na září 2004
3. Pátek
Hříšný tanec 2
od 17:30 a 20:00
Vášeň a salsa v žáru havanských nocí!
Režie: Guy Ferland
Hrají: Diego Luna, Romola Garai, Sela Ward.
vstup 55,- Kč
USA – české titulky/taneční romance, délka 86 minut, od 12 let přístupný
5. Neděle
Spider Man 2
od 17:30 a 20:00
Tobey Maguire se vrací proti své vůli, musí čelit nástrahám New Yorku a
chránit ty, které má rád.
Režie: Sam Raimi
Hrají: Tobey Maguire, Kristen Dunst, James Franco
vstup 65,- Kč
USA – česká verze/akční, délka 120 minut, mládeži přístupný
7. Úterý
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
od 17:30
I třetí rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích bude plný překvapení a
nebezpečí…
Režie: Alfonso Cuarón
Hrají: Daniele Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.
vstup 60,- Kč
USA – česká verze/rodinný, délka 142 minut, mládeži přístupný
8. Středa
Harry Potter a vězeň z Azkabanu
od 17:30 a 17:30
I třetí rok ve Škole čar a kouzel v Bradavicích bude plný překvapení a
nebezpečí…
Režie: Alfonso Cuarón
Hrají: Daniele Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson.

vstup 60,- Kč
USA – česká verze/rodinný, délka 142 minut, mládeži přístupný
11. Sobota
Sedmá pečeť
od 19:00
Sedmá pečeť je alegorií, jejíž téma je prosté : člověk, jeho věčné hledání,
přičemž jedinou jistotou je Smrt… Cyklus : Zlatý fond kinematografie
Režie: Ingmar Bergman
Hrají: Max von Sydow, Bengt Ekort, Nils Poppe.
vstup 35,- Kč
FILMOVÝ KLUB, Švédsko–české titulky, délka 94 minut, od 12 let
přístupný
15. Středa
Mambo Italiano
od 17:30 a 20:00
Demokracie končí na prahu každé rodiny … Na prahu italské rodiny o to
rychleji!
Režie: Emilie Gaudreault
Hrají: Ginette Reno, Paul Sorvino, Luke Kirby
vstup 55,- Kč
Francie – titulky/komedie, délka 88 minut, od 12 let přístupný
18. Sobota
Motýl
od 17:30 a 20:00
Poetický příběh o hledání vzácného motýla a nalezení cenného přátelství.
Režie: Philippe Muyl
Hrají: Michel Serrault, Clarie Bouanich, Nade Dieu.
vstup 55,- Kč
Francie – titulky/tragikomedie, délka 85 minut, do 12 let nevhodný
22. Středa
Pánská jízda
od 17:30 a 20:00
…správný chlapi si poraděj sami…, bez žen by to přesto zcela nešlo. Tento
film je zkrátka hravé a vtipné vyprávění určené všem, kteří se rádi baví, i když
je jim třeba do breku.
Režie: Martin Kotík

Hrají: Martin Dejdar, Vladimír Škultéty, Ondřej Vetchý, Josef Abrahám,
Světlana Nálepková, Petra Špalková ad.
vstup 55,- Kč
ČR/rodinná komedie, délka 75 minut, mládeži přistupný
25. Sobota
Král Artuš
od 17:30 a 20:00
Legenda o králi Artušovi, která byla založena na skutečném hrdinovi, jehož
život byl rozvrácen vnitřním bojem mezi osobními ambicemi a smyslem pro
zodpovědnost. V hlavních rolích Clive Owen a Keira Knightley.
Režie: Antoine Fuqua
Hrají: Clive Owen, Keira Knightley, Stephen Dillane, Ioan Gruffudd
vstup 60,- Kč
USA – titulky/historické drama, délka 130 minut, do 12 let nevhodný
27. Pondělí
Edi
od 19:00
Příběh Ediho /sběrače šrotu z velkého města/, který je známým čtenářem
všech nalezených knih a proto byl vybrán gagsterskými bratry pro výchovu
jejich sedmnáctileté sestry. Cyklus: Současní režiséři
Režie: Piotr Trzaskalski
Hrají: Henryk Golebiewski, Jacek Braciak, Jacek Lenartowicz
vstup 35,- Kč
FILMOVÝ KLUB, Polsko-titulky, délka 97 minut, mládeži přístupný
28. Úterý
U nás na farmě
od 17:30
Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před banditou
Slimem.
Režie: Will Finn,John Sanford
Hrají: Aleš Háma, Hana Ševčíková, Gabriela Osvaldová
vstup 55,- Kč
USA – dětský/ animovaný, délka 76 minut, mládeži přístupný
29. Středa
Non plus ultras
od 17:30 a 20:00
Fotbal je jen záminka. Scénář vychází ze skutečných událostí.

