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Slovo redakce
Milí čtenáři,
nové číslo našeho zpravodaje je
opět na světě. Přestože ve většině světových médiích vládne o prázdninách
„okurková sezóna“, nemohu to samé
říci o Poniklé. Máme za sebou pouť,
mladí hasiči se vrátili z mistrovství
České republiky v hasičském sportu, naše volejbalistky se zúčastnily
mistrovství ČR vesnických družstev,
vedle školy nám roste tělocvična,
naše obec vyhrála Modrou stuhu
v soutěži Vesnice roku 2007. Stalo se
toho prostě mnoho a já věřím, že jsme
v prázdninovém čísle Pod horami na
nic důležitého nezapomněli .
Rád bych také moc poděkoval
všem, kteří vyslyšeli mé prosby a poslali mi své příspěvky. Zpravodaj je
hned barevnější a zajímavější. Pevně
doufám, že budete takto přispívat
i nadále.
Mnoho z vás mi také poskytuje
nové nápady, jak náš časopis nadále
oživovat a zkvalitňovat. Moc vám za
ně děkuji a určitě tyto cenné náměty
postupně do zpravodaje zakomponuji.
Věřte, že je na co se těšit.
Také se pozvolna ujala naše rubrika „Soutěž pro malé i velké“. Vy, kteří
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá
nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
zatím s účastí váháte, se vůbec nebojte
a zkuste si také zdravě zasoutěžit.
Závěrem tohoto úvodníku bych vás rád upozornil na
menší změnu v datu uzávěrky
dalšího čísla. Uzávěrky na přijímání příspěvků budou vždy
na konci sudého měsíce (nyní
je to 31. říjen) a číslo pak vyjde
do deseti až patnácti dnů.
Jsem si vědom, že se mi
nyní tento časový postup moc
nepovedl, takže i za toto zdržení se omlouvám.
Krásné babí léto vám přeje
naše redakce.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Vážení občané,
RO se pravidelně scházela i o prázdninách
a v období od 12.června do 13. srpna 2007
projednávala následující záležitosti:
Hlavním úkolem bylo získat stavební povolení na přístavbu tělocvičny. Aby se přiznaná
dotace ve výši 10 mil. Kč prostavěla do konce
letošního roku, bylo nutné připravit vše tak,
aby se se stavebními pracemi začalo k 1. září.
Zvládnout vše potřebné nebylo snadné, protože na vyřízení stavebního povolení nebylo
moc času. V průběhu měsíce července bylo
vyhlášeno výběrové řízení na obsazení stavebního dozoru. Obdrželi jsme čtyři nabídky, které zaslali: pan Rypl, pan Šír, pan Kozák a firma
EPP. Na zastupitelstvu obce byla vybrána nejlepší nabídka, kterou podal pan Bohumil Šír.
Výběrové řízení na výstavbu tělocvičny se
konalo 9.srpna 2007. Byla zvolena pětičlenná
komise. Ta měla za úkol vybrat stavební firmu,

Počátkem září začaly práce na výstavbě nové tělocvičny.



která se do výběrového řízení řádně přihlásila,
splnila všechny podmínky a podle nastaveného kritéria byla nejlepší. Kritériem pro výběr
stavební firmy byla nejnižší cena. Protože
se v nabídkách objevily nesrovnalosti, byly
firmy ještě jednou osloveny a požádány, aby
je napravily. Výběrová komise se sešla znovu,
aby mohla rozhodnout o definitivním vítězi.
Nejlepší nabídku podala firma DOLCE VITA,
s.r.o., Ústí nad Labem. Stavební povolení bylo
vydáno stavebním úřadem 20. srpna 2007.
V současné době jednáme s Českou spořitelnou a.s. o poskytnutí úvěru ve výši 3 mil. Kč,
protože naše spoluúčast musí být 30% z poskytnuté dotace.
Na volné místo k vstupu ke koupališti
se přihlásil jediný zájemce. RO překvapilo,
že o nabízené místo neprojevil zájem nikdo
z ponikelské mládeže.
Protože snahou bylo zajistit na koupališti
i občerstvení, bylo vyhlášeno výběrové řízení
na obsazení kiosku Bahýnko. Přihlásili se dva

Foto: Marek Kulhavý

Pod horami - červenec - srpen
zájemci. Nikdo z RO ale nepředpokládal, že
MěÚ Jilemnice, stavební odbor, nevyhoví naší
žádosti a nepovolí předčasné užívání stavby.
Dokonce zaslal rozhodnutí stavbu odstranit.
Stavební úřad při místním šetření zjistil, že se
nepostupovalo podle ověřené dokumentace
stavby. Stavební práce nebyly provedeny v souladu se stavebním povolením. Došlo ke změně
velikosti budovy a tato změna nebyla včas nahlášena stavebnímu úřadu. Aby se vše napravilo a podařilo se kiosek zprovoznit alespoň na
zimu, byla ihned oslovena projektantka pí Ing.
Trýznová. Ta přislíbila přepracování plánů.
Odstranění nedostatků musí být splněno do
30.9.2007. Protože záměr pronajmout kiosek
se nezdařil, RO odsouhlasila prodej občerstvení na koupališti paní Holubcové.
RO odsouhlasila, aby nátěr střechy na
kantýně provedl pan Čížek se synem. Jejich
cenová nabídka byla ze všech došlých nejzajímavější. Za m2 jim bude zaplaceno 75,- Kč
(práce vč. materiálu).
RO schválila nákup bubnové sekačky
za 28 700,00 a křovinořezu za 15 000,00 Kč.
Aby se jejich výkonnost a spolehlivost mohla
vyzkoušet ještě v letošním roce, nebude se již
třetí pokos hřbitovů zajišťovat dodavatelsky.
Protože někteří nájemníci v obecních bytech stále často porušují své povinnosti a neplatí nájemné včas, doporučuje RO podat vůči
všem těmto nájemníkům výpověď z bytu. Byly
přijaty nové žádosti o přidělení bytu.
RO odsouhlasila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 4 400,00 Kč na úhradu autobusu za celodenní výlet pro žáky ZŠ a finanční
příspěvek ve výši 7 500,00 Kč SDH. Ten byl
použit na pokrytí nákladů spojených s dopravou na mistrovství republiky do Zlína.
RO odsouhlasila žádost pí Vránové o přidělení bytu do DPS.
RO doporučila vypracovat projekt na
hrubé předčištění ČOV od firmy Envisystém.
Tato firma zjistila, že špatným postavením
ČOV jsou kanály v úrovni pískového lapače
a odpady nemohou odtékat. To je jeden z
hlavních problémů, proč ČOV nefunguje tak,
jak by měla. Dochází k neustálému ucpávání
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čerpadel a tím i k nárůstu nákladů. Odstranit
tyto nedostatky bude finančně nákladné, a mít
připravený projekt je při podání žádosti o dotaci výhodou.
RO vzala na vědomí žádosti místních
občanů o napojení na veřejnou kanalizaci
a zajistila vyřízení potřebných podkladů k jejich realizaci.
Kromě přístavby tělocvičny se pracuje
také na projektu „Modernizace ZŠ Poniklá„.
Projekt „Modernizace ZŠ Poniklá“ máme
zájem předložit v rámci III. výzvy pro předkládání žádostí o grant z finančních mechanizmů
EHP/Norsko. V rámci projektu je plánováno
provést výměnu oken a topné soustavy, přístavbu PC učebny a přestavbu bytu školníka
na informační centrum mládeže. Realizace
projektu nesmí přesáhnout 15 mil. Kč a spoluúčast obce činí 15 % z přiznané podpory. Pokusili jsme se požádat o dotaci na vypracování
kompletní projektové dokumentace. Přislíbená
dotace od ředitelky odboru EU a mezinárodních vztahů ve výši 5120 EUR téměř plně
pokryje výdaje spojené s jejím vypracováním.
Porota hodnotila přes 600 projektů, z nichž
bylo vybráno 50.
RO vzala na vědomí zprávu o návštěvě
u pana hejtmana Libereckého kraje pana
Skokana. Návštěva se uskutečnila 30. 7. 2007
a hlavním cílem bylo poukázat na velmi špatný stav silnice III/29065 Poniklá - Jilem. Byla
předána petice občanů.
RO souhlasí s vybudování dopravního
zrcadla na Preložce.
RO odsouhlasila odkoupení pozemku
č.parc. 247 pod převaděčem.
RO projednávala žádosti místních občanů
o pomoc při vyspravení obecních komunikací.
Odsouhlasila zakoupení potřebného materiálu
a souhlasí s opravami cest za pomoci pracovníků drobných služeb a místních občanů.
Tolik asi z nejdůležitějších zpráv, které se
staly o prázdninách.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 26. 7. 2007
26. 7. 2007 proběhlo v zasedací místnosti
Obecního úřadu Poniklá 6. zasedání ZO. Zde
přikládám přepis zápisu z jednání. Některé
pasáže mohou být redakčně upraveny a kráceny. Originální verze v plném znění je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení
na www.ponikla.cz.

Program jednání
1. Zahájení, schválení programu, volba ověřovatelů, zapisovatele a navrhovatele usnesení
2. Zpráva o činnosti rady obce za období od
8. května do 16. července 2007
3. Hospodaření obce za rok 2006
4. Zpráva o inventarizaci majetku obce ke dni
31. prosince 2006
5. Schválení rozpočtových změn k datu
30. června 2007
6. Výběr firmy pro stavební dozor stavby
tělocvičny
7. Diskuze
8. Návrh na usnesení
9. Závěr

1) Zahájení
Šesté zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 18.00 hodin starostkou obce za přítomnosti 14 zastupitelů (pan Marek Kulhavý
byl omluven). Ověřovatelé pátého zasedání
(pánové Bekr a Jirouš) byli vyzváni, aby se
vyjádřili k obsahu zápisu tohoto jednání.
Oba prohlásili, že zápis byl věcně i formálně
v pořádku.
Dále byli zastupitelé požádáni o schválení
předloženého obsahu dnešního veřejného
zasedání.
Za ověřovatele zápisu z dnešního 6. zasedání
navrhla paní starostka pana Jaroslava Čížka
a pana Miloše Holubce, za zapisovatele paní
Květu Kavánovou a navrhovatele usnesení
pana Tomáše Klikorku.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program
6. zasedání zastupitelstva ze dne 26. července
2007 od 18.00 hodin.



Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce pověřuje
pro 6.zasedání ZO pana J.Čížka a M.Holubce
ověřovateli zápisu, zapisovatelem paní K. Kavánovou a navrhovatelem usnesení pana
T. Klikorku.
Hlasování:

Schváleno

2) Zpráva o činnosti Rady obce
v období 8. 5. 07 - 16. 7. 07
Zprávu přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová a je k zápisu přiložena.
(tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ, nejpodstatnější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém
čísle zpravodaje)
Diskuse:
V diskusi vystoupil pan Jindřišek ve věci
zamítnutí předčasného užívání stavby
u koupaliště. Stavební úřad předčasné užívání nepovolil z důvodu nedržení původní
projektové dokumentace. Žádal o podání
vysvětlení a jméno zodpovědné osoby, která
tento stav zavinila. O odpověď se podělili
současní i minulí zastupitelé, mj. paní starostka, pan Čížek, Ing. Plichta, pan Holubec a
K. Kavánová. Změna projektu byla schválena
bývalou radou obce a tato změna měla být zanesena projektantem do konečného projektu,
který měl být přiložen k žádosti o kolaudační
rozhodnutí. Stávající rada obce však požádala
o předčasné užívání, aniž by znala skutečný stav věci, a tak dopadlo stavební řízení
zamítavým stanoviskem stavebního úřadu.
Žádný z členů minulé rady a ani bývalá paní
starostka na tuto skutečnost neupozornili.
Opomenul to i stavební dozor.
Pan Klikorka měl připomínku k ceně stočného a to hlavně kvůli problému svedení dešťových vod od bývalých bytovek Seby 12 do
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kanalizačního sběrače. Domnívá se, že se tak
zvyšují náklady této služby. Odpověděl pan
Čížek a vysvětlil i problém s nátokem balastních vod a nutnost vybudování předčištění
nátoku na čistírnu odpadních vod. Občané
nic nedoplácejí, protože obec cenu vodného
a stočného sama dotuje.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje činnost rady obce za období od 8. května
do 16.července 2007.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Hospodaření obce za rok
2006
Paní starostka v krátkosti přiblížila průběh
kontroly hospodaření obce za uplynulý rok
a požádala zastupitele, aby se vyjádřili ke
„Zprávě o výsledku přezkoumání u obce
Poniklá“, kterou všichni obdrželi. Důležité je,
že obec hrubým způsobem neporušila žádné
platné zákonné normy a nedostatky z minulých přezkoumání svědomitě plní.
Diskuse:
Pan Čížek přiblížil náročnost uskutečněné
kontroly a nárůst administrativních povinností. Jak si obec vede po finanční stránce, její
zadluženost a ručení nemovitým majetkem je
v předložené zprávě podrobně rozepsáno.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
celoroční hospodaření obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření č.j. SM/obce/36 s výhradou nedostatků
uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření
za rok 2006 a přijímá tato opatření:
- zavést inventarizaci věcných břemen (ukládá starostce obce a paní Novákové),
- aktualizovat účetní program (ukládá paní
Soukupové),
- provádět průběžnou inventuru poklady
(ukládá kontrolnímu výboru),
- aktualizovat pracovní a organizační řád
(ukládá starostce obce).

Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Zpráva o inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2006
Přehlednou zprávu o výsledku inventarizace
k datu 31. prosince 2006 obdrželi zastupitelé
s materiály pro dnešní jednání.
Diskuse:
Paní Soukupová – hlavní inventarizační
komise viděla a sama individuálně podepisovala stohy papírů, které kontrola požaduje
k provedení řádné inventarizace. Bylo to však
ještě málo, protože dalším požadavkem je
sestavení inventarizační přehledů do tabulek,
provedených v programu Excel.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje výsledek periodické inventarizace majetku
obce ke dni 31. prosince 2006.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení rozpočtových
změn k 30. 6. 2007
Zastupitelům byly rozpočtové změny předloženy v písemné podobě. V příjmové části
představovaly neinvestiční dotace od kraje
ve výši 39 900,-Kč a navýšení daně z příjmů
právnických osob ve výši 27 500,- Kč. Těmito
částkami byly pokryty výdaje SDH Poniklá
a příspěvek souboru SATORI.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové změny ke dni 30. června 2007.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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6) Výběr firmy pro stavební
dozor stavby tělocvičny
Obecní úřad obdržel celkem 5 cenových nabídek od následujících zájemců:
SHK, s.r.o., Lomnice nad Popelkou – stručný popis nabízených prací s návrhem pracovní smlouvy. Předložená cena ve výši cca
75 000,-Kč pro první etapu, tj. do 31.12.2007
(4 měsíce). Firma SHK není plátcem DPH.
Cena pro rok 2008 poměrnou částí, tj. cca
225 000,-Kč.
Ing. Luboš Rypl, Poniklá 426 – stručná
nabídka zaslaná e-mailovou poštou. Cena
za 14 měsíců (září 2007-říjen 2008) ve výši
238 000,-Kč. Není plátcem DPH.
Ing.Jaromír Beran, Dolní Rokytnice 445
– podrobný návrh smlouvy s rozsahem prací
dle občanského zákoníku. Navrhovaná cena
274 169,-Kč + 19% DPH za kompletní stavební dozor. Celkem 326 261,- Kč.
EPP, s.r.o., Dobříň - návrh smlouvy o dílo
bez uvedení rozsahu prací stavebního dozoru.
Předpokládaná cena za období od 1.9.2007
do 31.12.2008 činí 490 240,-Kč + 19% DPH.
Celkem 583 385,-Kč.
Šír Bohuslav, Jilemnice - nejpodrobněji
vypracovaný obsah a rozsah výkonu technického dozoru investora. Cena za I.etapu, tj.
od podepsání smlouvy do konce roku 2007 je
50 000,-Kč. Předpokládaná cena v roce 2008
je 150 000,-Kč. Není plátcem DPH.
Paní starostka oznámila, že se všemi zájemci na výkon technického dozoru investora,
osobně mluvila. Požádala zastupitele, aby se
k jednotlivým nabídkám vyjádřili.
Diskuse:
Pan Čížek přečetl reference pana Bohuslava
Šíra a sdělil, že tohoto zájemce zná již 15 let
jako solidní a spolehlivou osobu. Doporučuje
jej pro výkon TDI.
Ing. Plichta se k vyjádření pana Čížka připojil. Pan Šíra zná z několika staveb, které dozoroval. Své práci rozumí a je spolehlivý.
Pan Klikorka se rovněž připojuje k výběru
pana Šíra.
Paní K.Kavánová doplnila, že tento zájemce
podal nejrozpracovanější nabídku a pokud
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se o některé body doplní (např. kompletní
vedení stavebního deníku, uplatňování škod,
vad a nedodělků v záruční lhůtě apod.), pak
se připojuje k předchozím diskutujícím.
Paní starostka doporučuje firmu SHK Lomnice nad Popelkou, která dozorovala některé
stavby v okolí, a podle zjištěných referencí
vykazovala velmi dobré výsledky.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje pro výkon technického dozoru investora
na stavbu tělocvičny pana Bohuslava Šíra,
Roztocká 603, Jilemnice.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek

7) Diskuse
Prodej obecní parcely č. 117 v k.ú. Přívlaka
Paní starostka vyzvala zastupitele, kterým
bylo uloženo zjistit kvalitu a stav obecní
stavební parcely č. 117 v k.ú.Přívlaka, aby se
vyjádřili k žádosti pana Dana Čížka, který
požádal o její odkoupení.
Diskuse:
K.Kavánová sdělila, že parcelu prohlédla
dnes ráno a zjistila, že jde o zbytkovou
parcelu, která je nezbytnou součástí zázemí
domu čp. 452, který pan Čížek vlastní. Tato
parcela je pro další výstavbu jinému zájemci
neprodejná. Navrhuje cenu ve výši 25,-Kč/m2
i proto, že předpokládá, že by zastupitelé
posuzovali žádost každého jiného občana
stejným způsobem.
Stejný názor pak vyjádřila i paní Vondrová
a pan Bekr.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje prodej stavební parcely č. 117 v k.ú.Přívlaka za cenu 25,-Kč/m2
Hlasování:
Pro

Proti

9

0

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek
P. Therová
P. Plichta
T. Klikorka

Pod horami - červenec - srpen
Schválení úvěru na zajištění dostavby tělocvičny
Paní starostka požádala zastupitele o schválení žádosti obce na poskytnutí úvěru Českou
spořitelnou ve výši 3 miliony korun na spolufinancování výstavby tělocvičny. Obec získala
na její výstavbu dotaci ve výši 10 milionů korun. Jednou z podmínek je zajištění vlastních
finančních prostředků ve výši 30%. Obec tyto
prostředky musí získat úvěrem, a tak je dnes
na zastupitelích, aby se k problému vyjádřili
a podpořili nebo zamítli poskytnutí úvěru.
Úvěr je investiční, zajištění blankosměnkou,
čerpání od 15. září 2007, splácení od 1. ledna
2008 pravidelnými měsíčními splátkami.
Diskuse:
P. Plichta (zast.): Co představuje zajištění
blankosměnkou? Odpověď – jde o podepsání
šeku, který je po celou dobu splácení uložen
v trezoru České spořitelny. Po splacení dlužné
částky je zástupci České spořitelny vrácen na
obec. V případě, že obec bude mít se splácením úvěru potíže, pak nastupuje tento peněžní ústav a blokuje účet dlužníka.
J. Jindřišek (zast.): Jaká část stavby se vybuduje za 13 milionů, domnívá se , že to nestačí
ani na její hrubou část. Jeho názor je, že by
se do stavby tělocvičny určitě nepouštěl,
dostavěl by koupaliště a vlek. S výstavbou
tělocvičné haly se zvýší i náklady obce na
zajištění provozu.
M. Kavánová (starostka): Za tuto částku
se podle podmínek soutěže postaví hrubá
stavba a funkční hala. To je i podmínka poskytnuté dotace.
J. Čížek (zast.): Přijetí úvěru samozřejmě
určité riziko představuje. Pokud však chceme
zachovat školu a nenechat si odcházet děti do
škol jiných, musíme do tohoto rizika jít.
J. Jindřišek (zast.): Jaký je výhled naplnění
školy, zda nebude toto zařízení zrušené.
A. Soukupová (občanka): Úvěr 3 miliony
je pro obec rozložen přijatelnými splátkami
na 10 let. Pan poslanec JUDr. Vondruška
přislíbil, že další prostředky na dostavbu tělocvičny určitě zajistí. Obec nyní splácí pouze
hypoteční úvěr na DPS, splátky za rolbu se
doplatí do konce roku, panu Jandovi obec
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dluhy již také vyrovnala. Kontokorentní úvěr,
který obec uzavřela na 800 tisíc, nebyl ještě
nikdy vyčerpán. Bude to jistě těžké, ale dá se
to zvládnout.
J. Pičmanová (zast.): Určité riziko postupuje
každý, kdo se pouští do jakékoli investice. Přijetí úvěru podporuje.
J.Bekr (zast.): Tělocvična není komerční objekt, náklady na provoz budou. Riziko přijetí
úvěru musíme podstoupit, protože si nenecháme propadnout 10 milionů.
L. Scholzová (zast.): Podle směrnic ministerstva školství je hranicí počtu žáků ve třídě
17. V Jilemnici jsou třídy nad tento limit.
Domnívá se, že kvalita výuky pak není dobrá.
Musí tedy sama obec vytvářet pro ponikelské žáky takové podmínky, aby neodcházeli
jinam. Jednou ze záměrů je i několik let tolik
žádaná tělocvična. Přijetí úvěru podporuje.
M.Holubec (zast.): Připojuje se k získání
úvěru. Když se nebude obec starat, pak děti
odejdou.
M.Jirouš (zast.): Samozřejmě, že v prvé řadě
jde o děti, ale tělocvična bude využívána
i dospělými.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje dofinancování stavby tělocvičny ve výši
30% z celkové částky poskytnuté dotace, což
je 3 000 000,-Kč. Zastupitelstvo obce schvaluje žádost k České spořitelně o poskytnutí
úvěru ve výši 3 000 000,-Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
J. Jindřišek

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka

Oprava textu v zápisu z minulého zápisu
zastupitelstva obce a zrušení usnesení ZO
č. 75 :
Paní Scholzová zjišťovala dodatečně podmínky získání dotací na modernizaci Základní školy v Poniklé z norských fondů. Tyto
fondy poskytují finanční prostředky etapovitě a obec musí přijmout usnesení, že zajistí
100% celkové částky projektu. V současné
době se očekává, že obec získá 400 tisíc na
úhradu projektu. Pokud obec skutečně tyto
prostředky obdrží, projekt na modernizaci
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školy bude realizován. Pokud bude žádost
zamítnuta, pak se tento projekt ruší.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění finančních prostředků ve výši
100% celkových nákladů projektu „Modernizace Základní školy v Poniklé“.
Hlasování:
Pro

Proti

12

0

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek
T. Klikorka

Informace o otevírání obálek veřejné soutěže
Paní starostka sdělila zastupitelům a veřejnosti, že v pátek 3.srpna 2007 v 11.00 hodin
budou v zasedací místnosti OÚ otevírány
obálky veřejné soutěže na stavbu tělocvičné
haly.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci starostky obce o otevírání
obálek veřejné soutěže na stavbu tělocvičné
haly.
Informace o naplnění komise pro otevírání
obálek veřejné soutěže
Paní starostka doplnila informaci o otevírání
obálek veřejné soutěže na stavbu tělocvičné haly. Kromě firmy, která celou veřejnou
soutěž zajišťovala (EPP, s.r. o., Dobříň), byly
do komise za obec navrženy tyto osoby:
Bohuslav Šír za technický dozor investora,
starostka obce, Ing.Jirouš, Ing. Plichta. Paní
starostka vyzvala i další zastupitele, aby se
zúčastnili v pátek 3.srpna v 11.00 hodin této
významné události.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na
vědomí informaci starostky obce o vybraných
osobách doporučených za členy komise při
otevírání obálek veřejné soutěže na stavbu
tělocvičné haly.
Přijetí zástupců obce u hejtmana Libereckého kraje
Paní starostka sdělila zastupitelům, že byl
konečně sjednán termín schůzky s hejtmanem LK panem Skokanem ve věci předání
petice na opravu silnice 29065 Přívlaka
Jilem. Schůzka se uskuteční v pondělí 30.
července od 15.00 v zasedací místnosti kan-



celáře hejtmana.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere
na vědomí sdělení starostky obce o přijetí
zástupců obce u hejtmana Libereckého kraje
ve věci odevzdání petice k havarijnímu stavu
silnici III/29065 Přívlaka-Jilem.

