Ve dnech 20. a 21. října se budou konat volby do
obecního zastupitelstva v Poniklé

KANDIDÁTNÍ LISTINA
pro volby do zastupitelstva obce PONIKLÁ
Sdružení nezávislých kandidátů
–
Sbor dobrovolných hasičů
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ing. Petr Plichta
Tomáš Klikorka
Miloš Holubec
Ladislav Mikolášek
Petra Therová, DiS.
Marek Kulhavý
Stanislav Nechanický
Jiří Jindřišek ml.
Zdeněk Janeček
Pavel Holubec
Petr Holubec
Tomáš Kázmer
Marie Zemánková
Zdeněk Krafek
Michal Macík

41 let
30 let
45 let
35 let
22 let
28 let
62 let
31 let
55 let
33 let
55 let
33 let
54 let
63 let
18 let

soukromý podnikatel bez pol přísl.
soukromý podnikatel bez pol přísl.
soukromý podnikatel bez pol přísl.
policista
bez pol přísl.
projektová manažerka bez pol přísl.
marketingový manažer bez pol přísl.
důchodce
bez pol přísl.
dělník
bez pol přísl.
seřizovač
bez pol přísl.
soukromý podnikatel bez pol přísl.
seřizovač
bez pol přísl.
soukromý podnikatel bez pol přísl.
dělnice
bez pol přísl.
důchodce
bez pol přísl.
svářeč
bez pol přísl.

Kandidátní listina k volbám do obecních zastupitelstev 2006
TJ Sokol Poniklá
1.)
Ing Miloslava Kavánová, 34 let
Vedoucí oddělení vývoje a výzkumu
Kronikářka obce Poniklá

2.)
Zdeňka Petrušková, 45 let
Účetní
Náčelnice TJ Sokol Poniklá
3.)
Josef Bekr, 39 let
Živnostník
4.)
Lenka Scholzová, 40 let
Ředitelka MŠ Poniklá
Členka výboru TJ Sokol Poniklá
5.)
Květa Kavánová, 56 let
Starostka obce Poniklá
Dlouholetá členka TJ Sokol
6.)
Lenka Hájková, 36
Administrátorka výroby
Členka ČSS
7.)
Bc. Martina Holubcová, 33 let
jednatelka
TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou
8.)
Alena Vondrová, 41 let
Předsedkyně ZD K.R.Poniklá
Předsedkyně MAS Jilemnicko
9.)
Ing. Jaromír Jirouš, 47 let
Stavební technik
Člen výboru TJ Poniklá
10.)
Ing. Radka Soukupová, 25let
Manažerka Svazku obcí
Předsedkyně TS Paul-Dance

11.)
Petr Vinklář, 32 let
Dělník
Trenér fotbalové mládeže
TJ Poniklá
12.)
Jakub Harcuba, 24 let
Elektrotechnik
Správce www.ponikla.cz
13.)
Ladislav Soukup, 48 let
Živnostník
Starosta TJ Sokol Poniklá
14.)
Milena Hožová, 46 let
Zdravotní sestra
Dlouholetá členka TJ Poniklá
15.)
Jana Hájková, 64 let
Důchodkyně
Dlouholetá členka TJ Sokol

Volební program
kandidátů TJ Sokol Poniklá do Obecního zastupitelstva
obce Poniklá
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom Vám předložili náš volební program na
nastávající čtyřleté volební období. Na začátek nám dovolte říci, že
komunální politiku chápeme jako službu, a jako taková by měla být
politikou o lidech a pro lidi zde žijící.
Jsme seskupení lidí různých profesí a zájmů. Spojují nás zásady,
které chceme ctít a uplatňovat - otevřenost všem skupinám
obyvatelstva, zájem o rozvoj obce a okolí a snaha o komunikaci.
Našim kandidátům nejde o prosazování osobních zájmů
v podnikatelské sféře ani o osobní finanční prospěch, ale svoje úsilí

chceme zaměřit na oblasti veřejného života k prospěchu občanů, ať se
bude jednat o podmínky vybavenosti obce, kulturu, sport a jiné
činnosti.
Naše hlavní cíle směřují do těchto oblastí
Tělovýchova a Sport:
Chceme pomoci zabezpečit sportovní, výchovné a zdravé vyžití
mládeže i dospělých. Vést mladé k dodržování stanovených pravidel, ke
správnému vztahu k životu, obci a lidem. Za tímto účelem budeme prosazovat
vybudování tělocvičny pro tělesnou výchovu základní školy, oddíly TJ a
všechny sportumilovné občany, a také dovybavení stávajících sportovišť.
Chceme také zajistit zdárný a efektivní provoz našeho lyžařského vleku a
letního koupaliště.

Ekonomika:
Budeme se snažit o dobrou spolupráci mezi obcí a všemi
podnikateli v naší obci. Spolupracovat chceme jak s menšími
podnikateli, tak s většími. Všichni společně přináší do obce finance
a zajišťují našim občanům pracovní příležitosti, což je velmi důležité.
Jako cíl si klademe i rozvoj turistického ruchu v naší obci a zlepšení
propagace obce. Samozřejmě budeme usilovat o maximální možné
finanční zdroje pro rozpočet obce.
Kvalitnější život:
Chceme zachovávat a zlepšovat stávající technické služby
v obci, pokračovat v plánované rekonstrukci vodovodu, rozvíjet
prostředky pro zlepšování stavu a vybavení veřejných prostor
a prostranství. Zaměříme se i na ekologii a životní prostředí. Povedeme
jednání s dopravci o efektivním řešení veřejné dopravy, přizpůsobíme ji
novým potřebám. Našim cílem je také prosadit zlepšení stavu
komunikací a vytvoření cyklostezek.
Mezinárodní vztahy:
Budeme usilovat o vybudování partnerství s některým městem
nebo obcí ze zahraničí. Měli bychom všichni společně hledat možnosti

v čem a v jakém směru by měla tato spolupráce spočívat a maximálně
toto partnerství využít.
Spolková činnost:
Budeme prosazovat dostupnost nejen sportovní, ale také
kulturní činnosti pro všechny občany obce. V maximální možné míře
chceme podporovat činnost všech sdružení, spolků a aktivit občanů,
které budou dělat něco pro občany, pro obec, pro životní prostředí a pro
zlepšení mezilidských vztahů (v abecedním pořadí např. Český
autoklub Poniklá, Český červený kříž, Česká speleologická společnost,
DS J.J. Kolár, Myslivecké sdružení Kákov a Kopanina, Satori, SDH
Poniklá, SDH Přívlaka, Svaz žen, TJ Sokol Poniklá, Včelaři ad.).
Chceme nadále podporovat Klub důchodců a rozvíjet aktivity v domu
s pečovatelskou službou a také ulevit důchodcům od místních poplatků.
Myslíme si, že je potřeba i nadále zajišťovat akce jako Vítání
občánků, Pohádkový les a Stříbrné podvečery. Nezapomeneme ani na
starší občany, kterým budeme blahopřát k jejich významným výročím
a jubileím a děkovat jim za to, co v životě udělali.
Tento volební program chápeme jako základnu pro naši práci,
budeme samozřejmě pružně reagovat na nové situace a okolnosti
a podporovat všechny rozumné nápady.
Na naší kandidátní listině naleznete 66% žen, a to i na předních
místech. Domníváme se, že ženy do politiky patří a přinášejí jí důležité
pohledy a impulsy.
Vážení spoluobčané,
výsledky těchto voleb do značné míry ovlivní chod a fungování obce
jako takové. Určitě tedy přijďte k nadcházejícím komunálním volbám
a rozhodněte o tom, kam se bude ubírat budoucnost Poniklé. Budeme
novým svěžím větrem v místní politice.
Jsme připraveni pracovat pro rozkvět naší obce a pro blaho nás
všech.
Kandidáti za TJ Sokol Poniklá
Rozbor volebního systému do obecních zastupitelstev
Každý volič má právě tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva obce
(v Poniklé 15). Tyto hlasy může volič využít beze zbytku, nebo je

i nevyčerpat všechny, nesmí přidělit hlasů více. Je možné dát všechny
hlasy jedné kandidující straně, ale je možné je přidělit i napříč
kandidujícími stranami.
Volič může všechny hlasy dát jedné kandidátní listině (velký křížek),
a potom strana získá právě tolik hlasů, kolik má na kandidátní listině
lidí. Nebo si může volič vybrat jednotlivce, kterým dává malé křížky,
co malý křížek to jeden hlas.
Pokud volič dává tzv. malé křížky (komukoliv z kandidátní listiny),
dává tím hlas straně, tedy prvnímu kandidátovi na seznamu. Tomu
koho označil, dává pouze "preferenční hlas" (tak jak jej známe z voleb
do poslanecké sněmovny). Aby se zvolený kandidát mohl posunout na
první místo na kandidátní listině, musí takovýchto preferenčních hlasů
získat přibližně o 10% více než kandidát na prvním místě.
Příklad: 1
Kandidátní listina 1 X
Kandidátní listina 2
Volič dal jedné straně tzv. Velký křížek, strana získala právě tolik
hlasů kolik postavila kandidátů, každý kandidát jeden hlas.
Příklad 2
Kandidátní listina 1
1. Kandidát a
2. Kandidát b
3. Kandidát c
4. Kandidát d
5. Kandidát e
6. Kandidát f
7. Kandidát g
8. Kandidát h

X

9. Kandidát i
10. Kandidát j
11. Kandidát k
12. Kandidát l
13. Kandidát m
14. Kandidát n
15. Kandidát o

X

Kandidátní listina 2
1. Kandidát a
2. Kandidát b
3. Kandidát c
4. Kandidát d
5. Kandidát e
6. Kandidát f
7. Kandidát g
8. Kandidát h

X
X
X
X
X
X
X
X

9. Kandidát i
10. Kandidát j
11. Kandidát k
12. Kandidát l
13. Kandidát m
14. Kandidát n
15. Kandidát

X
X
X
X
X

Volič v tomto příkladu dal 13 hlasů kandidátům z Kandidátní listiny
2, pro zbylé dva hlasy si vybral dva kandidáty z Kandidátní listiny 1.
Dal tak v kandidátní listině 2 ale pouze preferenční hlasy Kandidátovi c a Kandidátovi m. Dostatečný počet takovýchto
preferenčních hlasů získal pouze Kandidát c a získal tak hlas, Kandidát
m dostatek preferenčních hlasů nezískal a jeho hlas získal Kandidát a.
Příklad 3
Kandidátní listina 1
1. Kandidát a
2. Kandidát b
3. Kandidát c
4. Kandidát d
5. Kandidát e
6. Kandidát f
7. Kandidát g
8. Kandidát h
9. Kandidát i
10. Kandidát j
11. Kandidát k
12. Kandidát l
13. Kandidát m
14. Kandidát n
15. Kandidát o

X
X
X
X
X
X

Kandidátní listina 2
1. Kandidát a X
2. Kandidát b X
3. Kandidát c X
4. Kandidát d X
5. Kandidát e X
6. Kandidát f X
7. Kandidát g X
8. Kandidát h X
9. Kandidát i
10. Kandidát j
11. Kandidát k
12. Kandidát l
13. Kandidát m
14. Kandidát n
15. Kandidát o
Volič rozdělil své hlasy mezi kandidáty obou stran, protože vybíral
z předních míst kandidátek, všichni kandidáti které si vybral získali
jeho hlasy.
Jiří Paulů, politolog

KDU-ČSL
Občané naší obce, kteří se budou ucházet o Vaše hlasy v komunálních
volbách 2006.
1.) Antonín Branda

63 let servisní technik Poniklá 445 bez polit. přísl.

2.) Jaroslav Čížek

44 let mechanik

Poniklá 301

3.) Jana Pičmanová

51 let živnostník

Poniklá 156 bez polit. přísl.

4.) Pavel Koldovský

36 let elektrotechnik

Poniklá 10

5.) Vladimír Hejral

34 let živnostník

Poniklá 209 bez polit. přísl.

6.) Josef Holubec

59 let přední dělník

Poniklá 280

KDU- ČSL

bez polit. přísl.

KDU-ČSL

7.) Ludmila Podzimková
8.) Rostislav Kopecký
9.) Ing. Jan Jón
10.) Miroslav Hnyk

57 let dělnice
48 let dělník

64 let revizní technik

Poniklá 277

KDU-ČSL

Poniklá 264 bez polit. přísl.
Poniklá 22

57 let truhlář – modelář Poniklá 58

bez polit. přísl.
KDU-ČSL

Programové prohlášení MO KDU-ČSL v Poniklé pro období 2006 –2010.
Vážení spoluobčané,
od posledních voleb uplynuly již téměř čtyři roky a další komunální volby
nám klepou na dveře. Volby, které jsou pro řadového občana jedny
z nejdůležitějších ze všech, protože mají přímý dopad na jeho život v obci
a on sám se může podílet prostřednictvím veřejných zasedání nejen na
ovlivňování
jednotlivých členů zastupitelstva, ale pokud jsou jeho
připomínky k dané problematice konkrétní, rozumné a dosti srozumitelné i na
chodu celé obce.
Proto vyzýváme všechny naše občany, aby se těchto voleb účastnili
a svými hlasy pro jednotlivé kandidáty dali jasně najevo, kdo
v nadcházejícím 4letém období usedne v nově zvoleném zastupitelstvu obce
Poniklá.
Kandidáti za KDU-ČSL se o Vaši přízeň v Poniklé ucházejí od roku 1990 již
po páté a vždy jste vybrali takové občany obce, kteří svoji prací
v zastupitelstvu dokázali, že vždy byli platnými členy tohoto sboru a jejich
rozhodování bylo v souladu s Vašimi potřebami. Věříme proto, že i Váš
letošní výběr kandidátů bude dobrý a z naší kandidátky se do zastupitelstva
dostanou ti, kteří Vás nezklamou a dokáží prosadit Vaše představy o šťastné
a prosperující obci Poniklé.
Vážení spoluobčané,
v uplynulém volebním období jsme se nemalou měrou podíleli na chodu naší
obce společně s členy zastupitelstva, kteří kandidovali za SDH Poniklá.
Pokusme se jen v krátkosti shrnout co se nám za tuto dobu podařilo a jak jsme
se vyrovnali s potřebami obce i občanů v ní žijících.
Období od posledních voleb v roce 2002 nebylo pro Poniklou lehké,
vstupovali jsme do něho se značnou zadlužeností a bylo proto nutné hledat
řešení, abychom se nedostali do nezvratných finančních potíží, které by nás
v dalším rozvoji obce vrátily o několik let zpátky.