Režie: Jakub Sluka
Hrají: Vladimír Dlouhý, David Novotný, Karel Zima, Odřich Kaiser, Jana
Hlaváčová, Jíří Lábus ad.
vstup 65,- Kč
ČR, délka 87 minut, mládeži přístupný

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
Program na září, říjen a listopad 2004
středa 1.9. v 19.45 h.
JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Český film režiséra Dušana Kleina (115 min.). … trochu zestárli, ale zůstal
jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu.
sobota 4.9. v 19.45 h.
DEN PO TÉ
neděle 5.9. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký katastrofický film (127 min.). Strhující podívaná od režiséra
filmu Den nezávislosti.
středa 8.9. v 19.45 h.
PŘED SOUMRAKEM
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký romantický film (80 min.). Jednou se již rozešli, zkusí to spolu
znovu?
sobota 11.9. v 19.45 h.
POST COITUM
neděle 12.9. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Česká širokoúhlá erotická černá komedie režiséra Juraje Jakubiska (100
min.). Mrazivá city-komedie.
Kontroverzní, některými kritiky napadený film o hledání lásky za každou
cenu …
středa 15.9. v 19.45 h.
STRAŠIDELNÝ DŮM
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká širokoúhlá hororová komedie (87 min.). Dokáže prodat každou
nemovitost, ale tentokrát mu straší ve věži. Kdo vstoupí, zemře. Smíchy.
Eddie Murphy v hlavní roli.

sobota 18.9. v 19.45 h.
ÚSVIT MRTVÝCH
neděle 19.9. v 18.00 h.
přístupný (18) Vstupné 55,- Kč
Americký širkokoúhlý akční zombie horor (97 min.). Až v pekle nebude
místo, mrtví vyjdou na zem.
středa 22.9. v 19.45 h.
LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká kriminální komedie (104 min.).
„Nejgeniálnější loupež všech dob byla konečně uskutečněna“. V hlavní roli
Tom Hanks.
sobota 25.9. v 19.45 h.
KRÁL ARTUŠ
neděle 26.9. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý historický válečný velkofilm (126 min.).
Legenda o králi Artušovi znovu ožívá. V hlavních rolích Clive Owen
a Keira Knightley.
středa 29.9. v 19.45 h.
KILL BILL 2
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý kriminální akční film (137 min.).
Velké finále nejnovějšího filmu Quentina Tarantina. Přežila svou smrt ve
svatební den i čtyři roky kómatu.
„Nevěsta“ se vydává završit krvavou pomstu.
sobota 2.10. v 19.45 h.
VATERLAND – LOVECKÝ DENÍK
neděle 3.10. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Český dobrodružný thriller (97 min.) s prvky černé komedie režiséra Davida
Jařaba.
středa 6.10 v 19.45 h.
NA PLNÝ PLYN
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý francouzský akční kriminální film ze sportovního prostředí (102
min.).
Rychlá závodní auta, rivalita, přátelství, láska …
sobota 9.10. v 19.45 h.
R R R r r r !!!
neděle 10.10. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč

Nejlepší francouzská širokoúhlá komedie roku (1116 min.)! Nejstarší
komedie na světě.
Kmen Mastnovlasatých se rozhodne zmocnit se nejstráženějšího lektvaru,
který je v rukou Čistovlasatých …
středa 13.10. v 19.45 h.
TŘINÁCTKA
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Drsný psychologický film USA/VB (100 min.).
O střemhlavém skoku z nevinného dětství do problematické puberty.
Šokující vyprávění o nelehkém dospívání,
citových zmatcích, touze být „cool“ a udělat pro to cokoliv. … Děje se to
tak rychle …
sobota 16.10. v 19.45 h.
NON PLUS ULTRAS
neděle 17.10. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Česká širokoúhlá komedie (82 min.). Fotbal je jen záminka …
středa 20.10. v 19.45 h.
HELLBOY
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý akční sci-fi film (122 min.).
V pekle ho nechtěli, tak přišel mezi nás. V hlavních rolích Ron Perlman,
John Hurt a Karel Roden.
sobota 23.10. v 19.45 h.
ŽIVOT S HELENOU
neděle 24.10. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká rodinná komedie (120 min.). Co nejvíc potřebujeme, nemusí být
vždycky to, co máme.
V hlavní roli Kate Hudson.
středa 27.10. v 19.45 h.
ROSEMARY MÁ DĚŤÁTKO
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký horor (137 min.).
Sugestivní a děsivý snímek režiséra Romana Polanského.
sobota 30.10. v 19.45 h.
JÁ, ROBOT
neděle 31.10. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký sci-fi thriller (110 min.). On jediný to tušil …

středa 3.11. v 19.45 h.
KRAJINA STŘELCŮ
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý western (139 min.). Čtyři přátelé bojují proti
tyranskému šerifovi ve jménu zachování svobody, cti a spravedlnosti.
Komerčně úspěšný návrat Kevina Costnera do hollywoodské extraligy.
sobota 6.11. v 19.45 h.
CATWOMAN – kočičí žena
neděle 7.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý sci-fi film (110 min.).
Jedna z nejslavnějších komiksových postav ožívá na plátně, aby pomstila
smrt svého otce …
středa 10.11. v 19.45 h.
RIDDICK: kronika temna
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlé americké akční sci-fi (114 min.). Ani všechna síla vesmíru osud
nezmění.
sobota 13.11. v 19.45 h.
PÁNSKÁ JÍZDA
neděle 14.11. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Nová česká situační komedie (75 min.). … správný chlapi si poraděj sami
…
středa 17.11. v 19.45 h.
MŮJ SOUSED ZABIJÁK 2
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká komedie (99 min.). V pokračování populární krimi-komedie si
bývalý nájemný zabiják
Jimmy „Tulipán“ Tudeski (Bruce Willis) užívá poklidného života
v Mexiku. Ale …
sobota 20.11. v 19.45 h.
STEPFORDSKÉ PANIČKY
neděle 21.11. v 17.15 h.
přístupný (12 Vstupné 55,- Kč
Americká širokoúhlá komedie (92 min.). Manželky ze Stepfordu mají
tajemství.
Proč jen je ve Stepfordu všechno tak dokonalé?
středa 24.11. v 19.45 h.
CARMEN: DIVOKÁ VÁŠEŇ
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlé romantické drama (119 min.).

Divoká vášeň, láska, žárlivost a zrada v příběhu z ohnivého Španělska.
sobota 27.11. v 19.45 h.
SHREK 2
neděle 28.11. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Animovaná americká pohádková komedie v českém znění (93 min.). Bylo,
ale možná nebylo …
*
*
*
Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české
kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše
vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adrese: www.kina.365dni.cz. Telefon: 481591437, 481591106 mobil:
604274911.

Program hudebního klubu Továrna
Září 2004
4. So
MISS MOKRÉ TRIČKO
Školní rok za dveřmi?To hoď za hlavu a přijď se pobavit!
Na vítězku čeká 5000,-Kč v hotovosti!!!
DJ Lukáš Malý
10. Pá
ČESKO-SLOVENSKÁ DISKOTÉKA
NOVINKA! Pravidelně jednou za měsíc se můžete těšit na
česko-slovenské hity!VSTUP ZDARMA!
DJ Jirka Kulhánek
11. So
DANCE ZONE RÁDIA ČERNÁ HORA
Puschkin party
DJ Marcel Kotyk
17. Pá

BROKEN BEATS
Katcha * Ja-Ne * Marco S. * Jaime
vstup 69,- po 22 h.89,-Kč
18. So
TOVÁRNA HLEDÁ SVOU SUPER STAR
aneb Karaoke show. Cena za 1.místo bude domácí kino!
DJs Mirek Rais a Lukáš Malý
25. So
TANEČNÍ LIGA PÁRTY
CD za 20000,-Kč od firmy Popron Traxx
DJs Jarek Haupt a Láďa Jenček

Foto na titulní straně: čp. 253 (Jaroslav Řehořek)