Usnesení 6. zasedání ZO obce
Poniklá z 26. 7. 2007
84. ZO pověřuje pro 6. zasedání ZO pana
Jaroslava Čížka a Miloše Holubce ověřovateli
zápisu, zapisovatelem paní Květu Kavánovou
a navrhovatelem usnesení pana Tomáše Klikorku.
85. ZO schvaluje program 6.zasedání zastupitelstva obce, kananého 26. července 2007
od 18.00 hodin.
86. ZO schvaluje činnost RO za období od
8. května do 16. července 2007.
87. ZO schvaluje celoroční hospodaření
obce za rok 2006 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření č.j. SM/obce/36
s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě
o výsledku hospodaření za rok 2006 a přijímá
tato opatření: Zavést inventarizaci věcných
břemen (odpovídá Věra Nováková a starostka
obce), aktualizovat účetní program (odpovídá Alena Soukupová), provádět průběžnou
inventuru pokladny (odpovídá kontrolní
výbor), aktualizovat pracovní a organizační
řád (odpovídá starostka obce).
88. ZO schvaluje výsledek periodické inventarizace ke dni 31. prosinec 2006.
89. ZO schvaluje rozpočtové změny ke dni
30. červen 2007.
90. ZO schvaluje stavebním dozorem stavby
tělocvičné haly pana Bohuslava Šíra, Jilemnice.
91. ZO schvaluje prodej stavební parcely
č. 117 v k.ú.Přívlaka za cenu 25,-Kč/m2.
92. ZO schvaluje dofinancování stavby tělocvičné haly ve výši 30% z celkové částky
poskytnuté dotace ve výši 3 000 000,-Kč.
93. ZO schvaluje žádost České spořitelně
o poskytnutí úvěru ve výši 3 000 000,-Kč.
94. ZO schvaluje zajištění finančních prostředků ve výši 100% celkových nákladů
projektu „Modernizace Základní školy v Poniklé“.
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95. ZO bere na vědomí informaci starostky
obce o otevírání obálek veřejné soutěže na
stavbu tělocvičné haly.
96. ZO bere na vědomí informaci starostky
obce o vybraných osobách doporučených
za členy komise při otevírání obálek veřejné
soutěže na stavbu tělocvičné haly.
97. ZO bere na vědomí sdělení starostky
obce o přijetí zástupců obce u hejtmana
Libereckého kraje ve věci odevzdání petice
k havarijnímu stavu silnici III/29065 Přívlaka-Jilem.
podle zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Vesnice roku 2007
Všichni jsme netrpělivě čekali na informaci, zda jsme byli úspěšní v soutěži „Vesnice
roku 2007“. Výsledky se všechny zúčastněné
obce dozvěděly až na slavnostním vyhlášení,
které se konalo 24. srpna v Bozkově. Právě
vesnice Bozkov celou soutěž vyhrála a stala se
Vesnicí roku 2007.
Poniklá získala Modrou stuhu za společenský život. U předávání cen byli zástupci
kraje a parlamentu, jako hejtman LK pan

Poniklá získala Modrou stuhu za společenský život.

Výsledky se všechny zúčastněné obce dozvěděly až
na slavnostním vyhlášení, které se konalo 24. srpna
v Bozkově.
Foto: Obec Poniklá

Petr Skokan, náměstek hejtmana pan R. Zika,
poslanec C. Zapletal, předsedkyně Svazu měst
a obcí, z „Obnovy venkova“ J. Kvapil, zástupce
z „odboru místního rozvoje“, z ministerstva
zemědělství. Vyhlášení výsledků bylo pojato
velkolepě, propleteno bohatým kulturním
programem, který byl zakončen prohlídkou
kostela s možností vyhlídky na ochozu kostelní věže a návštěvou Bozkovských jeskyní.
Vystoupily děti z MŠ i ZŠ, bozkovský
„Maxim Turbulenc“, ani kankán nechyběl.
Rautové pohoštění podbarvovaly písně skupiny NABOSO.
Kromě pěti hlavních cen (zlatá, modrá,
bílá, zelená a oranžová stuha) byly uděleny
dvě ceny za rozvoj obce a rozdáno dalších
15 ocenění. Z toho jasně vyplývá, že všechny
obce, které se do této soutěže přihlásily, získaly nějaké ocenění.
Určitě se do soutěže přihlásíme i příští
rok, protože jsem přesvědčená o tom, že jsme
nejlepší!
Děkuji zástupci hasičů, panu M. Holubcovi a zástupkyni Sokola, paní Z. Petruškové.
Přijali účast na ceremoniálu a byli mi velkou
oporou.
Míla Kavánová
starostka obce

Foto: Obec Poniklá
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Ohlédnutí za Krakonošovými
letními podvečery
Ve dnech 18. – 21. července se konaly třetí Krakonošovy letní podvečery, nad kterými
opět dohlížel sám ponikelský Krakonoš. Program byl doopravdy pestrý a každý si mohl
vybrat to, co má opravdu rád. Pohádku pro
děti, tance v parku, muziku různorodých žánrů, vystoupení zajímavých lidí. Obec Poniklou
reprezentoval opět vokálně instrumentální
soubor SATORI a divadelní spolek J. J. KOLÁR. Vystoupení obou bylo velmi zdařilé. Na
náměstí bylo slyšet jen slova obdivu a uznání.
Poniklá má být na co pyšná a ona je!
Krakonoš svoji funkci zvládl také na
jedničku.
Všem, kteří se na programu podíleli jakýmkoliv způsobem, patří velký dík.
Snad se podaří Krakonošovky zorganizovat i příští rok a doufám, že budu moci naše
umělce opět oslovit.
Míla Kavánová
starostka obce

Návštěva pana hejtmana

30. července 2007, 15:00 hodin, předání
petice za opravu silnice lll/29065
Poniklá - Jilem
S petičním výborem (pan J. Čížek a pan
ing. L. Chlum – jmenován petantem) a bývalým zástupcem obce, paní K. Kavánovou,
jsme 30. července byli přijati panem P. Skokanem, hejtmanem Libereckého kraje a vedoucí
odboru dopravy, paní S. Jakešovou. Byl přednesen dopis se žádostí a předána petice s té-

30. července 2007, 15:00 hodin, předání petice za
opravu silnice lll/29065 Poniklá - Jilem.

Foto: Obec Poniklá
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měř 450 podpisy. Paní Jakešová přislíbila, že
se naším problémem bude aktivně zabývat.
Prvním krokem bude finanční kvalifikovaný odhad opravy této komunikace a poté
zajištění zdroje financování. První informace
bychom měli obdržet v polovině září.
Míla Kavánová
starostka obce

Stavba tělocvičny
Přípravné práce pro stavbu tělocvičny
vrcholí. Do konce měsíce srpna je třeba ještě
zrealizovat přeložky jednotlivých sítí a poté
již najede těžká technika vítězné stavební
firmy.
Výběrové řízení probíhalo plně v kompetenci firmy EPP, s.r.o. Bylo osloveno 5 stavebních firem, z nich dvě se výběrového řízení
nezúčastnily.
V pátek, 3.srpna, probíhalo veřejné otevírání obálek s nabídkami stavebních firem
REKONT, s.r.o., Roudnice nad Labem, BAK,
a.s., Trutnov a DOLCE VITA ČR, s.r.o., Ústí
nad Labem.
Všechny firmy splnily kvalifikační požadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.
Neveřejná schůzka pětičlenné komise se
konala 9.srpna 2007. Členy komise byli jmenováni:
pan Bohuslav Šír (stavební dozor), ing. Petr
Plichta, ing. Jaromír Jirouš, ing. Luboš Rypl
a ing. Miloslava Kavánová. Protože ve všech
nabídkách byly shledány chyby, byly firmy
požádány o jejich odstranění.
Druhá schůzka jmenované komise se uskutečnila 16.srpna. Tentokrát již byly všechny
nabídky v pořádku. Podle podmínek výběrového řízení, kde jediným kritériem byla cena,
byla vybrána stavební firma Dolce Vita, s.r.o.,
z Ústí nad Labem.
Nyní bude následovat sestavení Smlouvy
o dílo s touto firmou.
Stavební povolení máme ke dni 20. srpna
2007.
Stavební firma souhlasila s podmínkami,
kterými jsou:
- kolaudace I. etapy do 15.prosince 2007 (hrubá stavba + tělocvičný sál)
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- dokončení II. etapy do prosince 2008 (šatny
a sociální zařízení)
- dokončení III.etapy (ubytování) do prosince roku 2010, což bude podmíněno získáním
dotace
Míla Kavánová
starostka obce

Jel jsem po cestách i
necestách…

d

Napadlo mě, že si udělám malý výlet po
naší krásné vesničce.
První zastávka na hřišti u paneláku. Plot
kolem je děravý a rezavý. Samotné hřiště
dost zarostlé, nejeví známky toho, že by se
o ně někdo staral.
Přijel jsem ke starému mlýnu na druhé hřiště - tedy za mého mládí, dnes je to
nepěkná plocha rozježděná od motorek.

Pokračuji přes zarostlou a hlavně dost rezavou lávku na přívlacký hřbitov. Cesta, která
k němu vede, připomíná tankodrom, radši
slézt s kola. Prošel jsem se po hezkém hřbitově, jen si netroufnu sednout na lavičku,
aby se pode mnou nerozsypala. Pokračoval
jsem po hrozné cestě nahoru na Benátka.
Podle mého jedno z nejromantičtějších
míst v Poniklé. Trošku tu romantiku narušuje skladiště betonových panelů, železa,
barelů a staré zemědělské techniky.
Na zpáteční cestě projíždím kolem nového a pěkného pečovateláku. Z návštěvy
nádraží mám dojem, že se tu čas zastavil,
jen ten zub času pracuje. Z Kosťovárny je
chátrající zbořeniště.
V Nové Vsi jsem se projel po pěkné
silnici a vracel se cestou nad Mejtem. To
jsem si dal, ale projel jsem. Na lávce jsem
se chvilku kochal a zavzpomínal, že se na-

Cestou nahoru Poniklou jsem viděl „pěknou“ skládku u prostřední zastávky, na Ruzyni upravené
hřiště i okolí. Kouknu na kostel, bohužel, hodiny nejdou. Za farou další „pěkná“ skládka.
foto: J. Jindřišek, ml.
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Trošku tu romantiku narušuje skladiště betonových
panelů, železa, barelů a staré zemědělské techniky.

foto: J. Jindřišek, ml.

posledy natírala, když jsem byl na základce
- to je asi před 20 lety.
Cestou nahoru Poniklou jsem viděl
„pěknou“ skládku u prostřední zastávky,
na Ruzyni upravené hřiště i okolí. Kouknu
na kostel, bohužel, hodiny nejdou. Za farou
další „pěkná“ skládka.
Dojíždím pomalu na koupaliště. Na jedné straně nefungující hotel, na druhé straně

rozestavěný objekt obce, mezi nimi karavan
s občerstvením. Koupaliště čisté a okolo
upravené. Jenom škoda, že když jdete okolo
břízek, narazíte na spoustu starého šrotu.
Zajel jsem ještě ke křížku, projel se směrem
na Zabylý po lesní cestě, která je lepší než ta
obecní kolem našeho domu. Moje poslední
zastávka byla na fotbalovém hřišti, které je
nyní snad nejhorší v okrese.
Tento malý výlet po obci jsem absolvoval v neděli o prázdninách mezi desátou
a čtrnáctou hodinou. Cestou jsem potkal
tři volně pobíhající psy, z toho jeden na
mě zaútočil. Slyšel jsem jeden křoviňák,
čtyři motorové sekačky a jednu cirkulárku,
viděl několik skládek, spoustu vraků aut
a mnoho železného šrotu povalujícího se
všude možně. Jel jsem po obecních cestách
i necestách, u kterých jsou dopravní značky
v příšerném stavu.
Na závěr můžu jenom říct, že obec může
být chudá, ale měl by být pořádek.Všechno
je jen v nás.
Jiří Jindřišek
zastupitel

Důležitá upozornění a sdělení
obecního úřadu
Pro všechny obyvatele napojené na vodojem HORNÍ DOLA. Je nedostatek pitné vody
ve vodojemu HORNÍ DOLA.
Prosíme všechny, aby šetřili s vodou.
Upozorněte sousedy.
Děkujeme za respektování.
obecní úřad

Poděkování
Ve víru červnových školních událostí
jsme v minulém čísle zpravodaje opomněli
uvést jména tří sponzorů našich akcí pro děti.
Omlouváme se firmě Singing Rock, Hasičské
vzájemné pojišťovně v Semilech a ČSAD Semily a děkujeme jim.