Nestalo se tak, i díky našim návrhům na řešení této finanční krize,
které vycházely především z prodeje obecních bytů a následného zisku, jenž
dokázal pokrýt značnou část zadluženosti a byl tak jasným východiskem
z této neutěšené situace. To vše bez bolestného dopadu na občany obce,
především pak na ty, kteří byli svým způsobem nuceni odkoupit obecní byty
za (myslíme si) velice rozumnou schválenou cenu.
Dále jsme se podíleli na celé řadě obecních projektů. Za zmínku stojí
podpora územního plánu obce, řešení posílení obecního vodovodu, ke
kterému dojde v nadcházejícím období, k rozvoji sportovně rekreačního
areálu HOMOLE, podílení se na přípravách a průběhu oslav 650.výročí
založení obce Poniklá, na přijímání nových obecních vyhlášek…..
Ve výčtu realizovaných nebo připravených akcí by se dalo
pokračovat, ale je nutné se zahledět do dalšího volebního období a pokusit se
Vám milí spoluobčané nastínit naši vizi do roku 2010.
Toto jsou naše hlavní cíle pro volební období 2006 –2010.
Oblast školství a tělovýchovy a sportu:
Podpoříme a budeme usilovat o realizaci výstavby nové tělocvičny
dle již připraveného projektu. I nadále budeme udržovat dotační obecní
politiku na podporu všech sportovních organizací v obci, zvláštní péči pak
budeme věnovat výchově mládeže v požárním sportu, kde má naše obec již
historickou tradici.
Oblast zdravotnictví:
Naší snahou bude i nadále udržet všechny lékařské ordinace ve
zdravotním středisku a realizovat bezbariérový přístup z hlavní silnice do
budovy.
Oblast životního prostředí:
Udržet všechny pitné zdroje a posílit hlavní vodovodní řád podle již
připraveného projektu – nejpozději do konce roku 2007. Modernizovat nátok
na obecní ČOV dle schváleného projektu a snažit se o další úsporu nákladů
v oblasti správy vodovodů a ČOV.
Oblast hospodářství a ekonomiky obce:
Budeme využívat všech dostupných dotací v rámci Libereckého kraje
i dotací od Evropské unie. I nadále budeme rozvíjet spolupráci se všemi
regionálními sdruženími, kde chceme prosadit, aby obec Poniklá dokázala
využít svého členství ke svému rozkvětu. Uvítáme a podpoříme všechny
podnikatelské aktivity v naší obci.Upevníme a prohloubíme vztahy se všemi
právnickými subjekty podnikající na území obce Poniklá, zvláště pak
s největšími podniky, mezi které se řadí Bertero s.r.o. – býv. Interlana,
Sinking Rock a Krakonošův ranč.

Při zadávání obecních zakázek bude naší snahou nejdříve oslovit
místní podnikatele a řemeslníky a v co největším možném rozsahu využít také
kapacity drobných služeb při obecním úřadu, u kterých předpokládáme
modernizaci technického vybavení a strojového parku, zvýšení počtu
pracovních míst, v souvislosti s údržbou a provozem areálu HOMOLE,
výstavbou obslužného objektu, ale i se zimní údržbou obecních komunikací.
Oblast rekreace a volného času:
V rámci finančních a dotačních toků se budeme snažit o maximální
dořešení sportovního a rekreačního areálu HOMOLE – o výstavbu nového
obslužného objektu s výhledem uplatnění min. dvou nových prac. sil
v celoročním provozu, o další postupné zvětšení kapacity zasněžovací
techniky na sjezdovce a o realizaci již několik let diskutované filtrace na
koupaliště. Dále připravíme projekt výstavby několika rekreačních chatek
a vybudování autocempu s letním provozem.
Oblast dopravy a bezpečnosti:
Naším hlavním cílem v této oblasti je donutit státní správu
k rekonstrukci a generální opravě silnice na Přívlace, o kterou se zastupitelé
obce bezúspěšně snaží již několik let a kdy současný stav této komunikace je
již neúnosný. Prosadíme opravu lávky přes Jizeru i pravidelnou údržbu na
dalších přechodech pro pěší přes řeku. Dále naší snahou bude – v rámci
finančních možností obce udržovat v dobrém stavu ( nejen v zimním období)
všechny exponované místní komunikace, tak, aby občané obce měli vždy
cestu ke svým domům bezpečnou a v nočním čase řádně osvětlenou. Z těchto
důvodů nebudeme v žádném případě hledat cestu k ušetření obecních financí
zkrácením doby veřejného osvětlení nebo dokonce jeho vypnutím, jak je tomu
v jiných sousedních obcích.
Oblast kultury a vzdělávání:
Budeme podporovat všechny aktivity divadelního spolku Kolár
i pěveckého sboru SATORI, Každý rok podpoříme nákup nových knih do
obecní knihovny i do knihovny na základní škole. Udržíme na dobré úrovni
spolupráci s farním úřadem v Jablonci nad Jizerou, a zasadíme se o generální
opravu kříže na ponikelském hřbitově a o spoluúčasti při opravách na
církevních památkách v naší obci.
Vážení spoluobčané,
Toto jsou naše cíle. Jakým způsobem se náš volební program bude naplňovat
záleží jen na Vás. Ve Vaší volbě Vám přejeme šťastnou ruku, ruku která bude
volit zkvétající a prosperující obec. Vaší obec, ve které se Vám i Vašim dětem
bude líbit a jméno PONIKLÁ ve Vás vždy probudí pocit bezpečí
a domova.
Za Vaši podporu předem děkuje MO KDU-ČSL v Poniklé

Zprávy z rady a obce
Vážení občané,
protože se během června, července a začátku srpna kromě pobláznění
Jizery, zaplaťpámbu nic jiného zvláštního nestalo, budou i tyto zprávy velice
stručné.
V první řadě bych chtěl uvést jeden jev, který se začíná rozšiřovat.
Často nyní dochází ke sporům o hranice pozemků, většinou o průběh nějaké
cesty. Vzhledem k tomu, že jediným podkladem pro jakousi evidenci polohy
cesty je mapa v měřítku 1:2880, která vznikla grafickou metodou asi před 150
lety, je prakticky nemožné určit původní polohu cesty s přesností lepší než 2-3
metry. Navíc během historie docházelo i ke vzájemným dohodám mezi
sousedy o posunutí či přeložení cesty, které se nikde neevidovalo. Proto bych
chtěl poprosit všechny, kteří se zamýšlejí nad tím, že "přece jen ta cesta by
měla bejt o metr dál", pokud se se sousedem nehádáte, nejste ve sporu,
ponechte vše v "pokojném stavu". Z vlastní praxe vím, že vytyčování cesty je
většinou počátek dlouhotrvajících a nikam nevedoucích sporů a problémů pro
všechny zúčastněné strany i pro obec. V současné době obec řeší přeložení
cest, vykoupení pozemků (často se jedná o několik m2) nebo věcná břemena a
tyto prostředky by mohly být raději použity na opravy stávajících cest.
Jako další záležitost se znovu prodral na povrch problém odvozu
odpadů, především odvoz komunálního odpadu z popelnic. Jak jistě víte, v
současné době je v Poniklé takový systém, že osádky sběrných vozů počítají
(čárkují do sešitu) vysypané popelnice, které nám potom svozová firma 1x za
měsíc naúčtuje. Protože se jedná o nepravidelný vývoz, účtuje za každou
popelnici 46 Kč včetně DPH. Další možností je pravidelný svoz popelnic, kdy
se popelnice označí a vysypávají se pravidelně každý týden, cena potom je
27,50 Kč nebo 1x za 14 dnů a potom za odvoz jedné popelnice platíme 36,-.
Ač se to zdá podivné, při současném počtu popelnic v obci vychází nyní o
něco lépe „čárkovací“ systém. Problémem ale je, že počítání popelnic
osádkou vozu je obtížně průkazné jak pro obec, tak pro finanční úřad.
Svozová firma nám tedy oznámila, že tento systém zruší a obcím nabízí buď
pravidelné svozy a nebo nepravidelný svoz popelnic označených
jednorázovou cennou známkou. O dalších našich návrzích nechtějí moc
slyšet, prý mají takovýchto obcí mnoho, v každé chtějí trochu jiný systém, což
oni nejsou schopni administrativně zvládnout. Současná rada připravuje
podklady pro podrobné zhodnocení nákladů na oba systémy a také hledá další
jednoduchý, levný a pro SKS přijatelný způsob svozu popelnic a placení.

Rozhodnutí ale bude asi až na příštím zastupitelstvu. Proto bych všem
kandidátům doporučoval, aby se o tuto problematiku začali zajímat.
Členové rady navštívili výstavu o vodovodech a kanalizaci, kde
navázali kontakty s firmami, které projektují technologie ČOV. V místní
čističce chybí tzv. předčištění odpadních vod a proto dochází k neustálému
ucpávání čerpadel a tím pádem k nárůstu nákladů. Oslovené firmy se již byly
v Poniklé podívat, vše si proměřily s tím, že navrhnou, pokud možno, levné
řešení. No, uvidíme.
A proč se stále nekoplo do země pro základy na obslužný objekt na
koupališti? Odpověď je jednoduchá, není dosud stavební povolení. I přesto,
že byly na stavební úřad doručeny všechny původně požadované dokumenty,
bylo stavební řízení přerušeno s tím, že chybí další „papíry“, které ale
původně vyžadovány nebyly. Snad už je teď vše požadované na stavebním
úřadě ale… Jsou dovolené, vše se protahuje a tak zřejmě letos v zimě nebudou
ani ty plánované záchody. Ale třeba budeme překvapeni, třeba bude co
nevidět stavební povolení a stavba pak poroste jak z vody.
To je asi vše nejdůležitější, co jsem chtěl uvést v prázdninovém čísle
zpravodaje.
místostarosta

PONIKLÁ JE OPĚT VÍCEMISTR
Po dvou letech smůly se mladým hasičům z Poniklé povedlo na
republikovém kole hry Plamen probojovat na stupně vítězů. Cesta to byla
dlouhá, proto se vraťme do října 2005 a začněme od začátku…
Na podzim roku 2005 mladí hasiči soutěžili v závodě požárnické
všestrannosti ve Štěpanicích. Starší družstvo vybojovalo 3., 4., 5. a 9. místo
a mladší 1., 2., 5. a 10. místo.
Přes zimu jsme trénovali zručnost, rychlost a vytrvalost ve školní
tělocvičně. První zkouškou naší připravenosti na druhé kolo hry Plamen byl
závod v Chlumci nad Cidlinou. Bojovat o co nejlepší umístění jela 4 družstva
– 2 družstva mladších a 2 družstva starších. Mladší obsadili 1. a 4. místo,
starší družstvo se stalo vítězi XIII. ročníku Chlumeckého poháru, druhé starší
družstvo skončilo na 6. místě.
Do okresního kola jsme vychytali poslední nedostatky a jeli se prát
o vzácné medaile. Okresní kolo hry Plamen proběhlo 20. května 2006
v Nedaříži. V mladší kategorii Poniklá vybojovala 1. a 3. místo, v kategorii
starších 2. a 3. místo. Pro mladší kategorii tato soutěž znamenala ukončení

sezóny, pro starší kategorii postup na krajské kolo a další trénování. Spolu
s Poniklou postoupili do krajského kola i hasiči z Jablonce nad Jizerou.
Krajské kolo se konalo v Tanvaldě ve dnech 9. – 10. června 2006
v areálu městského stadionu. Boj o to nejcennější, postup na republiku, se
odehrával mezi družstvy Jablonce nad Jizerou, Frýdlantu a Poniklé. Radost
z 1. místa a postupu patřila hasičům z Poniklé, kteří po třetí za sebou
postoupili na republikové kolo hry Plamen.
Podle hesla „nic se nemá přehánět“ jsme před republikou trénovali jen 4 x, na
víc nebyl čas, protože většina dětí z družstva byla na školním výletě.
Republika se letos konala ve dnech 28. – 30. června 2006 v Liberci. Soutěžilo
se na stadionu v Růžodole (pro hokejové fandy: vedle arény HC Bílí tygři)
a spalo a jedlo v základní škole.
První den jsme absolvovali závod požárnické všestrannosti, kde jsme
nasbírali !12! trestných bodů, ale díky výbornému běžeckému času jsme si za
tuto disciplínu zapsali 4 body za 4. místo. Po závodě nás čekala volná zábava
a hlavně spánek. Před spaním každý člen naší výpravy vyfasoval povinně
špunty do uší. Špunty sloužily jako nutná obrana před hlasitým chrápáním
našeho řidiče.
Druhý den dopoledne proběhly tréninky požárního útoku. Odpoledne
nás čekaly disciplíny CTIF – požární útok a štafeta. Na ty jsme se moc těšili
a tajně doufali v medaile. Kvalita provedení požárního útoku CTIF od
loňského republikového kola vzrostla a my s časem 49,98 (osobní rekord
družstva) obsadili 5. místo. Ve štafetě CTIF bylo zaváhání na jednom úseku,
a to pro nás v této disciplíně znamenalo až 10. místo. Nálada v družstvu
poklesla, a proto jsme se rozhodli jet se odreagovat do bazénu. Někteří se
uklidňovali v bazénu, jiní v bublinkové lázni.
Závěrečný den nás čekaly 3 disciplíny – štafeta 4 x 60 m, štafeta
dvojic a požární útok. Průběžně jsme zatím byli na 4. – 5. místě. Štafetu 4 x
60 m jsme rozběhli na výbornou a nakonec z ní vybojovali 3. místo a pro nás
tak důležitou první medaili. Štafeta dvojic probíhala za deště, ale nám zřejmě
pršelo štěstí. Přibyla nám druhá medaile, tentokrát za 2. místo. Před
závěrečnou disciplínou jsme byli celkově na 3. místě. Hlavním cílem pro nás
bylo udržet tuto pozici. Kromě nás si na 3. místo myslela i družstva Pískové
Lhoty a Spáleného Poříčí. První pokus požárního útoku nebyl nijak oslnivý,
ale stále jsme drželi 3. místo. Ve druhých pokusech se však všichni zlepšovali
a nám začalo téci do bot a medaile se vzdalovala. Přišel náš čas a my věděli,
že musíme udělat útok lepší než Písková Lhota a nebo horší, ale nesmí být
mezi námi více jak jedno družstvo. Písková Lhota před námi dala čas 22,16,
my jsme však nezaváhali a udělali svůj osobní rekord 22, 60! Mezi námi
a Pískovkou bylo jedno družstvo a my věděli, že tak už to musí zůstat. Pak
přišla výborná zpráva, protože hlasatel Pytlík po našem útoku oznámil, že

jsme se posunuli na celkové 2. místo. Další 5 pokusů ostatních družstev jsme
se modlili, aby to tak zůstalo. A výsledek? Sv. Florián nás měl rád a my
obsadili konečné 2. místo a stali se tak I. vicemistry ČR ve hře Plamen pro
ročník 2005/2006. Osobně nám přišel pogratulovat nejen starosta našeho
sboru p. Zdeněk Krafek, ale i starosta OSH Semily p. Miksánek.
Vloženou soutěží MČR byl běh na 60 m s překážkami, kterého se za
naše družstvo zúčastnil pouze Ondra Scholz a vybojoval z této disciplíny
krásné 8. místo.
Na MČR nás reprezentovali:
Jakub Jirouš
Šárka Jiroušová
Ondra Scholz
Jiří Drábek
Honzik Bekr
Pája Skalská
Tomáš Reichstein
Lukáš Holubec
Vojta Koucký
Petr Kocour
vedoucí: Lenka Drábková, Petra Therová, Tomáš Klikorka
Pro Jakuba Jirouše však soutěžení ještě neskončilo…v sobotu
reprezentoval Poniklou v jednotlivcích. V obou disciplínách, dvojboj a běh
na 100 m s překážkami, obsadil 4. místo a těmito vyrovnanými výkony
vybojoval celkové 2. místo a stal se I. vicemistrem v jednotlivcích na MČR
hry Plamen.

DOROST
Pro letošní sezónu do boje vyrazilo pouze družstvo dorostenek. Na
závodě hasičské všestrannosti skočily na 2. místě. Na okresním kole
v Jilemnici s přehledem vyhrály a zaslouženě postoupily na krajské kolo do
Tanvaldu. V Tanvaldě se opět odehrával souboj mezi dorostenkami z Pěnčína
a Poniklé. Ani letos se však nepodařilo porazit Pěnčín a dorostenky z Poniklé
odjížděli s diplomem za 2. místo. Tím pro ně sezóna skončila a část z nich se
mohla připravovat na soutěž v požárním sportu.

POŽÁRNÍ SPORT
Okrskové kolo požárního sportu se konalo 10. června 2006 ve
Víchové nad Jizerou. Reprezentovat Poniklou jelo družstvo mužů, 2 družstva
žen a družstvo veteránů. Muži okrskové kolo vyhráli, ženy obsadily 2. a 3.

místo, veteráni vyhráli. Poniklá si tak zajistila postup na okresní kolo do
Turnova.
Závody v Turnově provázel vytrvalý déšť, který přivodil problémy
snad všem. Muži po štafetě 4 x 100 m a běhu na 100 m s překážkami byli na
postupové pozici. Nepovedený požární útok (závada na rozdělovači) je však
odsunul na konečné 5. místo. Ženy vyhrály štafetu 4 x 100 m, běh na 100 m
s překážkami a i s problémy na požárním útoku udržely celkové 1. místo
a zajistily si tak postup do krajského kola, které proběhne 19. srpna 2006
v České Lípě.

Vážení spoluobčané !!!
Znovu děkuji všem, kteří mě při zakládání pobočky Základní
umělecké školy podpořili.
Při této příležitosti bych se chtěla zmínit o tom, co jsme za dobu
fungování (4 let) dosáhli.
Pobočka hudební školy může mít nejvyšší počet žáků 20, což se ihned
po otevření pobočky naplnilo. Přijmout pak nového žáka můžu, až se místo
uvolní – např. když se někdo odhlásí, nebo se stěhuje jinam…. Tímto se
omlouvám všem, na které se nedostalo.
První dva roky jsme se pilně učili rytmus, noty a nebyla to vždy jen
legrace, přesto jsme měli 3 koncerty: první – vánoční, v Mateřské škole
v Poniklé, druhý – v Pečovatelském domě v Poniklé a třetí – na závěr
školního roku v Základní škole v Poniklé. Také počas školního roku se ty
nejšikovnější a nejodvážnější děti zahráli v Základní umělecké škole
v Jilemnici, pod kterou pobočka Poniklá patří.
Třetím rokem jsem s těmi nejpilnějšími založila malý dětský soubor,
který hrál na vystoupení v Jilemnici, na dětském karnevale v Poniklém a se
všemi dětmi také v mateřské školce a na závěrečném koncertě v základní
škole. Byl to školní rok 2004/2005 a toho roku byla pořádána klavírní soutěž,
které se zúčastnil Ondra Scholze, který ve své kategorii (pátá kategorie –
podle věku) získal první místo. Gratuluji.
Čtvrtým školním rokem 2005/2006 byl zájem dětí přihlásit se do
hudebky menší, za to děti, které se ke mně chily, např. na flétnu, se rozhodly
studovat i klavír. A protože se i všechny snažili, mám k tomu jen dvě slova:
Velmi obdivuji:
1. Petru Psotovou - hraje na sopránovou a altovou flétnu (její noty se
čtou a hrají úplně jinak, než na sopránovou flétnu)
2. Aničku Nechanickou – to samé jako Petra + klavír
(v levé ruce
se čtou noty zase úplně jinak)

3. Báru Hájkovou – to samé jako Petra
4. Zuzku Skalskou – flétny + příčná flétna + klavír
5. Martinku Harcubovou – sopránová flétna a klavír
6. Veroniku Hejralovou – sopránová flétna + housle
Tento školní rok probíhaly zase flétnové soutěže. Školního kola v Jilemnici se
zúčastnili:
1. Anička Nechanická – 1. místo
2. Lucka Dolenská – 1. místo
3. Bára Hájková – 2. místo
4. Petra Psotová – 2. místo
5. Veronika Hejralová – 1. místo
První místa postupovala do okresního kola v Lomnici nad Popelkou. Holky
tam 8. února 2006 obsadili: Anička Nechanická a Lucka Dolenská – 2. místo,
Veronika Hejralová – 1. místo.
14. března jsme s Veronikou jely na krajskou soutěž v Liberci, kde Veronika
obsadila 3. místo ve hře na sopránovou flétnu.
Ke konci školního roku 26. května zahrál dětský komorní soubor
(komorní = malý, od slova komůrka – malá místnost) lidem. Kteří dostali
ocenění za dárcovství krve v Eurestu v Jilemnici. Za umožnění tohoto
koncertu děkuji paní Kadavé. Hráli jsme také v ZUŠ v Jilemnici
a samozřejmě se všemi dětmi jsem měli tradiční koncert vánoční v Mateřské
školce a závěrečný v Základní škole v Poniklé.
Protože komorní hra je něco navíc k hudebnímu vyučování, nedá mi, abych
nezmínila děti, které komorní soubor navštěvují a hrají v něm:
Bára Hájková a Petra Psotová – sopránová a altová flétna, Veronika Hejralová
– sopránová flétna + housle, Ondra Scholze – doprovází holky na elektrické
varhanách – vymýšlí doprovody a různé zvuky k písním, které hrajeme.
Tímto článkem bych chtěla poděkovat za zřízení této pobočky paní ředitelce
Haně Haukové z Jilemnice, paní ředitelce Mateřské školky Lence Scholzové
a jejich vychovatelkám za umožnění koncertů a za krásné a nápadité odměny
v čase předvánoční pro mé žáky i pro mne, Blance Novákové za umožnění
vystoupení na dětských maškarních karnevalech a malé odměny pro hrající,
pánům ředitelům = dřívějšímu řediteli Vinklářovi i součastnému panu řediteli
Vinklářovi za umožnění učení a koncertů v Základní škole v Poniklé a také
všem učitelům a zaměstnancům školy za jejich vstřícnost a trpělivost s jakou
snášejí naše někdy ne moc vydařené, za to se rozléhající tóny po škole.
Děkuji také všem svým pilným žákům = oni už vědí, kteří to jsou a také všem
rodičům, kteří na koncert svého dítka přijdou. Těm, kterých dítko vystupuje a
oni si naplánují na tu hodinku jinou aktivitu bych vzkázala: „Víte, co je to
postavit se před neznámé lidi a hrát? Říká Vám něco morální a psychická
podpora? Opravdu?“

A vzkaz všem ostatním. Vyučování je záležitost soukromá, koncert
událost veřejná a tak bych na koncertech ráda přivítala i ostatní, kteří tam
například vůbec nikoho nemají (své děti, vnoučata, příbuzné), ale baví je
hudba a dění v Poniklé. Hrajeme všechno – od lidových písní až po moderní
skladby. Mnoho lidí se mezi nás přijít stydí. Ale proč? Že tam nikoho nemáte?
To není o tom. To je o hudbě.
A na závěr. Tento školní rok 2006/2007 neotvírám hudební třídu,
protože mě čekají náročné mateřské povinnosti. (Mateřská dovolená je hloupé
slovo s ohledem na to, že o dovolené se odpočinete a vyspíte se a o mateřské
dovolené se ne…. A ne….. a není třeba dál psát).
Mé učení na plný úvazek dám včas na vědomí.
Hezký den přeje učitelka Anička Hejralová

Krakonošovy letní podvečery
V rámci druhého ročníku Krakonošových letních podvečerů
přinášíme:
VÝSLEDKY SOUTĚŽE
„O nejkrásnějšího Krakonoše“
Kategorie předškolní
1.

místo …………………..Kolektivní práce dětí, MŠ Poniklá (54 hlasů)

2.

místo ……...Jakub Pikora – 5 let, MŠ Víchová nad Jizerou (19 hlasů)

3.

místo...Andrea Daniová – 4 roky, MŠ Víchová nad Jizerou (13 hlasů)

Kategorie I. stupeň ZŠ (1. – 5. třída)
1.

místo ...Lubomíra Hartigová – 4.třída, ZŠ Vítkovice v Krkonoších (36 hlasů)

2.

místo ...Kolektivní práce ZŠ Studenec (21 hlasů)

3.

místo …Kolektivní práce dětí, ZŠ Martinice v Krkonoších (20 hlasů)

3.

místo…Kolektivní práce, Dům dětí a mládeže Rokytnice n/J (20 hlasů)

Kategorie II. stupeň ZŠ (6. – 9. třída)
1.

místo …………..……………...Kolektivní práce, ZUŠ Jilemnice (61 hlasů)
(Karbusická, Znamenáček, Semirádová, Palasová, Erlebach, Brožová)

2.

místo ……………..Kolektivní práce, Speciální škola v Jilemnici (22 hlasů)

(Farská, Fejfarová, Šádková, Brožová)
3.

místo …..Michaela Slivková, Dům dětí a mládeže Rokytnice n/J (12 hlasů)

Nejen Češi soutěží…
Začátkem června bylo na pulty všech certifikovaných krkonošských
informačních center rozděleno letní vydání turistických novin Krkonošská
sezóna.
U čtenářů z řad návštěvníků regionu zaznamenávají značnou oblibu.
Soudit tak lze nejenom proto, že poměrně intenzivně mizí z pultů, na podobný
typ tiskoviny jsou turisté z různých regionů cestovního ruchu zvyklí. Ale i
proto, že denně na adresu vydavatele Svazku měst a obcí do Vrchlabí
poštovní doručovatelé přináší nejednu písemnou odpověď na tři otázky, které
jsou součástí vypsané soutěže o ceny.
Pro našince notoricky známé:
* Jak se jmenuje a kolik metrů měří nejvyšší hora Krkonoš, zároveň i České
republiky?
* Jak se jmenuje velká evropská řeka pramenící v Krkonoších a ústící do
Severního moře?
* Kolik členských měst a obcí má Svazek Krkonoše?
vyprovokovaly už téměř stovku luštitelů, mezi nimiž je několik desítek
zahraničních návštěvníků, k odpovědím.
Manažerka Klára Kroupová korespondenci archivuje. Po uzávěrce 30.
listopadu 2006 se šťastní výherci dovědí, kdo z nich přijede znovu do
Krkonoš v roce 2007 na „Velikonoční pobyt zdarma pro 2 osoby“, kdo získá
tradiční certifikované výrobky Krkonoš, či obrazovou publikaci.
Nepřipojíte se?