Jel jsem po obecních cestách i necestách, u kterých
jsou dopravní znaky v příšerném stavu.

foto: J. Jindřišek, ml.
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Téma

Téma - Ponikelská pouť
Úvod
Nejdříve se zamysleme, jak vůbec pouť
vznikla? Proč se koná stále ve stejnou dobu?
A jde opravdu jen o to, koupit si co nejvíce
věcí u vietnamců a utratit co nejvíce peněz na
zábavních atrakcích a střelnici?
Dříve to byl hlavně církevní svátek, který se dodnes slaví nejbližší neděli po svátku
svatého, jemuž je zasvěcen kostel v obci.
V Poniklé je kostel zasvěcen svatému Jakubovi Většímu, který má svátek 25. července.
Ponikelská pouť tak vychází vždy na poslední
červencovou neděli. Tuto neděli se koná mše,
která je jednou z nejdůležitějších mší v roce.
Je to také čas setkávání. Za rodinami
přijíždí příbuzní a známí, které již dlouho
neviděli. Je dobře, že alespoň tato tradice
zůstala. Řekněme si na rovinu - kolik obča-

nů, i nevěřících, šlo tento den na mši? A za
kolika rodinami přijeli známí a příbuzní?
Myslím, že na mši šlo jen o pár lidí více než
obvykle, ale stánky a atrakce si nenechal ujít
nikdo a téměř každý vařil oběd pro více lidí
než obvykle.
Ponikelská pouť se letos konala 29. července. S tímto datem, spíše celým víkendem,
jsou spojeny různé akce, které se dějí právě
na počest pouti. Ačkoliv nám počasí nepřálo
tak, jak bychom si přáli, celkově bylo příjemně a tak ani menší deštík nebyl na škodu.
Nedostatkem letošní pouti byl skoro mizivý
počet zábavních atrakcí. Každým rokem jich
zde bývá mnoho pro všechny generace (se
silným žaludkem). Letos však byly pouze pro
nejmenší děti a tak starší neměli mimo střelnice žádné vyžití.
Petra Plichtová

Ponikelská pouť se letos konala 29. července. S tímto datem, spíše celým víkendem, jsou spojeny
různé akce, které se dějí právě na počest pouti.
foto: Petr Plichta
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Nohejbalový turnaj
O Krakonošův putovní knoflík
Nohejbalový turnaj „O Krakonošův
putovní knoflík“ se konal, jako tradičně, na
pouťovou sobotu. Letošního, polokulatého,
15. ročníku se zúčastnilo 10 mužstev, což
byla průměrná účast. Předvedly se nám staré
známé tváře, jako jsou CKP, Old Stars Boys,
Jestřabí a další, ale také některé nové, mladé
tváře. Především ve finálové skupině viděli
diváci velmi hezké souboje , ze kterých vyšel
vítězně tým CKP ve složení Láďa Kraus, Láďa
Cepek a Pavel Přenosil. Pořadatelé jsou jen
zklamáni, že ani jedno z mužstev nebylo ryze
ponikelské a z celkového počtu 30 soutěžících
bylo pouze 6, kteří mají v Poniklé trvalé bydliště. Toto však nic nemění na skutečnosti, že

Téma
všichni zúčastnění si celý turnaj pěkně užili.
Pořadí na prvních třech místech bylo následující: 1. CKP, 2. ZPH, 3. Jestřabí.
Každým rokem je turnaj zakončen hudbou při ohýnku, ovšem letos se organizátoři
rozhodli, že se přemístí před restauraci U Floriana. K tanci a poslechu hrála skupina Naboso, kousek tradice se však zachoval - hrálo se,
tančilo a zpívalo pod širým nebem.
Petra Plichtová

Turnaj v kopané
O poutní koláč
V sobotu 28. července 2007 se uskutečnil
na fotbalovém hřišti v Poniklé již 25. ročník
turnaje „O poutní koláč“.
Za příznivého fotbalového počasí se
na fotbalové hřiště dostavilo 8 mužstev.

Především ve finálové skupině viděli diváci velmi hezké souboje , ze kterých vyšel vítězně tým CKP
ve složení Láďa Kraus, Láďa Cepek a Pavel Přenosil.
foto: Petr Plichta
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Na začátku turnaje bylo nejprve provedeno rozlosování do dvou skupin po čtyřech
mužstvech. Fotbalové hřiště bylo rozděleno
na dvě ohraničené hrací plochy již v pátek
27. července 2007 odpoledne včetně ostatních potřebných úkonů.
Pravidla pro poutní turnaj byla upravena
podle pravidel používaných v minikopané.
Hrací doba byla upravena na dvakrát deset
minut. Turnaj byl zahájen okolo deváté hodiny výkopem Krakonoše.
Jednotlivá utkání rozhodovali rozhodčí
Martin Janda, Marek Pecina a Josef Jandura.
Každé mužstvo, které se zúčastnilo, obdrželo
diplom a věcný dar.
Pořadí

Tým

1.

Poniklá

2.

Jilem

3.

Motosport, Jablonec n.J.

4.

FC Plácek LB

5.

FC Jablonec n.J. - dorost

6.

Jilemka

7.

Outsider team 4

8.

X - team

Na závěr chci poděkovat všem hráčům,
přítomným divákům, rozhodčím a pořadatelům, kteří se starali o hladký průběh turnaje
včetně vzorné obsluhy zajišťující občerstvení.

Téma
Výbor TJ Poniklá doufá, že účast na příštím turnaji bude opět jako letos nebo ještě
větší.

František Václavík
Za TJ Poniklá

Garážová zábava v hasičárně
Letní sobotní večer před poutí mnohé
z nás vylákal na hasičskou zábavu v prostorách garáží SDH Poniklá.
Zábava to byla opravdu povedená. Jídla
a pití co hrdlo ráčí a super muzika v podání
kapely NABOSO.
Všemu však předcházely náročné přípravy. Ono se řekne zábava, ale to máte: Uklidit
garáže, uklidit a připravit WC, zajistit kapelu,
umístit kapelu, dovézt stoly (díky fotbalisté),
rozmístit stoly, nakoupit pivo, točit pivo, zajistit půlitry (díky Romane Dobiáši za skvělou
zahrádku), nakoupit víno, tyčinky, kořalky,
cigarety, limonády, sodovky - ani né moc, ani
né málo; oloupat a nastrouhat brambory na
sejkory, udělat těsto, dovézt těsto (díky Květo
Kavánová), koupit klobásy, připravit udírnu,
udit klobásy, dělat sejkory, rozlévat pití, uklidit po zábavě a hlavně se stále usmívat...
Rád bych vyjádřil obdiv a díky všem, kteří se jakýmkoli způsobem zasloužili o tento
krásný večer pro takřka dvě stovky lidí.
Věřme, že se tato zábava stane nedílnou
součástí ponikelských poutí až navěky...
Marek Kulhavý
Za SDH Poniklá

Letní sobotní večer před poutí mnohé z nás vylákal na hasičskou zábavu v prostorách garáží SDH Poniklá.

foto: Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Novým občánkem naší obce se stal:
Matěj Kázmer,
narozený 10. srpna 2007
Přejeme růžové líce a spokojené rodiče. Buď vítán!

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Dne 30. června 2007 se na společnou
cestu životem vydali Petra Nováková
a David Šimůnek. O 14 dní později si
věrnost slíbili Hana Nechanická a Richard Stojka.

Novomanželům blahopřejeme a přejeme rodinnou pohodu a co nejvíce
lásky.

Rozloučení
Dne 30.6. nás opustila paní Marie Farská
ve věku nedožitých 81 let.
Dne 9.7. nás opustila paní Marie Jindřišková ve věku nedožitých 88 let.
Dne 16.7. nás opustil pan Ladislav Václavík ve věku 65 let.
Pozůstalým rodinám
upřímnou soustrast.

vyjadřujeme

Připravil obecní úřad

foto: Marek Kulhavý
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Zdravíme všechny příznivce
volejbalu
Ponikelský volejbal začal fungovat
v roce 2002. Vedení tréninků se ujal pan
Stanislav Šedý st.
Nadšení ponikelských žen bylo veliké.
Díky tomu se vyvíjela základna volejbalového oddílu, která slibovala (až optimisticky)
solidní výhled do volejbalové budoucnosti.
Pod odborným vedením jsme se zúčastnili
několika menších přátelských turnajů.
Po zralé úvaze trenéra došlo v roce 2004
k přihlášení dvou ponikelských týmů do
okresní soutěže. Obě družstva si vedla skvěle, neboť ve dvou sezónách se jeden z týmů
umístil vždy na 1. místě a druhý tým na
2. místě v tabulce.
Nastalo důležité rozhodnutí!
Prvnímu týmu byl nabídnut postup do
krajské soutěže Liberecka druhé třídy. Nabídka nám byla velkou výzvou.
Zářím 2006 zahájená podzimní část

KONEČNÁ TABULKA
po 28. kolech
Poř.

Tým

Záp.

+

-

Skóre

B.

1.

TJ Sokol
Železný Brod A

28

26

2

81:9

54

2.

TJ Vysoké nad
Jizerou

28

23

5

73:28

51

3.

TJ Turnov A

28

21

7

65:24

49

4.

Sokol Mnichovo
Hradiště B

28

14

14

49:47

42

5.

TJ Sokol
Poniklá

28

10

18

36:61

38

6.

VK Mnichovo
Hradiště

28

8

20

34:68

36

7.

TJ Tanvald

28

8

20

28:67

34

8.

TJ Turnov B

28

2

26

19:81

30

ligy byla seznámením se samotnou soutěží
a výkonností družstev. Po nepříliš vydařené
podzimní části soutěže následovala zimní
příprava, která přinesla ovoce v podobě
povedené jarní části. Celkové umístění žen
v sezóně 2006-2007 bylo krásné 5.místo.

Rozpis mistrovských utkání
Kraj - Podzim 2007
Kolo

Datum

Tým

Kde

Sokol M.Hradiště

doma

8.9.07

VK M.Hradiště

venku

9.9.07

TJ Vysoké n/J.

venku

15.9.07

SKP Česká Lípa

doma

22.9.07

TJ Turnov „A“

venku

5.

29.9.07

TJ Tanvald

doma

6.

6.10.07

TJ Bižuterie “B”

venku

7.

13.10.07

8.

20.10.07

1.

1.9.07

2.
9.
3.
4.

3.11.07

NEHRAJEME
TJ Turnov „B“

doma

NÁHR. TERMÍN

Pro nás krásné vzhledem k tomu, že
podmínky nemáme zrovna ideální. Naše
tréninky jsou často ovlivněny nepřízní počasí, které nás nutí dojíždět do hal v okolních obcí. Stává se, že v období soutěže na
poslední chvíli řešíme, kde se zápas odehraje. Umístění si ceníme také proto, že náš
věkový průměr je ve srovnání s ostatními
družstvy vyšší, a tudíž nezanedbatelný. Jak
je patrné z tabulky, jako jediný vesnický celek konkurujeme výhradně městům.
Vzhledem k situaci, že se okresní soutěž
na Semilsku rozpadla, pro druhý tým ponikelských žen vyvstal přestup do soutěže
žen druhé třídy Jablonce nad Nisou s delegovaným rozhodčím. Účastnily se ho týmy
žen Malé Skály B, Hrubé Horky, Desné
a Janova.
Eva Koldovská

18

Pod horami - červenec - srpen

TJ Sokol Poniklá

Čestice - překvapení
Milým překvapením pro nás byla zpráva,
že nás OVS s KVS nominoval za Liberecký
kraj na NARODNÍ FINÁLE VESNICKÝCH
A ZEMĚDĚLSKÝCH DRUŽSTEV VE VOLEJBALE ČESTICE 2007.
18.- 19. 8. 2007 se na čestických kurtech
uskutečnilo finále mužů a žen. Vyhlašovatelem 41. ročníku finálového turnaje byl Český
volejbalový svaz za spoluúčasti ministerstva
zemědělství v Praze.
Nabitý program volejbalové soutěže
byl zahájen v sobotu v 11:30 hodin společným nástupem sportovců. Účastnilo se ho
11 mužských a 8 ženských kolektivů z celé
republiky.
Konečné páté místo jsme dosáhly po
třech vítězstvích nad družstvy Čestic, Troubek a Černčic.

Foto: TJ Sokol Poniklá

Pořadí žen 41. ročníku
1.
místo Křenovice (ZK)
2.
místo Bílá Třemešná (HK)
3.
místo Kozlovice (MSK)
4.
místo ČZÚ Praha (P)
5.
místo Poniklá (LK)
6.
místo Troubky (OK)
7.
místo Čestice (PK)
8.
místo Černčice

Eva Koldovská

Úspěšný tým našich žen

19

Foto: TJ Sokol Poniklá

Pod horami - červenec - srpen

SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Smolný Zlín???
Již po sedmé v řadě se podařilo mladým
hasičům vybojovat složitý postup na snové
mistrovství ČR v požárním sportu. Ač se to
již mnohým může zdát samozřejmostí, pro
děti je to dlouhá a trnitá cesta postupovým
sítem. Ale možnost být aktivně „při tom“,
když spolu soupeří 15 nejlepších kolektivů
celé ČR, to stojí opravdu za všechnu dřinu
a je to čest!! Letošní sportovní svátek hasičů
se konal ve Zlíně.
Středa 4. 7. byla světlým bodem v jinak
smolném třídenním maratonu. V závodě požárnické všestrannosti se podařilo vybojovat
skvělé 2. místo.
Silně namlsaní medailí hned z prvního

zasáhnutí do boje, jsme se neohroženě vrhli
do dalších disciplín – útok CTIF a štafeta
CTIF. Ale ouha! 20 trestných bodů na útoku
za špatně zapojené spojky (takzvaně „přes
zub“) a následné předběžné vyloučení ze
štafety kvůli špatnému materiálu nás tvrdě
vrátilo z oblaků zpět na zem. Nicméně štafetu jsme zaběhli s náhradním materiálem,
který ale nebyl připravený na tak rychlý spád
událostí (nikdo na vás nečeká, máte pouze
2 minuty na přípravu) a svoji roli nezvládl
– utrhla se koncovka na hadici.
A čas? Hrůza! Ale jak neustále říkal Lukáš: „Nevadí, to přijde, já to cejtim!“
Po silně nevydařeném čtvrtku jsme doufali, že pátek BUDE LEPŠÍ! Hned v 8 hodin
ráno jsme odstartovali štafetu 4x60 metrů.