Valná hromada Krkonoše-svazek měst a obcí
Červnová valná hromada Svazku Krkonoše byla možná poslední ve
stávajícím složení.
Řada starostů a zastupitelů osmatřiceti členských měst a obcí se, po čtyřech
letech práce po říjnových komunálních volbách, s největší pravděpodobností
vymění.
Pro manažery Svazku Krkonoše to znamená navazování nových
pracovních kontaktů a utvrzování všech, že členství ve sdružení je pro to které
město či tu kterou obec, přínosné. Situaci mají manažeři v současné době
poněkud lehčí. Po pěti letech usilovné práce ve prospěch Svazku za ně hovoří

celokrkonošské projekty, do nichž je zapojena většina členských i řada
nečlenských krkonošských a podkrkonošských měst a obcí.
Valná hromada přijala nové znění platných stanov. Nejpodstatnější
změnou je nová funkce, resp. pozice výkonného ředitele Svazku Krkonoše.
Měl by pracovat kontinuálně, bez návaznosti na čtyřleté komunální volební
období.
Představitelé měst a obcí byli dále seznámeni se závěrečným účtem
hospodaření, výší příspěvků zaslaných od jednotlivých obcí i stavem účtu
Fondu cestovního ruchu. Hovořilo se o jednotlivých grantech a dotacích v
roce 2006 i systému financování ze zdrojů Evropské unie v novém
rozpočtovém období. Podle vyjádření auditorů je dosavadní účetnictví bez
závad. Závěrečný účet Svazku Krkonoše činí na straně příjmů 7,819.000
korun, na straně výdajů 5,164.000 korun. Přebytek 2,655.000 korun.
Důležitým tématem setkání byl neutěšený stav krkonošských
komunikací. Podle Ing. Jana Sobotky, předsedy Svazku Krkonoše, jsou
vozovky v oblasti Mrklov, Horní Štěpanice, Strážné a v mnoha dalších
lokalitách tak příšerné, že po nich nemohou jezdit místní lidé, natož cizinci.
„Stav vozovek je nedůstojný. Prosperita krkonošského regionu je přímo
závislá na jejich kvalitě. Nejenom z pohledu turistického ruchu. Vrchlabí je
sídlem továrny Škoda Auto. Dává práci dvěma tisícům lidí z velké spádové
oblasti. Denně po silnici přepraví 400 kamionů naložených novými
automobily. Víme, že Královéhradecký i Liberecký kraj schválil finanční
prostředky na opravy komunikací. Záleží však na tom, kam je přidělí. Proto
budeme apelovat ve snaze získat financí co nejvíce.“
Jak už bylo řečeno kvalitní vozovka souvisí s rozvojem celé oblasti.
Podle starostů krkonošských měst a obcí si turistický region Krkonoše
zaslouží celkově lepší dopravní systém. Všudypřítomné kamiony naložené
mnohatunovou zátěží v prostředí pojizerské silnice také nejsou tím „pravým
ořechovým“. Usilovné snahy představitelů Svazku se ubírají ke zjištění, jak
mnohatunové náklaďáky vyčlenit z komunikace sloužící cestovnímu ruchu
i jak a kam jízdy velkotonážních vozů z lokality odklonit.
Starostové usnesením vyjádřili jednotné stanovisko ke kritickému
stavu veřejných komunikací.
Program jednání valné hromady zahrnoval prezentaci jednotlivých
aktivit Svazku a celokrkonošských projektů na podporu cestovního ruchu
v turistickém regionu Krkonoše, včetně financování. Patří sem více než 600
kilometrů upravovaných tratí Krkonoše – lyžařský běžecký ráj, projekt
v celkovém rozsahu cca 15 milionů korun, Krkonoše ze sedla kola – projekt
cyklotras a cykloznačení v Krkonoších a Podkrkonoší včetně propagace,
v rozsahu 2 miliony korun, Krkonošské cyklobusy - za cca 600 tisíc korun,

které, podle statistik jednotlivých dopravců, v letošním roce zaznamenávají
ještě větší oblibu než v předchozích letech.
Dále monitoring názorů návštěvníků Krkonoš, financovaný státní
agenturou CzechTourism, i společná propagace turistického regionu. Do této
kapitoly patří jednotný grafický manuál a logo, společná prezentace na
veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí, turistické noviny
Krkonošská sezóna a například i webové stránky www.krkonose.eu.
Nedílnou součástí je koordinace spolupráce informačních center
v rámci Pracovní skupiny pro marketing Krkonoš.
Hosté byli seznámeni s krkonošskými rozvojovými dokumenty, mezi
které patří například VIZE Krkonoše 2050, Generel rozvojového potenciálu
obcí v Krkonošském národním parku a aktualizace akčního plánu Program
rozvoje turistického regionu Krkonoše.
Nekompromisní „Plán hlavních povodí“
Prognóza: Postupně klesá množství vody v přírodě.
Podstatně se snižuje hladina vodních toků na území České republiky.
Jak nahradit úbytek vody?
Ministerstvo zemědělství ČR se snahou zadržet vodu v území, nejlépe
v horách, schválilo „Plán hlavních povodí“ v němž je na území republiky
navrženo celkem 205 vodních nádrží.
V krkonošském regionu to jsou vodní nádrž Vilémov, Labská soutěska, Dolní
Štěpanice, Lata a Vestřev s největší rozlohou 1.127 hektarů.
Vodní nádrž Vilémov je třetí nejdůležitější z 205 plánovaných.
Nejasný časový horizont nutnosti staveb se pohybuje v rozmezí do 50
let. Dle odborných analýz však lze předpokládat, že potřeba vzniku vodních
děl může vyvstat již za 20 - 25 let. Stavby takového kalibru jsou zásadní
změnou pro regionální rozvoj území, prosperitu obcí a podnikatelských
aktivit.
Podle Václava Cajthamla, místopředsedy Svazku Krkonoše a starosty
Harrachova, je zásadním problém, že nikdo neví, kdy a jak by měly přehrady
vlastně vznikat.
Proto je snahou města Harrachova i všech okolních obcí hledat možnosti, jak
přimět odpovědné státní a krajské orgány k rozumnému přístupu. Přesvědčit
především Ministerstvo zemědělství ČR neprojednávat nové přehrady plošně,
ale jednat o každé zvlášť.
„Stát by měl řešit záležitost výstavby každého konkrétního vodního
díla vždy v těch místech, kde to bude aktuálně potřebné,“ doplnil předseda
Svazku Krkonoše a vrchlabský starosta Jan Sobotka.

Svazek Krkonoše, který sdružuje osmatřicet měst a obcí na ploše více
jak 80 tisíc hektarů na území Libereckého a Královéhradeckého kraje, se
60 000 obyvateli, chce zastavit stávající proces přípravy vodních děl.
Valná hromada Krkonoš – svazku měst a obcí přijala následující usnesení:
" Valná hromada vyjadřuje podporu obcím usilujícím na státní
a krajské úrovni o zastavení příprav na vybudování vodních
nádrží v Krkonoších a z toho plynoucích omezujících podmínek
rozvoje. Valná hromada dále souhlasí s obsahem dopisu měst
Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a obcí Paseky nad Jizerou a
Kořenov adresovaným Ministerstvu zemědělství ČR."
“ Valná hromada pověřila předsedu Svazku měst a obcí Krkonoše
Jana Sobotku zasláním dopisu Ministerstvu zemědělství
vyjadřujícím podporu obcím protestujícím proti budování vodních
nádrží v Krkonoších."

Nedostalo se do Pamětních listů
Česká speleologická společnost
Česká speleologická společnost byla založena 11.2.1977. Jeskyňářství
má však mnohem delší, několik staletí dlouhou tradici, především na Moravě.
Ale kde se vzali jeskyňáři v Poniklé? Důvod je prostý – v letech
1897-1900 zde byl při těžbě kamene v lomu objeven vchod do jeskyně. První
průzkumné práce zde prováděla skupina místních občanů pod vedením pana
Tomíčka v letech 1935-36. Neměli však velké štěstí. Teprve v dubnu 1945,
kdy zde nechal ponikelský starosta Knappe hloubit protiletecký kryt, nalezli
dělníci první větší prostoru, v té době s bohatou krápníkovou výzdobou. První
systematický průzkum začala až v roce 1967 místní speleologická skupina
pod vedením pana Jaromíra Brauna a za spolupráce s Okresní správou
krasových jeskyní Bozkov. 6.12.1968 objevili nádherně vyzdobenou
Mikulášskou jeskyni. O rok později malou (ale stejně hezkou) Netopýří
jeskyni. 19.2.1972 se jim podařilo proniknout do zatím dvou největších dómů
s podzemním jezerem. Jako první sem vstoupil pan Zdeněk Rón. Byl to zatím
poslední větší objev v této jeskyni. Spolupráce bozkovských a ponikelských
jeskyňářů vyústila 27.1.1979 v založení Základní organizace 5-01 České
speleologické společnosti. Mezi zakládajícími členy bylo deset ponikelských
jeskyňářů. Tento počet se v průběhu let téměř neměnil. Aby i v Poniklé měli
jeskyňáři (ať už místní nebo hosté) své zázemí, byla svépomocí postavena
v letech 1987-1989 na pozemku jeskyně Speleozákladna.

Členové pracovní skupiny Poniklá provádějí nejen průzkumné práce,
ale také odborná měření, mapování a sčítání netopýrů v podzemních
prostorách. Nesoustředí se pouze na jeskyně v Poniklé, ale také na průzkumy
a mapování povrchových krasových jevů a dalších podzemních prostor nejen
v místě, ale i širokém okolí. Nutno dodat, že veškerá činnost je prováděna bez
dotací a příspěvků, pouze z vlastních zdrojů členů nebo hospodářské činnosti
společnosti.
Odměnou za nadšení jsou především objevy nových
neprozkoumaných prostor, ale také možnost navštívit další, často veřejnosti
nepřístupné prostory v jiných oblastech naší republiky i v zahraničí, což je
možné díky spolupráci s jeskyňáři z ostatních základních organizací
Společnosti a zahraničními „kolegy.“
V Poniklé červenec 2004.
Miloš Hájek, předseda ZO 5-01 Bozkov

Československý červený kříž Přívlaka
Československý červený kříž v Přívlace byl založen dne 18.února
1959 za účasti rady Místního národního výboru Poniklá. Organizace zahájila
činnost s devíti členy.
Během roku se stav zvýšil na 16 členů. Předsedou prvního výboru byl
zvolen pan Oldřich Kynčl. První finanční prostředky byly získány prodejem
kalendářů ČSČK a výnosem členských příspěvků.
Přestože organizace byla malá, byla vždy kladně hodnocena za aktivní
přístup k prováděným akcím. Během působení ČSČK byly zajišťovány
pravidelné lékařské přednášky lékaři, kteří právě v lékařském obvodu obce
působili. Rozsah činnosti byl široký. Byl prováděn dozor při každoročních
motocyklových závodech, fotbalových utkáních a tradičních „rejdovačkách“
v horní části obce Přívlaka-Jilmu.
Při výročních schůzích, které se vždy konaly v hostinci „Na Táboře“
v příjemném prostředí, byly též promítány filmy, a to jak se zdravotnickým
zaměřením, tak celovečerní.
Členky organizace se staraly o přestárlé samostatně žijící občany,
navštěvovaly členy ČSČK i v Domově důchodů v Rokytnici nad Jizerou.
Obdarovávaly je drobnými dárky a rozdávaly radost v opuštěnosti.
Všichni zodpovědně přistupovali k úspěšnému získání dobrovolných
dárců krve, jak z řak členů ČSČK, tak ostatních občanů.
Činnost organizace byla ukočena 30.září 1992 a to s členskou
základnou 33 členů.
V Poniklé leden 2004.
Zpráva nebyla podepsána.

Soutěž o nejlepší fotografii z Krkonoš
Krkonoše-svazek měst a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve
Špindlerově Mlýně vyhlašují soutěž o nejlepší-nejhezčí fotografii z Krkonoš
s podtituly:
„Veselé zážitky a postřehy!“
„Krajina a lidé, za kulturou a sportem, v horách a podhůří!“
Soutěž je určena všem návštěvníkům a obyvatelům Krkonoš. Ceny do
soutěže věnovali hotel ARNIKA, outdoorová agentura Yellow Point, Sdružení
pro krkonošské produkty a Krkonoše-svazek měst a obcí.
Podmínky soutěže: barevné i černobílé snímky, formát minimálně 10x15 cm,
(300 DPI, minimálně 1.181 Pxl), jeden autor zašle maximálně 3 fotografie,
digitální foto pouze na CD.
Porota složená z odborných fotografů a marketingových pracovníků
zasedne v říjnu t.r. Nejlepší snímky budou oceněny zajímavými a hodnotnými
cenami.
Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v hotelu Arnika ve
Špindlerově Mlýně a výlet na sněžném skútru od agentury Yellow Point,
2.cena – Tradiční výrobky z Krkonoš od Sdružení pro krkonošské produkty,
3.cena – Fotografická publikace Krkonoš.
Každá fotografie nebo CD se štítkem: název práce, kategorie, jméno a adresa
autora.
Zásilku označenou FOTO a zpáteční adresou, zašlete na adresu: Krkonošesvazek měst a obcí, Klára Kroupová, Zámek 1, 543 01 Vrchlabí.
Fotografie budou vráceny pouze na požádání autora. Vyhlašovatel si
vyhrazuje právo použít fotografie k výstavám a publikačním účelům se
signaturou autora.
Fotografie klasické i digitální zasílejte od 1.srpna do 30.září 2006.
www.krkonose.eu nebo www.arnika.cz.

Vybráno z POŠKOLÁKU
Dnes jsme se zaměřili na básně našich ponikelských školáků. Jednu
otiskujeme:

Role
Je zima, je leden, sněží.
Je zima, je leden a sousedovi pes
jak střelen běží.

Je léto, je červenec, slunce paří.
Je léto, je červenec, až voda v Jizeře
se vaří.

Je zima, je únor, sníh taje.
Je zima, je únor a kočka se psem
si na schovku hraje.

Je léto, je srpen, všude voní tráva.
Je léto, je srpen a koza z toho bučí
jako kráva.

Je skoro jaro, je březen, první kvetou kytky. Je skoro podzim, je září, začíná škola.
Je skoro jaro, je březen a všechny slepice Je skoro podzim, je září a Pepík viděl
zobou po zimě zbytky.
na pasece vola.
Je jaro, je duben, slunce už svítí.
Je jaro, je duben a náš pes
žere první jarní kvítí.
Je jaro, je květen, je lásky čas.
Je jaro, je květen a moje mladší sestra
nepřišla domů včas.

Je podzim, je říjen, zraje ovoce.
Je podzim, je říjen a všichni se těšíme
na krásné Vánoce.
Je podzim, je listopad, listí padá.
Je podzim, je listopad a ježek má ovoce
plná záda.

Je skoro léto, je červen, je hic.
Je skoro zima, je prosinec, začíná sněžit.
Je skoro léto, je červen a myslivec v lese Je skoro zima, je prosinec a nechce se mi
srnu pic.
ani věřit, že to bude všechno znova!

Ondřej Scholz, 9.třída

Soutěž Mladých zdravotníků
Ve středu 10.května 2006 proběhlo okresní kolo soutěže Mladých
zdravotníků v Jablonci nad Jizerou ve sportovním areálu Pilišťata. Ze školy
z Poniklé se přihlásily dvě hlídky ve složení:
A: Barbora Hynková, Kateřina Krausová, Martina Jiroušová, Pavlína Skalská
a Zuzana Skalská.
B: Alena Skalská, Bára Hájková, Šárka Jiroušová, Věra Butulová a Linda
Berková.
Před soutěží jsme pilně trénovaly-rozpoznávaly úrazy, ošetřovaly je,
poznávaly léčivé rostliny, řešily dopravní situace na křižovatce i mimo ni.
V den D jsme obě hlídky byly v očekávání, zda ve velké konkurenci dalších
hlídek obstojíme. Čekalo nás zvládnout bezchybně 9 stanovišť a podařilo se.
Hlídka A získala 1.místo a postoupila do krajského kola, hlídka B získala
7.místo.
Krajské kolo proběhlo v červnu v Děčíně a naše hlídka obsadila ve
velké konkurenci 8.místo. Získaly jsme mnoho zkušeností a poznatků pro naši
další práci ve zdravovědě.
Chceme také poděkovat paní učitelce Zdeně Rychtrové za čas a úsilí, které
věnovala při přípravách na soutěž.

Za družstvo Mladých zdravotníků Kateřina Krausová,
8.třída

Atletický pětiboj
V pátek 5.května 2006 jsme se na hřišti ZŠ Jilemnice zúčastnili
soutěže žáků 4.tříd v atletickém pětiboji. Naše třída vybojovala v konkurenci
velkých škol skvělé 3.místo. Závodilo 244 dětí a z našich se nejlépe umístil
Tomáš Novotný (celkově 16.), Jaroslav Bárta (44.), Lukáš Hančar (52.)
a Anna Farská 54., z dívek 8.).
Turnaj v kopané
V květnu také proběhl turnaj v kopané-McDonalds´Cup. Ze čtyř škol
(Jilemnice 3:0, Jablonec n.j. 2:1, Rokytnice 4:0) se naše děti umístily na
1.místě a postoupily do okresního kola. Tam se nám již tolik nedařilo
a skončili jsme poslední (Turnov 1:1, Jilemnice 0:1, Lomnice 0:2). Naši školu
reprezentovali: Butulová (vstřelila 4 branky!), Vinklářová (1), Bárta, Hančar,
Holubec (3), Koucký (1), Novotný, Psota, bratři Simonidesové, Švec, Vinklář
(1), Votoček.
(Děkuji paní Hančarové, Hrubé, Novotné, Švecové, panu Kouckému
a
Vinklářovi za dopravu dětí na tyto sportovní akce. Těké děkuji panu
Vinklářovi za zapůjčení dresů od TJ Poniklá. Učitel Petřivý).
Hrajte petángue!
Z naší sportovní nástěnky už dávno víte, že reprezentační družstvo
atletů naší školy si velmi dobře vedlo na 6.Dětských olympijských hrách
v Turnově. Šárce Jiroušové se dokonce podařilo zvítězit v běhu na 60 m, kde
porazila všechny „profesionálky“ ze sportovních škol v Jilemnici i
v Turnově. Na stupních vítězů stál dvakrát i její bráška Jakub za
2.místo na 800 m a 3. ve vrhu koulí a Maruška Holubcová byla
druhá ve skoku vysokém. Těsně pod stupni vítězů skončily
tradiční opory našeho atletického družstva Martin Václavík, Pavlína Skalská,
Jiří Drábek, Tomáš Zimčák a Lukáš Holubec. Pochvalu zaslouží i všichni
ostatní, kteří na rozpáleném turnovském „MONDU“ bojovali za slávu našeho
ústavu. Tomáši Zimčákovi a Jakubu Jiroušovi se navíc podařilo vymazat
z tabule rekordů školy již dosti fousaté rekordy na 60 m a 800 m.
BLAHOPŘEJEME, CHVÁLÍME, DĚKUJEME!

Neběháte šedesátku za 7,3? Neskáčete do výšky 155? Nevrháte koulí
12 m?
Nic si z toho nedělejte – HRAJTE PETÁNGUE!!!
Tuto tradiční francouzskou hru vyzkoušeli žáci 8. a 9.třídy, a co se
nestalo? Nejlépe si vedli Martin Farský a Jiří odvárka, kteří při tradičních
sportovních soutěžích mnoho úspěchů nesbírají! Soupravy pro petángue
ochotně zapůjčil Martin Rypl a umožnil tak svým spolužákům poznat pocit
vítězů.
Takže nezoufejte, hrajte cokoli nebo jezděte po zadním kole jako Jára
Jón. HLAVNĚ NIC NEVZDÁVEJTE!
F úctě Petr Pospíchal, učitel tělesné výchovy
Kam odcházejí naši „deváťáci?“
Drábek Jiří – Integrovaná střední škola ve Vysokém nad Jizerou-Autotronik
(zedník).
Hendrych Adam-Integrovaná střední škola Semily-Instalatér (zahradník).
Jancáková Andrea-Integrovaná střední škola Vysoké n/J-Obchodní akademi
(na mateřské dovolené…pořád).
Jirouš Jakub-Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší
odborná škola Liberec-Elektronické a
počítačové systémy (JZD Poniklá).
Jiroušová Michaela-Integrovaná střední škola Vysoké n/J-Obchodní
akademie (manželka milionáře).
Jón Jaroslav-Integrovaná střední škola Semily-Instalatér (fichtlman).
Jonová Petra-Integrovaná střední škola Turnov-Obchodně podnikatelská
činnost (optik).
Krause Vojtěch-Střední průmyslová škola strojní Turnov-Broušení a rytí
drahých kamenů (žumpař).
Maciková Aneta-Střední uměleckoprůmyslová a Vyšší odborná škola
Turnov-Broušení a rytí drahých kamenů.
Matyášová Michaela-Střední odborné učiliště Lomnice n/P-kuchař,číšník
(konzervárna).
Rypl Martin-Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola JičínElektronické a počítačové systémy (výkalometař).
Scholz Ondra-Gymnázium a střední odborná škola Jilemnice-Všeobecné
gymnázium (popelář).
Tryzna Jiří –Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou-Klempíř (venčič
psů).
Václavíková Růženka-Vyšší odborná škola rozvoje venkova a Střední
zemědělská škola Hořice (koňák).

Valášková Martina-Střední odborné učiliště Lomnice nad Popelkou-číšník,
servírka (CHA-CHA).
Valášková Monika-Střední odborné učiliště Lomnice nad Popelkoučíšník,servírka (žena v domácnosti).
Zimčák Tomáš-Integrovaná střední škola Semily-Instalatér (čp.60).
PS: V závorkách jejich budoucí povolání

Vydávání cestovních pasů s účinností od 1.září 2006
TYP DOKLADU

VĚKOVÉ
ROZMEZÍ
OBČANŮ

DOBA PLATNOSTI

CENA

5 let

100,- Kč

nad 15 let

10 let

600,- Kč

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO
PASU

do 5 let

1 rok

50,- Kč

BEZ
STROJOVĚ
ČITELNÝCH ÚDAJŮ
A BEZ
NOSIČE DAT

od 5let
do 15 let

6 měsíců

1000,- Kč

nad 15 let

6 měsíců

1500,- Kč

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO
PASU
SE
STROJOVĚ
ČITELNÝMI ÚDAJI
A
S NOSIČEM DAT

od 5let
do 15 let
(do 5let se tento typ
nevydává)

Dětem mladším 5 let se budou od 1.září 2006 (na základě žádosti) vydávat
cestovní pasy
BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ A BEZ NOSIČE DAT
S PLATNOSTÍ NA 1 ROK.
Správní poplatek za tento cestovní pas bude 50,-Kč.

Přišel dopis
Vážená paní starostko,
v pondělí, 19.června 2006 odvážel Vladimír Tryzna železný šrot od
Krejčova statku. Při této příležitosti nám „rukou“, přemístil litinový, asi 200
kg těžký podstavec, z parcely dnešního majitele statku pana Rejla, na parcelu
naši, tedy před stodolu. Do šrotu jsem tento podstavec nedal, jelikož jej
potřebuji.
Ve středu 2.srpna 2006, asi v 16.00 hodin jsem zjistil, že někdo tento
podstavec ukradl. Kdy se tak stalo, nemohu říci.
Proto Vás prosím, abyste tuto událost oznámila obecním rozhlasem
a v případě, že podstavec nebude nalezen, i v místních novinách „Pod
horami.“
Kdo mě přivede na stopu pachatele, dostane ode mne 500,-Kč
odměny.
Děkuji Vám předem.
Bohuslav Skalský, Poniklá 208, tel. 481585228.

Vážení spoluobčané,
od posledních voleb uplynuly již téměř čtyři roky. Od 20. do 21. října
tohoto roku proběhnou v celé republice komunální volby do obecních
zastupitelstev. Tyto volby jsou pro občany každé obce jedny
z nejdůležitějších, protože si zvolí zástupce do svého obecního zastupitelstva,
který by tam měl hájit jak zájmy své, tak i zájmy občanů obce. Bohužel se to
v některých obcích neděje a soukromé prospěchářství vítězí nad blahem obce.
Nedávno mne zastavil jeden nejmenovaný občan obce a povídá mi,
jestli vím, kdo letos kandiduje do obecního zastupitelstva. já jsem mu na to
odpověděl, že vím akorát ty kandidáty, kteří jsou na kandidátní listině SDH
Poniklá. Ale že mi je jedno, kdo bude kandidovat za jiné strany, protože vím,
že práce zastupitele není jednoduchá. Jestliže chce zastupitel něco pro svoji
obec udělat, musí se o dění v obci zajímat. Ne jenom přijít na veřejné zasedání
zastupitelstva, tam si odtrpět hodinu až dvě a jít zase domů. O tom ta práce
zastupitele není. On se musí o dění v obci aktivně zajímat. Takže mi je jedno,
kdo tam opravdu bude. Ať je to Pavel nebo Petr, či Láďa nebo Petra, hlavně
ať to jsou lidi, kteří chtějí pracovat a dokážou pro tu obec dát taky něco ze
svého volného času, dokážou lidem naslouchat a v neposlední řadě dokážou
vystoupit se svým problémem, dotazem na zastupitelstvu a přímo se zeptat.
A ne se zeptat jiného a čekat, jestli ten jiný s tím vystoupí a nebo jestli zůstane
taky potichu. ne, v zastupitelstvu by měla fungovat diskuze. Věcná
a konkrétní. Neměly by tam převládat myšlenky typu: „Co zas má proti mně?