Již po sedmé v řadě se podařilo mladým hasičům vybojovat složitý postup na snové mistrovství ČR
v požárním sportu.

foto: Marek Kulhavý
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SDH Poniklá

A hned v 8 hodin
a 1 minuta jsme
věděli, že teď to
ještě
nepřišlo!
Lukáš Holubec
Kvůli špatné přeMája Václavíková
dávce byla lepší
Petra Psotová
čtyřka diskvalifiPetr Kocour
kovaná.
Šárka Jiroušová
A Lukáš stále
věřil:
„To přijde!“.
Bára Kavánová
Čekala nás štafeta
Jirka Čurda
dvojic, naše silná
Věrka Butulová
disciplína!
Tak
Linda Bekrová
co??
Krásně
rozVeronika Hožová
běhlá
„štafle“,
radost pohledět,
vše klapalo jak má, srdíčko bušilo, hadice
smotaná, posledních 20 metrů!!…..Zemská
přitažlivost je potvora a nevybírá si, kdy koho
pošle k zemi. Holt se jí to podařilo zrovna v tu
nejméně vhodnou chvíli. Co na to Lukáš? Stále bojuje: „Ještě máme útok, to pude!“. Všichni
jsme zoufale chtěli ukázat, že na to máme, že
Kolektiv, který nás
reprezentoval:

PODĚKOVÁDÍ
to umíme a že to
SPONZORŮM:
nevzdáme. Jako
když prohráváte
Lukáš Holubec
10:1 a v poslední
Singing Rock
minutě
chcete
něco změnit. Ale
Krakonošův ranč
znáte to, čím víc
Obec Poniklá
chcete, tím méně
to jde. Zlomené
Petr Kocour
sebevědomí,
Oldřich Peterka
podvědomý
strach, zkrátka to
Michal Hož
letos nevyšlo, jak
Vladimír Tryzna
bychom si přáli
a 11. místo ještě
Petr Plichta
není to, v co jsme
Martina Holubcová
tajně doufali.
I tak si mysPavel Tomíček
lím, že si děti za
Vlastimil Kynčl
svou
poctivou
a tvrdou práci zaJiří Jindřišek ml.
slouží velký obdiv
Děkujeme všem,
a velký DÍK!
kteří nám fandí.
A Lukáš?? Je
obdivuhodné, jak
čtrnáctiletý kluk i ve chvílích, kdy je mu ouvej, neztrácí optimismus a dokáže vyburcovat
nejen celý tým, ale i vedoucí.
Květa Kavánová, ml.

Sourozenci Jiroušovi
Určitě stojí za zmínění i individuální
úspěchy Šárky a Jakuba Jiroušových na mistrovství ČR v požárním sportu. Ve vloženém
závodu dětí v běhu na 60 metrů s překážkami
vybojovala Šárka úžasné 3. místo. Gratulujeme!
V jejím stínu nezůstal ani její bratr Jakub,
který v soutěži dorostu, která následovala
vzápětí po ukončení soutěží dětí, celkově
skončil na 4. místě. V disciplíně „dvojky“ se
stal mistrem republiky a v běhu na 100 metrů překážek obsadil 7. místo. Gratulujeme!
foto: Marek Kulhavý

21

Kolektiv vedoucích

Pod horami - červenec - srpen

MEZINÁRODNÍ TÁBOR MLADÝCH HASIČŮ „Waldpark
Grünheide“ AUERBACH
25. – 31. srpna 2007
Sobota 25. srpna 2007 Bylo 2.30 hod.
ráno a před hasičárnou se kromě návštěvníků místní Restaurace U Floriána sešli mladí
hasiči z Poniklé s rodiči. Poněkud časná doba
byla dána odjezdem směrem Auerbach Německo, kde měli loňští vicemistři republiky
ve hře Plamen naplánovaných příjemných
6 dní pobytu ve společnosti zahraničních
kolektivů mladých hasičů. Po 7 hodinách
cesty jsme konečně vystoupili v krásném
areálu Waldpark Grünheide. Umělé jezírko,
dětské hřiště, zpevněná plocha na různé hry,
fotbalové hřiště, 2 hřiště na plážový volejbal,

SDH Poniklá
hřiště na košíkovou a spousta dalších...to
vše v jednom uzavřeném areálu.
Sobota byla ve znamení seznámení se
s areálem, našimi sousedy, kolegy, vedením
tábora a v neposlední řadě jídelnou. V 19.30
se všichni účastníci sešli na slavnostním
nástupu, kterého se zúčastnilo 420 dětí, jejich doprovody, pořadatelé a hosté – všichni
oblečeni do slušivých stejnokrojů.
Neděle 26. srpna 2007 Nedělní ráno
jsme si zpříjemnili ranním „Frühsportem“
= rozcvičkou a pak už hurá na snídani. Snídaně ve formě švédského stolu nás natolik
překvapila, že mnozí z nás přecenili své síly
a celý den pak funěli, jak jsou přejedení.
Kapsy naplněné „poctivě vynesenou“ nutelou zaručovaly celodenní přísun energie.
Krásné slunečné počasí nás vylákalo k turnaji ve volejbale. Nejenom, že jsme protáhli

Odpolední program byl v rukou pořadatelů, kteří nám umožnili zhlédnout výstavu o letech do
vesmíru v nedalekém Rautenkranzu.

foto: Petra Therová
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těla, ale nachytali i bronzovou barvu, protože v nadmořské výšce 730 m. n. m. to pálilo,
jak v Itálii u moře.
Odpolední program byl v rukou pořadatelů, kteří nám umožnili zhlédnout výstavu
o letech do vesmíru v nedalekém Rautenkranzu. K vidění byl Gagarin, Remek, kokpit
vesmírné rakety, oblečení kosmonautů i film
o letech do vesmíru. Podvečer už pak každý
z nás trávil po svém, někteří hráli karty, jiní
dováděli na dětském hřišti (i v pubertálním
a dospěláckém věku lze dovádět na skluzavkách, kolotočích či prolézačkách), odvážnější již trénovali komunikaci s Němci
či Poláky a část z naší výpravy dováděla na
táborové diskotéce.
Pondělí 27. srpna 2007 První společná
hra s německými kamarády – „Waldrallye“
= lesní rallye. Společně se skupinou z Ně-
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mecka jsme procházeli trasu kolem tábora
a plnili různé úkoly – najít trasu podle
kompasu, poznat houby, stromy, hádat zvířata a spoustu dalšího. Společně s německou skupinou jsme vybojovali v této soutěži
první místo. Volný čas po obědě jsme trávili
sportem, kolem areálu byla vytvořena tzv.
kondiční stezka, cca 1 km dlouhá trasa
s 20 stanovišti, každé stanoviště = 1 cvik.
Mezi chlapci vyhrál Jakub Jirouš, dívčí kategorii vyhrála Šárka Jiroušová.
Úterý 28. srpna 2007 Den ve znamení
„sportovních slavností“, odřenin, pohmožděnin a namožených svalů. 20 týmů plnilo
úkoly na 20 stanovištích. Naše skupina
k překvapení místních trhala rekordy vytvořené německými kolegy. Mezi disciplínami byl např. sprint na 50 m, trojskok, hod
míčkem, držení půllitru s vodou, klikování,

Úterý 28. srpna 2007 - Den ve znamení „sportovních slavností“, odřenin, pohmožděnin a namožených svalů.
foto: Petra Therová
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nek se nám podařilo postoupit ze základní
skupiny z prvního místa. Rychlá a dobrá hra
vyvolala obavy v německém týmu, který
s námi odmítl hrát v semifinále a my tak
kontumačně postoupili rovnou do finále.
Finálový soupeř z Polska měl mezi hráči
malé děti, náš tým polevil na svém přesvědčivém výkonu a my tak obsadili skvělé
druhé místo.

Náš vor, který jsme pokřtili na Floriána kormidlovala Linda Bekrová, Jakub Jirouš a Jan Bekr,
dle našich výpočtů náš vor vezl cca 185 kg.

foto: Petra Therová

chůze na chůdách, vrh koulí, opičí dráha
atd. Chuť soutěžit nás vyburcovala natolik,
že jsme si z této disciplíny odnesli další vytoužené vítězství. Večer se 6 chlapců z naší
výpravy rozhodlo porazit ostatní v turnaji
ve fotbale. Za hlasitého povzbuzování fany-

Středa 29. srpna 2007 Den u Vogtlandského jezera. V 9 hod už byla naše výprava
připravena u Vogtlandského jezera (vzdáleného 1,5 km od tábora), kde měla proběhnout soutěž ve stavění vorů. Pro týmy byly
připraveny klády, provazy, prostěradla a doplňkový materiál. Cílem soutěže bylo postavit provozuschopný vor, na kterém min.
2 členové posádky poplují určitou trasu.
Hodnotila se originalita voru, povzbuzování, jméno voru a celkové zapálení do přípravy. Náš vor, který jsme pokřtili na Floriána
kormidlovala Linda Bekrová, Jakub Jirouš
a Jan Bekr, dle našich výpočtů náš vor vezl
cca 185 kg. Za mohutného povzbuzování
vor usedl na hladinu Vogtlandského jezera
a urazil určenou trasu ke splnění úkolu. Na
této soutěži jsme si vyzkoušeli, jak umíme

Táborové střípky:
Jakub Jirouš překonal rekord v trojskoku, rozhodčí kvůli němu musel posunout hranici
o 1 metr.
Paní rozhodčí na hodu míčkem si dělala legraci, že přehodit hřiště není možné, Tomáš
Reichstein se rozhodl vyvést ji z omylu a míček hodil za plot.
Fotbalisti překonali rekord zahraničních kolegů v kopání míče do otvorů a na závěr jim
plachtu s otvory protrhli.
Jirka Drábek překonal rekord německého mladíka v disciplíně „držení půllitru“ o celou
minutu. Už od 10 minuty Jirka skučel, že nemůže, ale hrdinně vydržel dalších 11 minut.
Tomáš Reichstein vyřešil problém v komunikaci. Německy se nerozumělo, Tomáš přišel,
prohlásil „match“ a bylo vyřešeno.
Jakub Jirouš tak dlouho ostatní točil na dětském kolotoči, až i on sám to šel vyzkoušet
a nakonec celý zelený prosil Tomáše Klikorku, ať už to konečně zastaví.
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společně spolupracovat, odměnou nám bylo
skvělé čtvrté místo v této soutěži. Zbytek
dne byl pojatý spíše odpočinkově, protože
po úterním sportovním dni bylo nutné načerpat další síly do zbývajících dvou dnů.
Čtvrtek 30. srpna 2007 Po vydatné snídani náš čekaly „Hry bez hranic“ – typický
německý „srandamač“, kdy jsme se zúčastnili soutěží jako je svatební běh, strkání špaget do makarón, házení obručemi, kuličkové
bludiště atd. Po obědě jsme si udělali krátkou procházku na vyhlídku, která se nacházela cca 2 km od tábora, v nadmořské výšce
733 m. n. m. Po krátkém odpočinku už jsme
se začali připravovat na slavnostní závěrečný nástup a vyhlášení výsledků ze všech
soutěží. Po závěrečném nástupu přišel závěr
celého tábora. Pro účastníky byla připravena večeře pod širým nebem a závěrečná
diskotéka, na které si zahrál DJ James (Jakub
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Jirouš). Během tohoto večera byla uzavřena
dvě velmi důležitá partnerství – s hasičským
sborem z Lipska (Leipzig) a Zwenkau. Doufejme, že mezinárodní tábor mladých hasičů
ve Waldpark Grünheide byl pouze začátkem
dlouhodobé spolupráce mezi Poniklou, Lipskem a Zwenkau.
Pátek 31. srpna 2007 Poslední den
našeho pobytu jsme vynechali ranní rozcvičku a naposledy posnídali v příjemném
prostředí u německých přátel. Po snídani
následovalo balení kufrů, úklid pokojů, rozloučení s přáteli a pak už jen odjezd směr
Česká republika – Poniklá. Na závěr jsme
poděkovali německým kolegům za skvěle
uspořádaný a přátelský pobyt. Kdybychom
měli zhodnotit Mezinárodní tábor mladých
hasičů, stačilo by nám jedno jediné slovo
– SKVĚLÉ!!!
Petra Therová

Závěrečné foto naší výpravy s hlavním vedoucím tábora Manfredem Langerem (druhá řada, třetí
vpravo) a jeho kolega (druhá řada, druhý vlevo – nepočítáme maskota:o).
foto: Petra Therová
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Co se děje v TJ Poniklá
Rozlosování podzimního kola - Okresní přebor mužů ve fotbale
Domácí

Hosté

Termín

Den

FC Víchová B

TJ Poniklá

12.08.
17:00

NE

TJ Poniklá

Sokol Dolní Branná B

18.08.
17:00

SO

Spartak Rokytnice B

TJ Poniklá

26.08.
14:30

NE

TJ Poniklá

Zálesní Lhota

01.09.
17:00

SO

TJ Poniklá

Sokol Mříčná

08.09.
17:00

SO

TJ Poniklá

SK Studenec B

15.09.
16:30

SO

TJ Poniklá

SK Mírová B

22.09.
16:30

SO

Sokol Horka

TJ Poniklá

29.09.
16:30

SO

TJ Poniklá

Jiskra Vysoké B

06.10.
16:00

SO

TJ Košťálov C

TJ Poniklá

14.10.
13:30

NE

TJ Poniklá

Sokol Rovensko B

20.10.
15:30

SO

Sokol Martinice

TJ Poniklá

27.10.
15:30

SO

TJ Poniklá

HSK Benecko

03.11.
14:00

SO

zdroj: www.fotbal.cz
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ABECEDA