Co se mu zase nelíbí?“ apod. On zastupitel totiž většinou nevyslovuje svůj
názor a svoji myšlenku, ale názor spoluobčanů. A když něco neví, tak se nato
na zastupitelstvu zeptá. Byť to je některým lidem nepříjemné.
Mimochodem, nelíbí se mi, když se teď někteří zastupitelé bijí do
prsou a poukazují na to, jak jsme obec oddlužili. Ano, netvrdím, že to není
pravda, ale za jakou cenu? Za cenu prodeje několika desítek bytů. Někteří
poukazují na to, že ceny bytů byly předražené (obec je prý dostala zadarmo)
a jiní zase říkají, že je obec měla prodat s tržní cenou. Nevím, já osobně jsem
zastánce prodeje do osobního vlastnictví s přihlédnutím k tomu, kteří občané
v těchto bytech bydlí. |proto se mi cena , kterou obec za byty požadovala
zdála přiměřená. Ano, nezabráníme spekulacím s byty. Ale většina bytů
zůstala ve vlastnictví současných nájemníků. Ještě bych se chtěl vrátit
k zadlužení obce. Jak všichni víte, obec se zadlužila na počátku devadesátých
let díky výstavbě kanalizace. Nechci tady spekulovat o tom, proč kanalizace
stála tolik kolik stála, proč vede jinudy než měla jít, proč je na koupaliště
vybudována kanalizační větev, když touto kanalizací neproteklo údajně ani
h…. (nic). Prostě se v té době kanalizace vybudovala a je. Spíše mne mrzí, že
se zkolaudovala v takovém stavu, že jsou stále někde nějaké problémy a ani
čistička nefunguje tak jak má. Kde hledat příčinu? V tehdejším vedení obce?
Nebo v dodavateli stavby? Nebo někde jinde? To už se asi nikdo nikdy
nedozví.
Proto vás spoluobčané žádám, až půjdete k volbám, volte s rozumem.
Volte takové zastupitele o kterých jste přesvědčení, že pro tu obec udělají to
nejlepší. Volte ty, o kterých jste přesvědčeni, že je žádná záležitost, která se
týká dění v obci, nenechá chladnými.
A osobně přeji budoucím nově zvoleným zastupitelům mnoho
úspěchů v jejich volebním období.
Obecní zastupitel Ladislav Mikolášek

Deník dalšího společně prožitého školního roku v MŠ
Září – měsíc nových očekávání a slziček
Ve školce jsme všechno přichystali pro 39 dětí a žádná značka nezůstala
volná. 12 dětí si začalo nově zvykat na odloučení od rodičů a mezi neznámými
lidmi. U někoho se to neobešlo bez slziček strachu, někteří to nesli velice
statečně. Všichni jsme společně ( jako jedna velká rodina ) trávili rána,
vycházky a pobyty na zahradě a odpoledne do uzavření MŠ v 16,30 hod..
15 nejstarších dětí odcházelo na dopolední činnosti a odpolední přípravu na
školní povinnosti do II. oddělení.

Protože děti v předškolním věku nemají rádi velké změny a libují si ve
stereotypech a zvyklostech, žádné vedlejší akce jsme neplánovali, krom
delších vycházek po naší obci.
Říjen – měsíc barevných listů a prvních akcí
Děti se již většinou sžily s ostatními kamarády a prostředím školky. Tudíž jsme
se pokusili zařadit první výlet na divadelní přehlídku do Vysokého na.J., ale
termín nám nevyhovoval. Vše nakonec zachránila nabídka pohádky
SMOLÍČEK PACHOLÍČEK, která za dětmi přijela přímo do naší školky.
Pro seznámení některých rodičů s prostředím MŠ, ale i pro ostatní rodiče
jsme uspořádali první výrobní odpoledne pro celé rodiny na téma
„PODZIMNÍČCI“. Velká účast nás velice překvapila a potěšila a všechny
jejich výrobky dlouho zdobily chodbu školky.
Listopad – měsíc padajícího listí a společné pohody a klidu
V polovině měsíce jsme poprvé cestovali za hranice obce a to do Jablonce nad
Jizerou poznat jiné děti a společně s nimi shlédnout hranou pohádku
„PRINCEZNA KONVALINKA“. Děti se nám za to odvděčily tím, že byly moc
hodné.
S předstihem jsme se vydali načerpat vánoční atmosféru do „stodoly“ pí.
Pičmanové. Cesta byla dlouhá, ale stála za to.
Prosinec – měsíc prvního sněhu a rozzářených dětských očí
Starší děti již velice dobře věděly, čemu předchází hlas zvonečku na chodbě
školky. Oznamoval příchod Mikuláše a čerta i s velkým košem dobrot. Při
jejich návštěvě ukáplo i několik slziček, ale stačila domluva či slib a bylo vše
v pořádku.
Starší děti byly se svým vystoupením jako již každoročně potěšit všechny do
„Klubu důchodců“.
Ještě jednou v tomto roce 2005 nás malý autobus p.Říhy dovezl do
Jablonce n.J. na pohádku„O VÁNOCÍCH A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE“
divadla Mrak z Hradce Králové.
Vánoční svátky se kvapem blížily, sníh nikde, ale ani slabé mrholení
nepokazilo náladu při každoročním zdobení stromku pro zvířátka na Kavance.
Mnohé děti si již pamatovaly, že jinak by Ježíšek nepřinesl stromek ani nám
do školky jako poděkování, že nemyslíme jenom na sebe. Nakonec se však
objevily dokonce dva stromky. Jeden na chodbě pouze se světýlky a druhý
krásně ozdobený v herně I. oddělení. První jsme společně dozdobili
vlastnoručně vyrobenými ozdobami z barevného papíru a pod druhým jsme
napjatě vyhlíželi dárky.
Dočkali jsme se druhý den ráno, leželo pod ním velké množství tajuplných

balíčků. Doba do svačinky se vlekla víc než jindy, ale nakonec jsme se
dočkali. Na každého vyšlo rozbalování alespoň dvou balíčků – někdy větších,
někdy menších. Společně jsme také téměř vyprázdnili tácky s cukrovím, které
si společně a rádi pečeme ve školce. Letos ještě jedno sladké překvapení
nachystala i paní kuchařka. To bylo dobrota.
Odpoledne jsme se u vánočního stromku a dárků sešli ještě jednou
i s mnoha rodiči a příznivci z řad občanů obce na již tradičním koncertu
místních dětí ze ZUŠ. Je obdivuhodné, co se některé děti dokáží naučit za
poměrně krátkou dobu a doufáme, že to bude inspirací pro budoucí prvňáky.
S některými děti již druhý rok začínáme s hrou na flétnu již v MŠ.
A byl konec roku 2005 !
Leden a únor – měsíce krátkých dnů a velkého oblékání
Chodili jsme si hrát a tvořit ze sněhu, pekáčovat a kluzákova nad školku –
vždyť sněhové podmínky byly skvělé.
V polovině února si děti vyzkoušely atmosféru dětských revue Rudolfa
Petráše.
Starší děti se velice krásně sžily s rolí olympijských sportovců a celý týden
urputně bojovaly v mnoha disciplínách zimních sportů. V zápalu bojů si děti
po vzoru televizních přenosů zhotovovaly hokejové přilby, naše vlajky
a z domovů si přinášely další potřeby k řádnému fandění (látkové vlajky, šály
s našimi symboly). V závěru týdne nechyběly diplomy, medaile
i fotografování. SPORTU ZDAR !!!
Březen – měsíc vyhlížení prvních jarních květin a špinavých kalhot
Po návratu dlouhodobě nemocné pí.učitelky jsme doháněli všechny plánované
akce. Po dlouhém zimním tréninku jsme závodili: mladší děti ve sjezdu na
kluzáku a starší děti ve slalomu na pekáčích. Od poloviny března, díky stále
dobrým sněhovým podmínkám, probíhal lyžařský – běžecký kurz a každým
rokem se ho účastní více dětí.
Koncem března začaly některé děti navštěvovat kurz předplavecké výchovy
v Jilemnici.
14.března proběhlo třetí výrobní odpoledne s rodiči a dětmi na téma
ZÁVĚSNÉ MOBILY.
Duben – měsíc bezpečnosti, sluníčka a stále ještě špinavých kalhot od bláta
Naše první delší procházka po předlouhé zimě ( a to nám stejně byla ještě
velká zima ) vedla do jarní stodoly pí.Pičmanové, abychom načerpali nové
náměty na velikonoční výzdoby kraslic i interiérů školky a domovů.
Když začaly být schůdné i okraje silnice, trochu jarní nálady šly rozdat
obyvatelům DPS některé děti formou písniček a básniček.

K dubnu patří i poznatky o dopravě. Nejlépe se poznává prakticky, tak jsme si
vyjeli vláčkem do Rokytnice. Na nádraží jsme si prohlédli výhybky, násypníky
i zarážky a opět se vrátili domů. Úplně nejlepší však byl tunel na Hradsku.
Květen – měsíc rozkvetlé přírody a konečně malého oblékání
Teplé sluneční paprsky nás vylákaly již počátkem měsíce ven dříve dopoledne.
Co se dělo?
Opékali jsme společně buřty.
Pí. učitelka Holubcová ( z 1. třídy ZŠ ) nás pozvala společně se školními dětmi
na výchovný koncert ZUŠ v Jablonci nad Jizerou s názvem „NÁVŠTĚVA
V CIRKUSE“. Netradiční formou se zde děti seznamovaly s hudebními
nástroji, žánry a formami hudby, s dramatickou i taneční výchovou. A nebylo
to poslední pozvání. 22. května se byly předškolní děti podívat v 1. třídě na
své starší kamarády. Co ti se toho za necelý rok naučili !
Deštivé počasí nás na konci měsíce trochu potrápilo. Ptáčci, o které jsme se
celou zimu pečlivě starali, nás pozvali na „Cestu za pokladem“. Vyšel nám až
druhý pokusl a do školky jsme si po delší cestě podle dopisů i fáborků přinesli
hrnec plný čokoládových peněz.
Červen – měsíc slunce, výletů a kraťasů
Špatné počasí nám tentokrát nedovolilo vydat se v maskách při oslavách
MDD na každoroční průvod obcí, ale dobré náladě a veselému tanečnímu
hemžení to nezabránilo. A kdo chtěl děti obdarovat nějakou sladkostí, cestu
k nám našel Moc děkujeme.
6.6. jsme plánovaně jeli na velký výlet na „Kozí farmu“ do Pěnčína a na
rozhlednu Černá Studnice.Známá i méně známá zvířátka i s mláďátky se
dětem líbila. I cesta výletním vláčkem na rozhlednu, ale od prochladnutí nás
po značnou část výletu chránily pláštěnky, které neprofouknou.
Na 28. června jsme opět nacvičili dvě pohádky. Mladší děti
„O BUDULÍNKOVI“ a starší děti „SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ“.
Hojná účast Vás všech byla dětem odměnou za delší, ale trpělivou práci
a přípravu.
29. červen 2006 - …a je tu loučení. S kým ? Dětmi, které půjdou po
prázdninách do velké školy
( je jich 10 ), se školním rokem a …Po rozdání pamětních listů a pohádkových
knížek, po snědení slavnostních pohárů se naposledy rozhrnuly koženkové
dveře a děti za odměnu shlédly pohádku hranou učitelkami „PERNÍKOVOU
CHALOUPKU“.
Co napsat na závěr ? Že děkujeme všem, kteří nám vycházeli vstříc. Kteří se
účastnili našich akcí. Kteří přišli pomoci s úklidem po malování celého

oddělení ( maminky byly pouze 4 a jestě v pracovním poměru – moc si toho
vážíme ). Kteří věnovali různé prostředky a hračky našim dětem i školce( pí.
Pičmanová, Koldovská, Kunertová, Rathúská, Kavánová, Berková, manželé
Tomíčkovi, Janatovi,Pokorní, p. Boháč a Honzík Kubín ). Kteří nám
vyjadřovali svoji podporu.
Představitelům Mikuláše a čerta L. Jiroušovi a K. Scholzovi.Pí učitelce
L. Boháčové za logopedii – bohužel málo využívanou dětmi se špatnou
výslovností.
Poslední poděkování patří rodičům, kteří svým přístupem umožnili vystoupení
našich dětí na „KRAKONOŠOVÝCH LETNÍCH PODVEČERECH“
v Jilemnici dne 13.7.2006
V novém školním roku se na Vás těší
kolektiv mateřské školy Poniklá

Listy z kronik, 15.pokračování.
Pro zpravodaj připravil M.Holubec
Všesokolský slet roku 1895 v Praze
Sokolské slety jsou masová tělocvičná vystoupení sokolské
organizace. První všesokolský slet se konal roku 1882 v Praze na Střeleckém
ostrově, další 1891 v Praze ve Stromovce, 1895, 1901, 1907, 1912, 1920
v Praze na Letné. Tolik z encyklopedie. Dále uvádím tři dopisy, které našemu
dědečkovi, Františku Holubcovi, poslali jeho tři kamarádi v roce 1895 na
vojnu a informují o dění v Poniklé a popisují III.slet v Praze.
16.6.1895 Milý kamaráde! Přijmi ode mne srdečný a sokolský
pozdrav. Na zdar! Často na Tebe vzpomínám. Ba i skoro každé cvičení když
na sál přijdu a podívám se na ten celý nepořádek. Neboť co jsi odešel, cvičení
klesá a klesá vše. Má se nyní jeti do Prahy na příští dva svátky, však přípravy
na to jsou špatné. Jaroslav N. družstvo udal ke cvičení, však ale jak se mi zdá,
že se tam ani cvičit nebude, poněvadž jich je jenom 5 ke cvičení a vše skoro
učedníci. Já sám ani nepojedu skrze ten celý nepořádek. Poněvadž když něco
řeknu, tak se to žádnému nelíbí, zvlášť v cvičení. To víš, jak Jaroslav cvičil,
když jsi byl doma a nyní bude cvičit v Praze. Ještě dosud skoro ani necvičí,
nemůže ani dokázat výmyk předem, tak to bude s ním špatné v Praze.
Burghart, jakožto náčelník, je to s ním také špatné na nářadí, výkony si vybírá
těžké, však sám to nedokáže. Jak potom mají to dokázat jiní když to nedokáže
ukazovatel. Já jsem se vzdal vší činnosti, cvičím však ve družstvu pořád.
Příští neděli bude v Roztokách veřejné cvičení, kterého se hodlám zúčastnit,
možná že nejspíš sám, sotva kdo jiný půjde. Hoši Kovářovi a Ševcu také do

Prahy nepojedou. Zábavy od zimy jsme pořádali dvě, však to byly koncerty,
jeden u p.Holubce v sále a druhý u p.Nejedlého v Hoření Sytové. Když jsme
měli schůzi před koncertem k Nejedlom, tak jsme navrhovali aby se tam také
cvičilo. Bylo nás pro cvičení 6 členů, kteří chtěli cvičit, však Jaroslav
nepovolil. Já jsem s nim měl dlouhou řeč stran toho cvičení až se dokonce na
mě rozzlobil a pravil:“Bodejť chceš ty tam dávat zas nějaké produkce.“ Však
ale to mě dožralo. On však dává sám produkce. Pořád chodí s novou kapelou
a dává jim takty. Kdyby raději cvičil, to by udělal lepší a neměl ještě ze členů
cvičících pošklebek. O Božím těle jsme nevyrukovali ven. Hasiči a veteráni
byli a také byli obě kapely, stará šla napřed a nová hrála při farářovi.
Také ti musím sděliti, že se nám Němci hrnou do vsi, budou stavět
továrnu na příští rok, letos stavěj dům pro sebe, totiž vilu. Když jsme pořádali
první koncert, tak Nosek zaslal plakát také Němcům do Jablonce
p.Štumpemu, však sám o své hlavě, žádný jsme o tom nevěděl u čehož jsme
měli mrzutost. Doma i v Jablonci u Sokolů, dal nám Štumpe 5 zl. vstupného.
Svatodušní svátky chtěla nás navštívit Severočeská jednota z Jablonce a chtěla
pořádat u nás svou měsíční schůzi. Žádali p.Holubce o místo na sále, on jim
ho však nepropůjčil a raději přijal na ty samé dny Němce. Přijelo jich asi 30.
To byla banda, to věř, taková zpřež německá, tančili celé odpoledne. Ale my
šli mezi ně také, chvíli jsme se na ně koukali jak se rozflakujou, ale měli jsme
zlost. Pustili jsme se do zpěvu písní Sokolských, načež oni se brzo potom
uklidili a tu jsme tančili my. Holubec nám chtěl všecky znaky ze zdi osápat a
nás ze sálu vyhnat, což se nám klepe pořád, jenom že mi se ho tak příliš
nebojíme. Ať nás vyžene, bude s ním hůř než s námi. Nosek by nás venku
nenechal. Staníž se jak chceš.
Josef Tesař v Poniklé.
Milý bratře! Častokrát jsem na Tebe vzpomněl, když jsme jeli do
Prahy na sjezd všesokolský, vzpomínal jsem, že taky jedeš, jenom že na jiný
sjezd do Brucku. Bylo nás v Praze 10 členů, 7 cvičilo. Přitom cvičení jsme
zkusili náramně moc, teklo z nás jako když z vody vylezeme. Při seřazování
k prostnému cvičení 6 členů omdlelo, 2 museli docela odnést, však odpoledne
cvičili opět všichni. Cvičilo nás všech as k 5000 členů, to bylo podívání na ta
prostná cvičení, všech jich tam bylo okolo 8000 členů. V neděli byl průvod
z Královských Vinohrad na Staroměstské náměstí. Při tom průvodu bylo
rámusu něco strašného, prodrat pro veliký nával lidu jsme se ani nemohli a od
křiku „Na zdar!“ jsme mysleli, že ohluchneme. Noclehy jsme měli vojenské.
K tomu sletu měli vypůjčených 7000 slamníků a 1200 dek komisních.
V Praze jsme byli celé 3 dny a nalítali jak blázni, když jsme chtěli něco vidět.
Však ale viděli jsme toho dost, ve výstavě jsme byli ½ dne, to jsme si však
málo prohlédli. Ve výstavě se mně líbil nejlépe hrad Kokořín a pavilon

Sokola a potom průmyslový palác. Však něco děsného co tam v té Praze je
k spatření.
Také Ti bratře musím sdělit, jak jsme jeli domů. Z Prahy jsme vyjeli
v pondělí 1.hodiny odpoledne za sparného dne, celou cestu jsme se nemohli
ani dodělat holby piva. No však ale do Semil jsme se přece s velikou žízní
a hladem dostali. Však abych nezapomněl, v Semilech na nádraží jsme měli
být biti od Němců, byli to regruti, byli jich 4 vozy u vlaku. Když jsme slezli,
tak jednoho z Podmoklice Sokola jeden Němec praštil přes hlavu, ten se však
obrátil, nevěděl kdo mu to udělal. Však já se na to díval a povídal jsem mu, že
mu to dal z vlaku ten otrok německá. Tu však ale, jak jsem to řekl, to bylo zle.
Ze všech čtyřech vozů chtěli jíti ven, ale konduktér je nepustil, však pěstmi
nám strašné hrozili a nadávali. To se ví, mi nadávali taky. Pokud vlak stál, tak
to byl jeden rámus. Do Semil nám Tvůj tatínek přijel naproti s párem koní,
druhého měl mydlářova. Na vůz jsme usedli s kuráží, jak jsme začali jet, tak
jsme se dali do zpěvu a zpívali jsme celou cestu. V Sytové u Gerla jsme
zpívali „Hej Slované“, ten nás za to však zažaloval a podnes to ještě nevíme,
jak to s námi dopadne. Už jsme si mysleli, že z toho nebude nic, ale dnes opět
četník nás zas navštívil, co myslí, nevíme, mnoho nám však za to nemůže
udělat, není to žádná zakázaná píseň. Ať to dopadne jak chce, děj se vůle
Boží. Však mi za to dáme toho otroka Gerla do Obrany severu. Na zdar!!!
Josef Tesař, č.32.
11.10.1895. Návštěva cvičení je letos slabá, obzvláště od sletu v Praze
nestojí skoro za nic. Slet v Praze konal se 28. a 29.června. Z našich bratrů
jich bylo 10 a sice: Jar.Nosek, Em.Burghart, Fran.Zelinka, Jos.Tesař,
Fran.Holubec 25, Kopal, Kouble Jos., Holubec Jan od továrny, Joza poslu a
Novotný Kolejskej. V pátek ráno ve 3 hodiny vyšli do Semil a v pondělí
k půlnoci Tvůj tatínek je přivezl ze Semil domu. Peněz každý utratil dosti, ale
taky jich žádný nelitoval. Bylo přes 7000 Sokolů a 18 kapel. Slavnost to byla
velkolepá. Co jsme se natěšili do Prahy, já, Ignác a Francek Ševcu. Poslední
chvíli na týden Ignác neměl peněz a řekl, že nepojede, a my, když on nejede,
nejeli taky. Zlost na něj měli všichni. Ty se sotva budeš divit neb jsi ho znal
dobře. Před Pražským sletem na týden jsme byli v Roztokách (14 členů) na
veřejném cvičení. Před poutí na týden byl u nás hasičský župní sjezd. Sjelo se
přes 600 hasičů. Počasí bylo příznivé, obzvláště odpoledne bylo až moc teplo.
Do 10 hodin bylo uvítání spolku hasičských. Víchovský Sokol se též sjezdu
zúčastnil. My, co domácí, jsme vyrukovali také. O 10,30 hodině bylo seřazení
všech spolků na novém hřbitově a průvod do kostela. Odpoledne 1,5 hodinové
poplašné cvičení, po cvičení na sále věc žup. inš. atd. Pak byl ve farní zahradě
koncert. Večer následovala zábava taneční u Holubce. Ke slavnosti té byla
vystavěna brána za Uzdářovi. U kostela v place dvě veliké brány podle sebe a

čtvrtá brána u vchodu farní zahrady. Nová kapela účinkovala. Co jsi odešel
z rodné obce své, ledacos se změnilo. Bez pochyby Ti již známo, že jablonečtí
Němci koupili mlýny – Přívlacký a Ponikelský – ke stavbě nové přádelny.
Též koupili od Plůchy u hluku domek, od uzdáře a od kolářky kus louky pro
struhu. Továrna se začne stavět co nevidět. Matriál se již sváží. Vila již jest
pod střechou nově postavená za uzdářovi, tam za tím kanálem vpravo u
silnice. Bude státi as 5000 zl. Uzdář staví na zadku novou světnici. Švec od
hluku již také začíná stavěti pod štok před uzdářovými okny nad silnicí. Zjara
bude stavěti mlynář Hladík na dvou místech a sice v Mladkově mlýn a za
Uzdářovi také. Tam se teď bude stavět každý rok něco. Jen je ta chyba u toho,
že Poniklá bude poněmčena. Až přijedeš domu, tak zůstaneš jen koukat na
dolení konec u silnice. Dále se bude zjara stavět nová veliká spolková
přádelna u hamru. Též u Pořiče pod silnicí na té louce se bude stavěti továrna.
Pozemek ten koupila česká severoč.jednota. Kobr na spáleništi ševcově má
již skoro barák postavený od dřeva.
Michal Kovářů

Upozornění – informace - sdělení
Základní škola Poniklá uspořádala pro děti, které se nejaktivněji
zapojily do sběru recyklovatelného odpadu, výlet do Prahy s bohatým
programem. Nejvíce dětí bylo z těchto tříd: I.tř. (1. a 2.r.), II.tř. (3. a 4.r),
III.tř ( 5.r.) a VII. Tř. Náklady na tento výlet převyšovaly prostředky, které
jsme do té doby získali za shromážděný recyklovatelný odpad, a proto jsme
rádi, že jsme mohli použít na částečnou úhradu nákladů finanční odměnu od
Obecního úřadu v Poniklé. Děkujeme.
Zdeněk Vinklář, ředitel školy
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, ZO Turnov, zastoupený paní Zajíčkovou, uspořádal 22.června 2006
výlet na Bzenecko, ale jako první zastávku zvolil návštěvu Muzea
krkonošských řemesel, výrobnu Rautis a prohlídku kostela sv.Jakuba
Pan Antonín Holubec jim tyto prohlídky zajistil a přivítal je v kostele.
Vyprávěl o historii a opravách budovy a nezištně a dobrovolně se zájezdu
věnoval.

Paní Zajíčková zaslala písemné poděkování jménem všech 47
výletníků.
Nové knihy v místní knihovně
Účastníci zájezdu, Přesýpací strejda, Písky času, O popelce, Muž,
který hledal pravdu,, Černý rytíř, Bráchové a jiné katastrofy, Já, Jackie
Kennedyová, Historie českých zemí, Dávej-ber, Vzpoura oceánů, Zamilovaný
ničema, Venca pinďour, Noc na křižovatce, Smrt má kola, Jede had na kole,
Kniha her pro děti, Strážci světla, Temné hory, Totálně ulítlé prázdniny, Dračí
srdce a další

Společenská kronika
Jubilea v červenci a srpnu 2006
80 let
pan Josef Nesvadba
70 let
paní Věra Jonová
80 let
paní Marie Farská (Domov důchodců Semily)
Přejeme hodně zdraví!
Úmrtí
28.června 2006 paní Marie Kavánová ve věku 82 let
23.července 2006 pan Josef Kaván ve věku 71 let
Čest jejich památce!
Narození
Přemyslu Jandurovi a Kateřině Stojkové dcera KATEŘINA
Klárce a Petrovi Šedým dcera BARBORKA
Svatba
8.července 2006 Daniel Čížek a Kateřina Bajerová
Zlatá svatba
25.srpna 2006 Josef a Jitka Novotní
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších krásných chvil!

Poděkování

patří členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Poniklé za
okamžitou pomoc při zamoření jímacích studní u cementárny po
povodni v úterý 8.srpna 2006. Dále děkuji panu Jaroslavu Čížkovi za
pomoc při řešení vzniklých problémů při povodni v pondělí 7.srpna
2006.
Starostka
Poděkování
Chtěla bych poděkovat učitelkám v Mateřské škole v Poniklé za to, že
se velmi dobře starají o svěřené děti. Moje dvě dcery byly po dobu
navštěvování školky spokojené, měly spoustu výrobků a nových znalostí a já
sama jsem byla v klidu, že jsou v dobré péči. Doporučila bych všem
maminkám, aby nehledaly jinou školku, třeba ve městě, protože v Poniklé děti
vyjdou z budovy ven a jsou v krásné přírodě. Učitelky pro ně pořádají výlety,
divadla, výrobní odpoledne, opékání buřtu atd. Přístup k dětem je zde velmi
osobní, což si myslím je dost důležité. Ještě jednou děkuji paní Scholzové,
Boháčové, Kobrové, Vágnerové a Valdmanové a přeji jim mnoho hodných
dětí a příjemné dny s nimi strávené.
Eva Loukotová
Poděkování
V pátek 26.května 2006 byl v jilemnickém Eurestu předán panu
Josefu Šimůnkovi Zlatý kříž III.stupně za 80 odběrů krve. Pan Josef Šimůnek
se stal jedním z mála občanů, který obdržel toto nejvyšší ocenění, a které mu
jistě právem náleží. Za celé zastupitelstvo blahopřejeme.
Poděkování patří i těm, kteří se podíleli na sbírce pro diakonii v Úpici.
Za veškerou pomoc, která byla směrována těm nejpotřebnějším, vyslovujeme
úctu a obdiv.
Výbor MS ČČK Poniklá

Pedikúru a manikúru, masáže nohou a rukou, výživné masky, olejové
a parafínové zábaly, depilaci, výživu a ochranu nehtů vám nabízí nová
provozovna v Poniklé (místo prodejny obuvi) nebo na objednání přímo
domů. Paní Anetu Šedou navštivte přímo nebo se domluvte na telefonu
737 958816 nebo 481585204