MŠ a ZŠ Poniklá

PŘEDŠKOLÁKA

Z = září nebo také změna
Měsíc velkého těšení, strachu a slziček. K měsíci září bylo do naší mateřské školy zapsáno
celkem 38 dětí. 22 do I. oddělení a 16 dětí do
II. oddělení. Na konci školního roku nás bylo
39, a to 24 v I. odd. a 15 ve II. odd.
Začít chodit do školy (i když zatím jenom
mateřské) pro nás i naše rodiny znamená
velkou změnu.
U = učení
Učit se prý musíme, protože jsme malí a tolik
toho ještě nevíme. Ale právě jedna z věcí,
kterou nevíme, je, kdy se tedy konečně učit
začneme, protože si v MŠ zatím neustále jenom hrajeme. Nebo že by to bylo to učení?
Tak ono nemusí být učení mučení, jak to
někdy slýcháme od starších kamarádů? Učit
se dá i hraním? Sláva, sláva, hra nám vědomosti dává!
B = buřt
Zpravidla dvakrát do roka na nás čeká ke svačině buřtové překvapení. V letošním školním
roce to bylo 29. 9. 2006 a 20. 4. 2007. Rodiče
nás vybaví seříznutým klacíkem a zrána vyrazíme na zahradu k MŠ, kde máme nachystaný
ohýnek.
V = vítání
Vítat můžeme mnoho věcí. Vítat můžeme
zimu, jaro, léto, sluníčko… atd. My se například každé ráno vítáme v MŠ s kamarády
i   paní učitelkou.
Vítat jsme byli také nejmladší občánky v obci. 14. 10. 2006 a 21. 4. 2007 se někteří z nás
společně s paní ředitelkou Lenkou Scholzovou vypravili do obřadní síně, aby nově
narozeným miminkům přednesli básničky
a společně zazpívali.
F = flétna
Hraní na flétnu a zpívání je pro některé z nás
radost. Jedenkrát týdně si na nás paní ředitelka Lenka Scholzová udělá čas, aby nás naučila
něco nového. Vymýšlí pro nás různé hry, písničky a učí nás, jak správně dýchat a využívat
dech při hře na flétnu.
J = jazyk
Jazyk to je pro nás moc důležitá věc. Pomáhá
nám lízat lízátko nebo zmrzlinu, můžeme ho
vypláznout na někoho, kdo se nám nelíbí,
nebo nám pomáhá při jídle. Někdy se ale
stává, že nás neposlouchá tak, jak bychom
potřebovali. Stává se to při mluvení. To je pak
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potřeba ho naučit pěkně poslouchat. Někteří
z nás si v letošním školním roce chodili cvičit
jazýček i mluvidla pod vedením p. uč. Boháčové na jazyková odpoledne. Jedenkrát do
měsíce (19. 10. 2006, 15. 11. 2006, 13. 12. 2006,
23. 1. 2007, 20. 2. 2007, 21. 3. 2007, 18. 4. 2007
a 29. 5. 2007) jsme hráli jazykové, sluchové
i dechové hry a učili se správně vyslovovat
jednotlivé hlásky. Byli tam s námi i rodiče,
a to proto, abychom pak mohli různá cvičení
opakovat i doma.
O = odpoledne s rodiči
A ještě někdy jsou s námi rodiče v MŠ. To
bývá tehdy, když si společně něco přijdeme
vyrobit. 23. 11. 2006 jsme vyráběli vánoční
stromečky ze sena a zdobili je přírodninami,
ovocem či mašličkami a 26. 3. 2007 jsme si
batikovali trička.
A = autobus
Autobus, to je nepostradatelná součást našich výletů a výjezdů za kulturou. V tomto
školním roce jsme se bez něj neobešli např.
19. 10. 2006 při cestě do Vysokého nad Jizerou na Vodnickou pohádku, hranou při příležitosti přehlídky divadelních souborů. Dovezl
nás také 21. 11. 2006 do Jilemnice na Radovanovy radovánky, 7. 12. 2006 do Jablonce
nad Jizerou na pohádku Vánoční kouzlo
a 8. 2. 2007 na další Vodnickou pohádku, kterou pro nás hráli také v Jablonci nad Jizerou.
Poslední pohádkou, kterou jsme navštívili,
byla Kubula a Kuba Kubikula, na kterou jsme
jeli 20. 3. 2007 společně s kamarády ze ZŠ.
G = galerie
To je ale zvláštní slovo. Řada z nás ho slyšela
poprvé a vůbec nevěděla, co si pod ním má
představit. Dnes už ale víme, že v galerii najdeme obrázky, obrazy, fotografie a jiné, zrovna jako v Jilemnické Galerii Kotelna , kterou
jsme navštívili před začátkem pohádky
Radovanovy radovánky. Byly tam vystavené
obrazy na téma Tanec a hudba.
Teď nás tak napadá! Vždyť celá naše MŠ je
také taková galerie, když v ní visí po celý
školní rok naše výtvarná díla.
Č = čert
Brrr, tak na toho raději nevzpomínat. Přestože návštěvy v MŠ máme moc rádi a těšíváme
se na ně, tuhle návštěvu by si většina z nás
raději odpustila. Ale co naplat. Mikuláš si to
sám hlídá, aby nás jednou v roce navštívil

Pod horami - červenec - srpen
a někoho pochválil a jinému domluvil. No
a že s ním vždycky přiběhne i to rohaté čertisko se už musí nějak se strachem přestát.
Vždyť my dobře víme, že ta trocha strachu se
nám za ty dobroty od Mikuláše vyplatí.
N = návštěva
Daleko příjemnější pro nás bývají návštěvy
herců v MŠ. 11. 1. 2007 za námi takový herec
přijel, aby nám zahrál pohádku O veverkách
a lidské hlouposti.
Na návštěvy se někdy vypravíme i my. Alespoň jednou v roce navštěvujeme stodolu
paní Pičmanové. Bývá to v době předvánoční
nebo před Velikonocemi. Obhlédneme, co ve
stodole přibylo, dozvíme se zase něco zajímavého z minulosti či tradic a v neposlední řadě
dostaneme i sladký perníček, na který nikdy
paní Pičmanová nezapomene. Tentokrát jsme
se do stodoly vypravili 29. 3. 2007.
Pravidelně chodíme také navštěvovat babičky
v domě s pečovatelskou službou. Chodíme
jim zpívat, přednášet básničky a letos jsme
jim 23. 3. 2007 dokonce zahráli pohádku
Budka v poli.
Největší návštěvu v MŠ míváme
ale vždy až v úplném závěru školního roku.
V tuto dobu se totiž my sami proměňujeme
v herce a hrajeme pohádky pro naše rodiče,
prarodiče, známé i méně známé, zkrátka pro
všechny, kteří ocení náš divadelní um. Letos
jsme takovou návštěvu pozvali na 27. 6. 2007
a zahráli jí pohádky Čert a Káča a O perníkové chaloupce. Že jste u toho nebyli? Vaše
škoda! Ale za rok to můžete napravit.
I = inspekce
Tohle slovo se nám zdálo podezřelé už od
začátku. Vždyť to znělo skoro jako injekce.
A navíc jsme ještě nevěděli, co vůbec znamená. Jen paní učitelky ho mezi sebou občas
vyslovily. No a pak to přišlo. V říjnu k nám do
MŠ přišly tři paní a my jsme s údivem zjistili,
že to je ta obávaná inspekce. Zdržely se u nás
2 dny, a protože se celou dobu mile usmívaly,
máme zato, že se jim u nás líbilo a že byly
spokojené.
R = Rautis
Rautis je pro nás další zvláštní a špatně zapamatovatelné slovo, ale od té doby, co jsme
se šli do Rautisu podívat, tj. od 1. 12. 2006, už
víme, kde je, co se tam vyrábí, jak se to vyrábí
a co je k tomu všechno potřeba. A jsme rádi.
Že se v naší obci vyrábějí tak krásné ozdobičky, od kterých jsme se nemohli odtrhnout.
S = strom, stromek, stromeček
Návštěva Rautisu nás tak naladila, že bychom
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už nejraději zdobili stromeček. Ale říká se
všeho dočasu, a tak jsme věděli, že musíme
ještě nějaký ten den vydržet. Domluvili jsme
se tedy, že bychom mohli ozdobit stromeček
třeba zvířátkům. Ta přece nepoznají, jestli
přišly Vánoce o pár dní dříve. Ne nebojte se,
nedali jsme jim tam ty krásné lesklé ozdůbky.
19. 12. 2006 jsme si přinesli do MŠ jablíčka,
kaštany, zelí, oříšky, mrkvičky – zkrátka samé
zvířecí dobrůtky – uvázané na šňůrkách a vydali jsme se na louku k lesu zdobit stromek
zvířátkům. A nevěřili byste, co se stalo, když
jsme se vrátili do MŠ. Našli jsme tam také ozdobený stromeček a pod ním navíc spoustu
dárků. Vydržet až do odpoledne, než jsme
s rodiči dárky rozbalovali, bylo nesnesitelné.
Čas se vlekl a zvědavost se stupňovala. Konečně tu bylo odpoledne a my jsme mohli
vybalit nový obchod, kadeřnictví, lopatky
a vyhrnováky na sníh, nové židle a stoleček,
modelínu, pastelky, fixy, kočárek, houpačku,
knížky a možná ještě něco, na co nám už
paměť nestačí.
Jen některým z nás dodnes vrtá hlavou, jakým kouzlem se u nás objevil ten ozdobený
stromeček.
K = kouzelník
Překvapení a kouzla, to milujeme. Když se
řekne kouzlo, tají se nám dech. Co se asi stane? I k nám do MŠ zavítal kouzelník. Bylo to
28. 11. 2006. A nepřijel sám. Přivezl s sebou
zvířátka, a že byla kouzelná, o tom nás záhy
přesvědčil. Předvedl nám obrovského výra,
papouška, sovu i bílého králíčka. Vyprávěl
nám o nich spoustu zajímavostí, předvedl,
jak umějí poslouchat, a dokonce nás je nechal
i pohladit. A že to byl opravdový kouzelník,
nás přesvědčil i tím, že přemístil prstýnek
paní učitelky z jedné krabičky do druhé, poznal, na kterou barvu si někteří z nás mysleli,
a ukázal ještě jiná kouzla.
T = Tipsport Aréna
Také nevíte, kde a co to je ? My jsme se to
dozvěděli 13. 12. 2006, kdy nás autobus zavezl
společně s 1. třídou ZŠ do Liberce a zastavil
právě před Tipsport Arénou. Mohli jsme zde
pozorovat hokejový zápas minižáčků, trénink
basketbalistů i jízdu začínajících krasobruslařů. A ještě navrch jsme zde dostali spoustu
dárků a sladkostí.
Š = škola
Většina z nás se už nemůže dočkat, až začne
chodit do školy. Proto někteří z nás závidí
kamarádům, kteří se mohou do školy jít podívat. Letos v lednu tam šli budoucí školáci
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spolu s paní učitelkou Kobrovou, aby se podívali, jak to v opravdové škole vypadá, jak se
daří učení našim bývalým kamarádům, a také
si vyzkoušet, jestli by už oni sami mohli být
školáky.
L = lyže
Nemyslete si, že nesportujeme. I mezi námi se
najdou dobří sportovci. A stále se zdokonalujeme. Tedy pokud nám to počasí nezkazí. Tak
například letos nás zima pěkně vypekla. Těšili
jsme se, že budeme chodit na běžky a ostatní
alespoň pekáčovat nebo jezdit na lopatách,
a ono nic. Sněhu bylo pomálu, a tak jsme
nakonec byli rádi, že jsme si alespoň jednou
stihli postavit sněhuláky.
P = plavání
Ještě, že plavání můžeme provozovat nezávisle na počasí. Díky tomu se teď někteří
z nás mohli povýšit mezi skoroplavce. Od
14. 3. 2007 do 23. 5. 2007 jsme pravidelně
každou středu vyjížděli do jilemnického bazénu na předplaveckou výchovu. Pravda, byli
jsme převážně v malém bazénku, protože ve
velkém plavou děti ze ZŠ, ale několikrát jsme
plavali i ve velkém a nikdo z nás se nebál.
M = Mezinárodní den dětí
Je krásné, jak na nás všichni myslí. A zvláště
pak při příležitosti našeho svátku. Jako vždy,
přišli jsme i tentokrát do MŠ v karnevalových
maskách. Celé ráno nás tak rozesmíval vzhled
některých kamarádů v důmyslném přestrojení. Pak nás čekalo velké soutěžení na zahrádce u MŠ. Mohli jsme si vyzkoušet svoji zručnost, znalosti a um při házení míčků na koš,
chůzi po úzké lávce s vajíčkem, věšení prádla,
namotávání aut atd. Za úspěšně splněný úkol
jsme si vysloužili penízek. Podle počtu penízků jsme si pak nakupovali v dětském obchodě
– vystřihovánky, bublifuky, autíčka, fixy, tužky
a další a další věci. Pak nás čekala sladká odměna v podobě nanuku a řada sladkostí od
hodných rodičů, OÚ a pana Rona.
H = Harrachov
Kde se nachází Harrachov, jsme měli možnost
poznat 7. 6. 2007. Vydali jsme se tam na výlet
a stálo to opravdu zato. Nejen že jsme tam
viděli opravdové vodopády, ale prošli jsme
si i Liščí stezku a zařádili si na prolézačkách
a houpačkách. Největším zážitkem však pro
nás asi bylo Lesnické a myslivecké muzeum,
kde jsme se nemohli odtrhnout od makety
na splavování dříví a koutku s vycpanými
zvířaty. Počasí nám docela přálo, a tak jsme
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MŠ a ZŠ Poniklá
si to pěkně užili. A navíc! Představte si, že
jsme tam našli starou láhev a v ní mapu
k pokladu.
C = cesta za pokladem
Asi týden po návštěvě Harrachova jsme
se vydali za pokladem, který se dal nalézt
podle mapy. Autobusem jsme se nechali
vyvézt nahoru ke škole a odtud nás mapa
vedla ke koupališti a loukami dál až téměř „ke
křížku“. Nedaleko kříže jsme objevili starý
batoh. Vypadal sice nedůvěryhodně, ale po
jeho otevření jsme v něm nalezli sladkosti
a pro každého z nás omalovánku z lesa. Zní
to jednoduše, viďte? Ale tak snadné to zase
nebylo. Několikrát jsme málem zabloudili,
protože jsme se nemohli shodnout nad mapou a poklad jsme hledali také pěknou chvíli.
Vždyť někteří nedočkavci se vůbec nerozhlíželi a pospíchali stále dál až tam, kam už nás
mapa vůbec nevedla.
CH = chůze
Chodit se některým z nás opravdu nechce.
Proč také, když auto je rychlejší a pohodlnější. Navíc do něj neprší. Ale tyhle argumenty
jdou stranou, když nás něco někam pohání.
Jako například v květnu nás hnala nahoru do
Poniklé zvědavost, jak to vypadá v požární
zbrojnici. Venku už na nás čekali pan Krafek
a pan Mejzlík, kteří nás provedli zbrojnicí
a vysvětlili nám práci hasičů. Také nás poučili, jak zacházet s ohněm a na rozloučenou
nám zahoukali sirénou.
Ž = Že…
…jsme tu abecedu vzali trochu napřeskáčku?
Že chybí některá písmenka? No snad nám to
odpustíte. I my se to jednou naučíme správně.
A někteří z nás už brzy. 11 našich kamarádů
už půjde po prázdninách do školy. Však jsme
se s nimi také jaksepatří rozloučili. Každý
budoucí školák dostal pamětní list, knížku
s velkými písmeny, aby si ji mohl brzo přečíst,
a papírovou školní tašku s přáním mnoha
úspěchů ve škole. Na závěr slavnostního
loučení nám paní kuchařky připravily sladkou tečku v podobě zmrzlinového poháru.
To víte, že do milé a radostné atmosféry
občas zavanulo trochu toho dojetí a smutku z
loučení. Ale tak už je to zařízeno, něco končí
a něco nového zase začne. Pro nás to teď budou prázdniny a pak nový školní rok a noví
kamarádi.
Za mateřskou školu napsala
L. Boháčová
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Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme všem, kteří poslali odpovědi na otázky minulého, „večerníčkového“ kvízu. Celkem jsme dostali 15 odpovědí, ale pouze 4 z vás měli všechno správně. Největší potíže dělala
otázka se „Splešťulí blátivou“ - ta vystupuje v seriálu Příběhy včelích medvídků. Správné odpovědi tedy byly:
1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6a, 7c, 8b, 9a, 10b
Správné odpovědi jsme vložili do klobouku a v přítomnosti několika svědků, hlavně kocoura, psa a papoušků, jsme vylosovali tyto tři výherce a štastné držitele věcných cen, pohádkových
knížek:
Jitka a Josef Novotný a pravnučka Julie, Poniklá 271
Kryštof Hájek, Poniklá 56
Ema a Lenka Hájkovy, Poniklá 56
Protože nám pomalu začala škola, bude tentokrát kvíz obsahovat otázky z jednotlivých
předmětů. Otázky jsou zase lehké i těžší, takže se poraďte s kamarády, rodiči nebo učiteli a pošlete nám správné odpovědi na email marek@rautis.cz nebo je nechte na Obecním úřadě. Hraje
se o školní potřeby, které do naší soutěže věnovala firma EMBA z Pasek nad Jizerou.
Čeština
1) Doplňte přísloví: „Sekerou okno…“
a) …“nerozbiješ“
b) ...“nezasklíš“
c) …“neumyješ“