Představuje se taneční skupina Paul Dance
Taneční skupinu Paul-Dance Jilemnice již dozajista všichni znáte, nebo
jste si jí alespoň všimli. Jsme dlouhodobě úspěšně fungujícím spolkem
přibližně 80 tancechtivých lidí
z Jilemnice a blízkého okolí. Pravidelně vystupujeme na rozličných kulturních
akcích (například plesy, Jarmarky, nebo Krakonošovy letní podvečery)
a některé sami pořádáme (Kaleidoskop, Módní přehlídka), dlouhodobě
úspěšně reprezentujeme náš mikroregion i
na vrcholných tanečních soutěžích.
Letošní taneční sezóna byla pro naši skupinu výjimečná
a nezapomenutelná. Nejen všemi úspěšnými vystoupeními a akcemi, ale
zejména našimi soutěžními úspěchy, kterých tento rok dosáhly všechny naše
věkové skupiny.
Začít bychom měli u nejmenších "Hadů". Ti na své první soutěži v Hradci
Králové
s choreografií "Dáša" nečekaně a ve velké konkurenci zvítězili a postoupili na
Mistrovství Čech do Prahy. Velkého úspěchu dosáhli i Junioři, kteří se
s taneční kompozicí "Prší" probojovali do finále Mistrovství České republiky,
kde nakonec obsadili skvělé 6. místo. Zapomenout nesmíme ani na Street
Dancers, kteří kromě účasti na Mistrovství Čech HipHop formací obsadili
druhé místo na skvěle obsazené pohárové soutěži v Jičíně a zvítězili na
pohárové soutěži ve Vrchlabí.
Největšího úspěchu však dosáhla naše hlavní skupina s plesovou
choreografií "Uherský tanec". Prvním úspěchem a zároveň dobrým signálem
bylo vítězství na Mistrovství Čech v Kladně, odkud jsme se nominovali na
Mistrovství České republiky do Prostějova. Tam jsme sice po boji, ale
přesvědčivě zvítězili a získali pro naši taneční skupinu historicky první titul
Mistra republiky. To však nebylo všechno.
Rok 2006 byl totiž pro naši hlavní taneční disciplínu (tedy Plesové
formace) prvním rokem, kdy v ní Mezinárodní taneční organizace (IDO)
vypsala a uspořádala Mistrovství světa, na něž jsme jako Mistři republiky
získali nominaci.
Tato soutěž se uskutečnila 6. - 9. 7. 2006 v rakouském Seefeldu, jako
Mistrovství světa IDO ve všech disciplínách speciálních párových tanců, a jak
bylo již zmíněno, poprvé byla přítomna i disciplína Plesové formace (Special
couple dance formation). Celkem se soutěžilo ve 28 disciplínách ve třech
věkových kategoriích, zúčastnilo se na tisíc tanečníků z celého světa (dokonce

i z tak pro nás exotických zemí jako Japonsko, Ekvádor, Kongo, Spojené
Arabské Emiráty nebo Kuba).
Rádi bychom poděkovali Obci Poniklá a Městu Jilemnice za jejich
finanční příspěvky, bez nichž by byla naše účast v Seefeldu přinejmenším
ohrožena. Dále děkujeme i našim stálým sponzorům - Řeznictví U Martinů
Jilemnice, KD Jilm Jilemnice a Aries Studenec.
Samotná soutěž byla nádherným zážitkem, na začátku byl klasický nástup
jednotlivých zemí s vlajkami, viděli jsme mnoho zajímavých tanečních
výkonů a okusili úžasnou atmosféru vrcholné světové taneční soutěže.
A nejen to. Naše taneční skupina ve své kategorii nakonec zvítězila a získala
zlaté medaile z Mistrovství světa a titul Mistra světa. Na předávacím
ceremoniálu jsme zažili jeden z nejsilnějších zážitků naší taneční kariéry
a s velkou euforií jsme si zazpívali českou hymnu pro Mistry světa, což je, jak
vám potvrdí každý cholový sportovec, který to zažil, úžasná věc.
V Seefeldu na zbývající dny soutěže zůstali jen Radka Soukupová s Jirkou
Paulů, protože se jako mistři republiky v Salse nominovali na vrcholnou
soutěž i v této disciplíně. Mistrovství světa v Salse bylo naplánováno na
sobotu, celkem se ho zúčastnilo 70 párů z celého světa. Postupový klíč
z prvního kola byl velice tvrdý, vyřazena byla téměř polovina soutěžících.
Náš pár sice nepostoupil, ale přesto se u rozhodčích neztratil a obsadil
umístění okolo 50. místa.
Letošní taneční sezóna je za námi, všichni se těšíme na tu následující
a doufáme že bude podobně úspěšná.
Ing. Radka Soukupová, vedoucí TS Paul-Dance

Fotbalový turnaj

v Poniklé

V sobotu 29.července 2006 počasí se konal na fotbalovém hřišti již
24.ročník turnaje s názvem:
„O poutní koláč„
Za slunečného při účasti 8 mužstev a podle soupisek se zúčastnilo 68
hráčů. Po rozlosování jednotlivých mužstev byl turnaj v 9.20 hodin

zahájen. Letošní turnajový ročník se poprvé konal s novými pravidly.
Podstatná změna byla, že dvě mužstva hrála současně na polovinách
fotbalového hřiště s upravenými pravidly pro minikopanou. Mužstva
byla rozdělena do dvou skupin po čtyřech a hrací doba 2 x 15 minut.

Výsledky jednotlivých skupin:
HŘIŠTĚ A
SKUPINA A
Název
Dolní
Tým
DREAM
PONIKLÁ
skore
body
pořadí
Mužstva
Branná
snů
team
===========================================================================
Dolní
Branná
2
4:3
3:0
2:1
9:4
9
1
Tým
snů
3:4
0
1:3
0:9
4:16
0
4
DREAM
Team
0:3
3:1
0
1:7
4:11
3
3
PONIKLÁ

1:2

9:0

7:1

6

17:3

6

2

SKUPINA B
HŘIŠTĚ B
Název
OUTSIDER AJEŤÁCI MOTOSPORT
FC
skore
body
pořadí
Mužstva
team 3
Jablonec n/J
Plácek
==========================================================================
OUTSIDER
team 3
2
0:2
0:5
2:3
2:10
0
4
AJEŤÁCI
MOTOSPORT
Jablonec n/J
FC
Plácek

2:0

0

0:3

5:0

3:0

0

3:2

5:0

1:1

0:5

2:8

3

3

1:1

9:1

7

1

6

9:3

7

2

Podle umístění mužstva ve skupině se pokračovalo v utkáních o celkové
pořadí v turnaji.
Pořadí
7–8
5–6
1–4
3–4
1–2

MUŽSTVA
OUTSIDER team 3 – Tým snů
AJEŤÁCI – DREAM team
Dolní Branná – FC Plácek
MOTOSPORT Jablonec n/J – PONIKLÁ
dohoda kapitánů ---pokutové kopy
MOTOSPORT Jablonec n/J – FC Plácek
PONIKLÁ – Dolní Branná

Výsledek
3:6
1:3
3:0
5:1
3:1
3:0

Pořadí jednotlivých družstev
Umístění Mužstvo
Ceny za umístění
1. PONIKLÁ
Pohár-diplom-velký koláč-souprava pivních sklenic 6 ks
2. Dolní Branná
Pohár-diplom-velký koláč-souprava pivních sklenic 6 ks
3. MOTOSPORT
Pohár-diplom-velký koláč-souprava pivních sklenic 6 ks
4. FC Plácek
Diplom-malé koláče-10 ks plechovek piva
5. DREAM team
Malý soudek vína
6. AJEŤÁCI
8 ks plechovek piva
7. Tým snů
Láhev vína

8. OUTSIDER
Liberecké párky
============================================================

Po rozdělení cen jednotlivým mužstvům dle pořadí, které bylo provedeno
před šestnáctou hodinou, dále všem přítomným hráčům, divákům
a organizátorům turnaje poděkováno předsedou TJ Poniklá panem Jandurou
za účast. Současně s poděkováním byli všichni přítomní pozváni na účast při
25.ročníku, který se bude konat v roce 2007.
Za TJ Poniklá, František Václavík

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2006
*

*
*
SCARY MOVIE 4

sobota 2.9. v 19.45 h.
neděle 3.9. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americká komedie (83 min.). Čtvrtý a poslední díl slavné filmové řady.
středa 6.9. v 19.45 h.
LEMRA LÍNÁ
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlá americká komedie (98 min.). Někomu stačí naznačit, někoho
musíte postrčit.
sobota 9.9. v 19.45 h.
ZA PLOTEM
neděle 10.9. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká rodinná animovaná komedie v českém znění (83 min.).
Ochutnejte dobrodružství od tvůrců perel jako byly Shrek, Příběh žraloka,
Madagaskar ... .
středa 13.9. v 18.00 h.
AUTA
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý animovaný rodinný film v českém znění (116 min.).
Láska prochází pedálem.
sobota 16.9. v 19.45 h.
neděle 17.9. v 18.00 h.

SILENT HILL

přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý horor/thriller (126 min.). Film natočený podle
nejprodávanější videohry v žánru hororu.
středa 20.9. v 19.45 h.
SATAN PŘICHÁZÍ
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý horor (108 min.).
Proroctví je jasné. Znamení jsou nezpochybnitelná. 6.dne, 6.měsíce, roku
2006 přijde jeho den.
sobota 23.9. v 19.45 h.
SUPERMAN SE VRACÍ
neděle 24.9. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý fantastický film (154 min.). Muž z oceli se vrací zpět
na Zem, aby se opět stal zachráncem lidstva.
středa 27.9. v 19.45 h.
DEVÁTÝ DEN
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Filmové drama režiséra Volkera Schlöndorfa (98 min.) se odehrává v roce
1942. Abbé Henry Kramer je na devět dní propuštěn za živoucího pekla
koncentračního tábora v Dachau, aby přesvědčil lucemburského biskupa ke
spolupráci s německými okupanty....
sobota 30.9. v 19.45 h.
POSEIDON
neděle 1.10. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý katastrofický film (98 min.). Každý okamžik, každá
šance a každý nádech mohou být jejich posledním ...
středa 4.10. v 19.45 h.
MATCH POINT – Hra osudu
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký thriller (124 min.). Vášeň, přitažlivost, posedlost. Lidé se bojí
čelit faktu, jako ohromná část života závisí na štěstí. Je děsivé vědět, kolik
toho je mimo naši kontrolu.
sobota 7.10. v 19.45 h.
SEXI PISTOLS
neděle 8.10. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Koprodukční western (Francie/Mexiko/USA) ve stylu akční komedie (93
min.). Když ženy zlobí, mužům běhá mráz po zádech. Definitely wanted.

středa 11.10. v 17.15 h. !!
KARCOOLKA
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká animovaná rodinná komedie (80 min.).
Skutečný příběh Červené Karkulky a navíc – český dabing s výjimečným
obsazením.
sobota 14.10. v 19.45 h.
RYCHLE A ZBĚSILE:
neděle 15.10. v 17.15 h.
Tokijská jízda
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý akční krimifilm (104 min.). V rychlosti je krása.
středa 18.10. v 19.45 h. .
ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
přístupný Vstupné 65,- Kč
Repríza úspěšné české komedie podle bestselleru Michala Viewegha (113
min.). Příběh plný humoru a jemné vieweghovské ironie navazuje na úspěch
filmu Román pro ženy.
sobota 21.10. v 18.00 h. !!
GARFIELD 2
neděle 22.10. v 17.15 h. !!
přístupný Vstupné 55,- Kč
Garfield, všemi milovaný kocour, přijíždí do Evropy. Jeho královská výsost
je zpět. Rodinná komedie v českém znění (77 min.). Tak se těšte!
středa 25.10. v 19.45 h.
TAJEMSTVÍ OCEÁNU
přístupný Vstupné 60,- Kč
Britsko-německý dokument (90 min.). Netradiční film, který přináší
unikátní záběry ze světa moří a
oceánů.Jeden
z nejpozoruhodnějších
a nejucelenějších projektů, které kdy byly na tomto poli uskutečněny.
sobota 28.10. v 19.45 h.
MIAMI VICE
neděle 29.10. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americký akční širokoúhlý thriller (131 min.). Žádné příkazy. Žádná
pravidla. Žádné zákony.
středa 1.11. v 19.45 h.
BÍLÁ MASAJKA
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Pozoruhodný širokoúhlý milostný příběh SRN (130 min.). Střet odlišných
civilizací. Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití.
sobota 4.11. v 19.45 h.

STRÁŽCE

neděle 5.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý thriller (108 min.). Ve 141 leté historii Tajné služby
nikdy nebyl zrádce ... až do teď. V hlavních rolích Michael Douglas, Kim
Basinger a Kiefer Sutherland.
středa 8.11. v 17.15 h.
KOUZELNÁ CHŮVA Nanny McPhee
přístupný Vstupné 55,- Kč.
Americká širokoúhlá rodinná komedie v českém znění (99 min.) přístupná
od 0 do 99 let. Dejte si na ni bacha!!
sobota 11.11. v 19.45 h.
GRAND HOTEL
neděle 12.11. v 17.15 h.
přístupný (12)Vstupné 60,- Kč
Nová česká širokoúhlá komedie režiséra Davida Ondříčka.
středa 15.11. v 19.45 h.
KLIK – život na dálkové ovládání
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká komedie (107 min.). ... život mi řídí dálkové ovládání ...
*
*
*
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 adresách: www.jablonecn.j.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz..
Telefon: 481591437, 481591106 mobil: 604274911.