naplníme vodou a dáme na delší dobu do
mrazáku?
a) nic
b) změní barvu
c) praskne

Matematika
2) Jak se jmenoval jeden z nejznámějších matematiků a fyziků?
a) Eintopf
b) Einzwei
c) Einstein

Tělocvik
7) Ve kterém sportu se můžeš setkat s výrazem „eskymácký obrat“?
a) jízda na koni
b) jízda na lyžích
c) jízda na kajaku

Přírodopis
3) Jaké je jiné jméno pro muškát?
a) petúnie
b) patagonie
c) pelargonie

Hudební výchova
8) Kolik řádků má notová osnova?
a) čtyři
b) pět
c) šest

Zeměpis
4) Který stát sousedí s Českou republikou?
a) Maďarsko
b) Rakousko
c) Slovinsko

Výtvarná výchova
9) Jaká barva vznikne, když smícháme žlutou
a modrou?
a) hnědá
b) zelená
c) fialová

Dějepis
5) Kdo nechal postavit Karlštejn?
a) Karel IV.
b) Karel Veliký
c) Karel Gott
Fyzika
6) Co se stane se skleněnou lahví, když ji

Chemie
10) Co to je aluminium?
a) hliník
b) zlato
c) železo

Připravila Bára Konvalinková
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Ochotníci

Z deníčku
Ponikelský
ponikelského
kulturník
ochotníka
Z deníčku ponikelského ochotníka.
Letní měsíce jsou považovány za divadelní prázdniny, kdy múzy dočasně věší svá kouzelná
varyta na hřebík. Přesto jsme neodolali nabídkám na uvedení dvou méně hraných kusů našeho
repertoáru. Vzhledem k prázdninové roztroušenosti našich herců po celém světě bylo třeba
poněkud improvizovat. Přesto se snad, jak doufáme, podařilo oprášit obě inscenace do divácky
přijatelného lesku.

7. 7. 2007 Harrachovská lyžovačka
Iluzi zasněžených obzorů a vzpomínky
na průkopnická léta krkonošského lyžování
vyvolala další repríza představení „Lyžníci“. Mnohý návštěvník „Krkonošské pouti“
v Harrachově se asi nestačil divit. V závětří
řetězových kolotočů, střelnic a stánků s cukrovou vatou jsme se totiž vydali proti proudu
času a uspořádali jsme zde fiktivní lyžařské
závody z přelomu 19. a 20. věku. A přestože
kalendář oznamoval první červencový týden,
šla obecenstvu při pohledu na v kožichy a jägrovky zachumlané závodníky pára od úst.
Zvláště bystrým divákům pak jistě neuniklo symbolické načasování a umístění našeho vystoupení. Letos je tomu totiž rovných
115 let, kdy Jan Nepomuk František hrabě
Harrach nechal do Čech z Norska dopravit
první pár „čertovských prkének“. Tak tedy:
„SKOL!“

18. 7. 2007 Letní Žáčkování s
Krakonošem
V rámci Krakonošových letních podvečerů jsme poprvé v plenéru uvedli jinak
komorní pásmo bajek a básní Jiřího Žáčka.
Tato koláž poesie a kratších próz humorného
ladění byla původně secvičena pro tradiční
ponikelské Večery při svíčce, které se odehrávají v intimním prostředí zasedací síně
ponikelského obecního úřadu. Přenesení takto vystavěného představení na pódium nad
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pulzujícím jilemnickým náměstím si pochopitelně vyžádalo nejeden dramaturgický škrt.
Proto byla secvičena verze, která obsahovala
z původní mozaiky pouze „údernější“ texty,
které bodovaly i při předchozích provedeních
inscenace. Prostorový mikrofon jsme k mání
neměli a obyčejným jsme si nechtěli svazovat
ruce. Nezbývalo tedy, než se spolehnout výhradně na vlastní hlasivky…
S nasazením všech sil se nám nakonec
podařilo onen venkovní prostor ukřičet
a přitom se snad příliš nezpronevěřit původní poetice představení.
Balzámem na naše křikem rozbolavělá
hrdla bylo vstřícné přijetí vnímavého publika, které se namnoze rekrutovalo z ponikelských spoluobčanů. A pro spokojenost našich
domácích fanoušků bychom se, jak známo,
třeba i rozkrájeli...
Thalii zdar, vaši ochotníci.
Tomáš Hájek

Divadelní ochotnický spolek

J. J. Kolár
http://kolar.ponikla.cz
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Poslední cyklovýlet
rozhledna Žalý
Letos jsem na kole najela necelé 3 kilometry, přesto mě ostatní přesvědčili, že mám
dostatečně natrénováno na to, abych s nimi
vyrazila na 4. cyklistický výlet po okolních
rozhlednách.
Vyjet jsme měli v neděli 2. září a tentokrát
byla cílem rozhledna na vrchu Žalý. Ještě v
sobotu večer jsem byla přesvědčená o tom, že
ráno bude pršet a nikam se nepojede. Bohužel, počasí bylo na kolo ideální a tak nezbylo
než zatnout zuby, namastit svaly, oprášit kolo
a vyrazit. Ke skupince se připojuji u hřbitova,
trochu mě zaráží, že skoro všichni mají perfektně padnoucí cyklistické oblečky, zatímco
já vypadám, jako bych jela jen tak na výlet.
Kopec na Jestřabí a Rezek zvládáme
v pohodě, pokračujeme po krásné Exkurzní
cestě, ze které se dostáváme k Dolním Mísečkám. Svalnatá lýtka cyklistických borců mě
míjejí jedno za druhým a rychlost na mém
tachometru klesá k nule. Nakonec kopec s pár
přestávkami zdolávám a ke svému překvapení zjišťuji, že zbytek skupinky se ve volném

čase nacpal do budky hlídače na místním
parkovišti a sleduje televizi.
Pokračujeme dál příjemnou cestou až
k občerstvení Na rovinkách. Když vidím,
kudy bychom měli pokračovat dál na Žalý,
rozhoduji se, že to není nic pro mě. Dávám si
chleba se sádlem a kariéru sportovce odkládám na jindy. Zatímco zbytek skupiny vyráží
do kopců, volím přijatelnější cestu po rovině
a jedu se podívat na Farmu Hucul na Janově
hoře. Chvíli přemýšlím, jestli nevyměnit kolo
za koně, nebo aspoň za kozu, ale odolávám.
Pod Janovou horou se opět scházím s celou skupinou, která mezitím zdárně pokořila
Žalý. Zdravíme se a opět se rozdělujeme - neúnavní cyklisté vyrážejí opět do kopce, tedy
do Vítkovic, já jedu podél Jizery. Závěrečnému kopci Poniklou už se ale vyhnout nedá
a všichni se zase scházíme u Floriana. Všem,
kteří výšlap na Žalý zdolali, patří můj obdiv!
Bára Konvalinková

Nohejbal ještě jednou
V sobotu 25. 8. se uskutečnil nohejbalový turnaj, „Mirečkův memoriál“, který se

V sobotu 25. 8. se uskutečnil nohejbalový turnaj, „Mirečkův memoriál“.

foto: Soňa Fišerová
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již třetím rokem konal na památku velkého
příznivce nohejbalu, obětavého pomocníka
a nadšeného hráče Mirka Skalského.
Tento turnaj se koná vždy na závěr
prázdnin a je určen především místním
hráčům. Všichni hráči oceňují především
originální způsob losování. Zde se nepřihlašují celé týmy, ale jednotlivci. Po ukončení
prezence jsou pak jednotlivci rozlosováni
do týmů, každý se tedy dozví jména svých
spoluhráčů až po losování. Losování vychází
většinou poměrně spravedlivě a žádný tým
tak nebývá vyloženě silný, ani mimořádně
slabý. K vidění tedy bývají pěkné souboje
vyrovnaných soupeřů.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem
5 týmů a celkovými vítězi se stalo družstvo
ve složení Petr Klikorka, Láďa Kraus ml.
a Petr Plichta. Pořadatelům se bohužel nepo-

Ponikelský kulturník
dařilo zajistit tradiční cenu – jitrnice, přesto
i vítězná klobáska přišla k chuti.
Po vyhlášení výsledků se rozproudila
volná zábava, na zub byla krkovice či klobása z udírny a o kulturní zážitek se starala
pánská část souboru Satori, Jirka Votrubec,
Jarda Urík a bratři Plichtovi.
Petr Plichta

Hurá do Seefeldu!
Potom, co jsme skoro ani nestačili vstřebat loňské zážitky z naší úspěšné výpravy na
soutěž Mistrovství světa v rakouském Seefeldu, jsme se už museli začít připravovat na
její další ročník. Pro tanečníky hlavní věkové kategorie a juniorské věkové kategorie se
podařilo získat nominace na tento prestižní
Latino festival, takže jsme se vypravili zatan-

Pro tanečníky hlavní věkové kategorie a juniorské věkové kategorie se podařilo získat nominace na
tento prestižní Latino festival, takže jsme se vypravili zatancovat si za hranicemi všedních dní.

foto: TS Paul-Dance Jilemnice
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Tyrolských Alp a mimo jiné zde probíhaly
covat si za hranicemi všedních dní. Vzhleněkteré disciplíny zimní olympiády v roce
dem k zájmu našich juniorek jsme rozšířili
1976) těsně před osmou hodinou ranní.
početnost naší výpravy na celých 33 lidí, což
Upozorňuji, že při příjezdu se na vrcholcích
ovšem znamenalo získat velké množství fihor lesknul čerstvě napadaný sníh. Právě
nančních prostředků. Celkový rozpočet akce
otevírali kemp a proto jsme se ihned mohli
se vyšplhal i při našich skromných požadavubytovat. Bohužel, sluníčko na nás první den
cích na stravu a ubytování až nad sto tisíc koani nemrklo a tak jsme do dvou hodin měli
run. Úctyhodná suma na tak „malý“ kolektiv.
promočené všechny boty, které jsme měli
V loňském roce se nám podařilo ulevit z pes sebou. Někteří tuto situaci vyřešili tím, že
něženek účastníků celou polovinu rozpočtu,
chodili naboso! Počasí se nemělo změnit ani
o to samé jsme se již od začátku tohoto roku
v průběhu následujícího dne. Vařili jsme si
snažili znovu. Nakonec jsme získali 33 tisíc
namačkáni pod jedním altánkem a zahřívali
z řad soukromých dobrodinců a z grantu
se rychle uvařenými, převážně instantními,
Města Jilemnice. Možná se to vzhledem k
potravinami. Po zimou proklepané noci, kdy
výši rozpočtu bude zdát mnohým málo, ale
se teplota pohybovala jen velmi málo nad
i přesto to byla pomoc natolik významná, že
nulou, nebylo nikomu do smíchu. Příště,
jsme díky ní mohli náš reprezentační výjezd
až pojedeme stanovat v červenci, přibalívůbec uskutečnit. Děkujeme tedy tímto
me si s sebou péřovku a čepici! Abychom
Stanislavě Soukupové (Řeznictví U Martisi vylepšili náladu, navštívili jsme v pátek
nů), Jiřímu Křížkovi z Horní Sytové, Mgr.
plavecký areál v nedalekém Mittenwaldu (již
Vladimíru Richterovi z Jilemnice a Městu
na území Německa). Až tam se většině z nás
Jilemnice za jejich pochopení a podporu.
Na zbytek nákladů jsme se rovnoměrně
podařilo rozmrznout. Příjemná teplota vody
složili a přispěla
také naše společná
klubová pokladna.
Ale neradi bychom Vás unavovali samými počty,
chtěli bychom se
především rozdělit
o krásné společné
zážitky.
Vyjížděli jsme
ve středu 4. 7. za
pět minut 22 hodina a věřte, že
pořadatelé
celé
akce si při rozjezdu autobusu zhluboka vydechli. Po
mírném zdržení
na české straně
hranic jsme dorazili do Seefeldu ...ale ze všeho nejdůležitější byla krásná atmosféra celé soutěže, možnost nést
(který leží v krás- naši národní vlajku a především nádherný zážitek z poslechu a zpěvu české
hymny na stupních vítězů
ném
prostředí
foto: TS Paul-Dance Jilemnice
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se i slzy radosti, ale ze všeho nejdůležitější
32 C, vířivky a tobogán a také neuvěřitelná
byla krásná atmosféra celé soutěže, možcena 60,- Kč /osoba na 3 hodiny. Ani se nám
nost nést naši národní vlajku a především
nechtělo ven. Naštěstí počasí se v pátek
nádherný zážitek z poslechu a zpěvu české
odpoledne trochu umoudřilo a sem tam
hymny na stupních vítězů. Zapomenuta
prosvitlo i sluníčko. V sobotu nám již neprbyla zima i únava
šelo a počasí začalo mít
a všichni jsme se cítili
až skoro letní charakter,
jako jeden tým. Do
takže jsme alespoň nepaměti místních diváku
museli balit mokré věci.
jsme se nesmazatelně
- to není sport, to je zábava Na dobrovolném sobotzapsali i skupinovým
ním horském výstupu
“národním“
skandoKaždou středu v 17:30
se někteří z nás stihli
váním všech českých
ve školní tělocvičně.
i pěkně o(s)pálit.
účastníků (Praha, TurNesmíme však oponov, Ostrava, Opava,
Bližší informace vám
menout to zásadní, proč
Jilemnice), ve kterém
jsme se do takových
poskytne Marek Kulhavý nám žádná jiná výprava
dálek společně vypravili.
nemohla konkurovat.
na tel: 736 109 917.
Letošní soutěž MS v laNěkolikrát denně jsme
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postupně začínají každým rokem rozrůstat.
Jak tedy celý tento „výlet“ shrnout?
Bohužel se nám výsledkově nedařilo tak
Vrátili jsme se zdraví, bez hmotných i dujako v loňském roce, i když jsme s našimi
ševních ztrát a těšíme se na další společné
výkony byli nadmíru spokojení. Porotci
zážitky. A Vám nabízíme něco málo z mnoha
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Společenské a sportovní akce
soutěži.
v Poniklé - září, říjen
A jaká je tedy naše celková výsledková
bilance?
22. září - Pochod okolo Poniklé
• Formace Latino show – juniorská věkoSraz je v 9:00 před obecním úřadem.
vá kategorie „Cuba“ – 2. místo
Trasa povede směrem na sever. Pořádá
• Formace Latino show – hlavní věková
TJ Poniklá.
kategorie „Café salsa“ – 3. místo
J.Jirouš
10. října - Polsko - Kudowa zdroj
• Formace speciálních párových tanců
Pro velký úspěch budeme opakovat
„Padam - padam“ – hlavní věková kategorie
tento podzim ještě jeden zájezd do
- 5. místo
Polska. Odjezd v 7:00 hodin ze zastá• Formace Casino Rueda – hlavní věková
vek autobusů. Připravte si 150,- Kč na
kategorie – 9. místo
dopravu a 100,- Kč na terapii.
• Soutěž v párové Salse hlavní věkové
Program: V dopoledních hodinách je
kategorie – oba naše páry obsadily sdílené
připravena návštěva lázeňského parku
46. místo (i to je hezký výsledek, soutěže se
a lázní s terapií a odpoledne návštěva
účastnilo na české poměry neuvěřitelných
tržnice. Přihlášky včetně peněz na do60 párů).
pravu přijímá na obecním úřadě paní
Soukupová.
Sem tam ukápla slzička smutku, objevily
O

Ping - pong

Jiroušová
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Program Kino 70 JILEMNICE				září 2007
EDITH PIAF							vstup 70,Neděle 02.09. 17:00, 20:00
Narodila se na chodníku, vyrůstala v nevěstinci, vydělávala si pouličním zpěvem … Přesto se z ní stala hvězda
první velikosti. Životní příběh světoznámé zpěvačky Edit Piaf se z větší části natáčel v České republice i s několika našimi herci. ( např. Marek Vašut).
Režie : Olivier Dahan.
Hrají : Marion Cotillard, Sylvie Testud, Clotilde Courau, Gérard Depardieu.
Francie/Anglie/ČR – titulky/
drama.
Mach a Šebestová k tabuli					vstup 35,Středa 05.09. 17:30
Milé děti, po prázdninách přicházíme opět s několika kreslenými příběhy. Tentokrát o Machovi a Šebestové.
Těšíme se na Vás.
TAJNOSTI
						vstup 55,čtvrtek 06.09. 17:30, 20:00
Jan Svěrák uvádí nový film Alice Nelis, jež je úspěšnou režisérkou i scénaristkou dalšího svého filmu o mladé
ženě, která žije spokojeným a klidným životem, ale pod povrchem se skrývá mnoho tajemství.
Hrají : Iva Bittová, Karel Roden, Martha Issová, Ivan Franěk, Anna Šišková, Sabina Remundová ad.
Drama – komedie. Nenechte si ujít.
HARRY POTTER a Fénixův řád					
vstup 75,Sobota 08.09. 17:30
Neděle 09.09. 17:30
Harry Potter se vrací do Bradavic do pátého ročníku školy čar a kouzel, tam však zjistí, že jeho setkání s Lordem Voldemortem je zpochybněno. S malou skupinou studentů, nazvanou (Brumbálova armáda), se učí, jak
se ubránit černé magii v nebezpečné bitvě, která brzy propukne …
Režie : David Yates.
Hrají : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Ralph Fiennes ad.
USA - dabing /rodinný.
WARHOLKA							vstup 70,úterý 11.09. 17:30, 20:00
Příběh dívky, která zásadně ovlivnila díla Andyho Warhola. Díky své kráse a charismatu se stala takřka přes
noc ikonou pro tisíce lidí.
Režie : George Hickenlooper.
Hrají : Sienna Miller, Guy Pearce.
USA – titulky/drama.
ŠAMANISMUS A MAGIE V EGYPTĚ A GUATEMALE			vstup 60,čtvrtek 13.09. 18:00
Přednáška s diapozitivy cestovatele Tomáše Tetíka. Dovíte se o zemi Guatemala a také
si připomenete své dětství, kdy jste věřili na zázraky a kouzla. Jen se na to podíváme trochu logicky aby, naše
mysl pochopila, jak se to vše vlastně děje a jak to, že ti šamani a mágové
dokáží takové pro nás nadpozemské věci.
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Dannyho patrťáci 3						vstup 65,Pátek 14.09. 17:30, 20:00
Danny Ocean ( George Clooney ) a jeho parta se odhodlají k návratu k tomu, co jim jde nejlépe (vyprázdnit
sejfy), jedině z jednoho jediného důvodu – kdyby byl v ohrožení jeden z nich – což se stalo.
Režie : Steven Soderbergh.
Dále hrají : Brad Pitt, Matt Damon, Andy Gracia, Al Pacino.
USA – titulky/krimikomedie.
Fantastická čtyřka a Silver Surfer				vstup 55,úterý 18.09. 17:30, 20:00
Připravte se na další dobrodružství. Hlavním posláním čtyř superhrdinů je opět pomáhat světu a ochraňovat
je před zlem, tentokrát je jím nejtěžší protivník - tajemný posel Silver Surfer.
Režie : Tim Story
Hrají : Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Laurence Fishburne (hlas).
USA – český dabing/Akční.
Kletba zlatého květu						
vstup 65,Středa 19.09. 17:30, 20:00
V podvečer Festivalu Chong Yang je císařský palác zaplněn zlatými květy. Císař se nečekaně vrátil se svým
druhým synem princem Jaiem. Jeho záminkou je oslava svátku v rodinném kruhu. Vzhledem k tomu, že vztah
mezi císařem a císařovnou je velice chladný, důvodu jeho návratu nikdo nevěří.Císařovna a její nevlastní syn
korunní princ Wan jsou už léta milenci. Wan však miluje dceru císařova lékaře Chan a sní o jejich společném
útěku z paláce.Oddaný syn císařovny Jai má starost o zdraví své matky a její posedlost zlatými chryzantémami
ho ničí.Císař zatím splétá tajné plány, o nichž ví pouze jeho lékař. Jakmile začne pociťovat rostoucí nebezpečí,
stěhuje celou lékařovu rodinu do odlehlého paláce.Po cestě je však přepadnou záhadní vrazi. Chan a její matka
Jiang Shi jsou donuceni vrátit se nazpět do císařského paláce. Jejich návrat odstartuje bouřlivý řetězec událostí.
Během nádherného a velkolepého festivalu začínají na povrch vycházet strašlivá tajemství. Za měsíčního svitu
je rozdupáno tisíce chryzantém a krev potřísní celý císařský palác...
BESTIÁŘ								
úterý 25.09. 17:30, 20:00
Nový film režisérky Ireny Pavláskové na motivy bestselleru Barbary Nesvadbové.
Karolína se snaží brát vztahy spíše nezávazně, ale brzy si uvědomí, že ji to ničí.
Hrají : Danica Jurčová, Karel Roden, Marek Vašut, Miroslav Etzler a další.
Romantická komedie.

vstup 65,-

Cesta bojovníka						vstup 55,čtvrtek 27.09. 17:30, 20:00
Vikingští nájezdníci zabíjejí a zotročují indiány, po jejich nájezdu zůstává malý chlapec, toho se ujme jeden
z indiánských kmenů Po patnácti letech se seveřané vracejí, Tentokrát se jim postaví mladý hrdina a bojuje
s velkou přesilou za ty, kteří se ho ujali.
Režie : Marcus Nispel.
Hrají : Karl Urban, Russell Means.
USA – titulky/dobrodružný, fantasy, bojový.
Zdroj: www.sdjilm.cz/kino-70/program/
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Inzerce

Inzerce

Krakonošův ranč - hospodářské družstvo Poniklá
přijímá objednávky na bio-brambory k zimnímu uskladnění.
Odrůdy: Karina - salátová
Koruna - sušší
Bionta - sušší
přijme brigádníky ke sklizni brambor.
Informace na tel.: 481 585 128 (6,00 - 14,30 hod),
605 056 601 (p. Vondrová), 732 852 124 (p. Jirouš)
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