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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
konečně jaro! Přesto, že to jistě
každého z vás táhne do záhonů, doufáme, že si mezi pletím, setím a sázením
najdete chvilku na náš zpravodaj.
Pravda, podle titulní fotografie to
tak sice nevypadá, ale hodně informací
z uplynulého období je ještě se zimou
pevně svázáno. Není to jen příspěvek
o posledním skluzu na Homoli, ale také
články popisující úspěchy ponikelské
závodnice na skialpinistických lyžích.
Rád bych na těchto řádcích poděkoval panu Hájkovi a paní Scholzové s paní Boháčovou ze školky za
jejich perfektně připravené příspěvky.
Velmi nám to šetří práci. Děkujeme.
Další věc, kterou bych rád zdůraznil,
jsou blížící se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Rád
bych vás, milí občané, poprosil, abyste
si našli čas a voleb se zúčastnili. I když
to tak nevypadá, jsou volby do parlamentu pro naši obec také velmi důležité,
protože parlament, mimo jiné, rozhoduje o tom, jak se budou přerozdělovat
daně a tudíž, kolik peněz bude do naší
obce plynout. Nenechte se proto otrávit různými vnucujícími se kampaněmi
politických stran a k volbám přijďte.
Poslední věcí kterou velmi rád sdělím v tomto úvodníku je, jak si možná
někteří podle změny jména naší korektorky v tiráži všimli, to, že se nám tu
v redakci něco přihodilo:).
Tak vám za naši, teď již “rodinnou”
redakci, přeji příjemné počtení.
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Výtah nejdůležitějších zpráv RO za uplynulé období:
RO odsouhlasila finanční příspěvek
15 000,- Kč SDH Poniklá na předfinancování projektu „Obnova materiálového vybavení
SDH Poniklá“, na který se hasičům podařilo
získat dotaci z evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova v rámci osy IV. LEADER.
Nezpůsobilé výdaje projektu s poplatkem za
zprostředkování MAS činily pro SDH Poniklá
73 000,- Kč. Přejeme hasičům, aby jim zakoupená technika dlouho sloužila a výkony v hasičském sportu byly ještě lepší.
RO vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 686 500,- Kč ze SFŽP
na spolufinancování projektu v rámci prioritní
osy 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie.
Předmětem podpory je realizace úspor energie
v objektu základní školy. Navrhované opatření
spočívá v instalaci kotle na biomasu, zateplení
obvodových stěn, výměně oken a zateplení stropu pod půdou. Celkové náklady jsou rozloženy
na tři etapy a činí 7 735 000,00 Kč. V projektu
je navržená instalace dvou 50 KW kotlů na biomasu. Jako palivo pro splnění nároku na dotaci
je možné použít pouze štěpky, palivové dříví,
brikety a peletky. Bylo doporučeno zakoupení
kotle, v kterém bude možné spalovat jak brikety, tak peletky. Výměnu kotle je naplánováno
provést ještě v letošním roce. Z tohoto důvodu
bylo již vyhlášeno výběrové řízení na obsazení
místa stavebního dozoru na akci „ZŠ Poniklá – Snížení energetické náročnosti a instalaci
OZE“. Do veřejné zakázky malého rozsahu
jsme obdrželi dvě nabídky. První nabídka byla
podána panem Bohuslavem Šírem z Jilemnice
a druhou nabídku podal pan ing. Jaromír Beran
z Rokytnice nad Jizerou. RO do výběrových
kritérií zařadila tato hodnotící kritéria: výše
nabídkové ceny za celý rozsah plnění veřejné
zakázky, zkušenosti s výkonem inženýrské činnosti a navržený způsob spolupráce s investorem. RO ve výběrovém řízení doporučila jednoznačně k výkonu díla pana Bohuslava Šíra,
který splnil hodnotící kritéria v plném rozsahu.
Z důvodu havarijního stavu komínů
v obecních domech čp. 54 a čp. 55 doporučila



RO oslovit a požádat firmy o předložení nabídky na provedení vyfrézování a vyvložkování.
Předložené nabídky od všech dodavatelů byly
po finanční stránce vyrovnané. Rozhodovala
rychlost provedení a délka poskytnuté záruky.
RO doporučila zadat zakázku kominictví Čtyřlístek ze Semil za sjednanou cenu 67 980,- Kč.
RO doporučila opět upozornit na poškozenou silnici III. třídy č. 29065 Poniklá – Jilem.
Po letošní zimě je silnice na mnohých místech
značně popraskaná. Mnohé trhliny jsou až
několikacentimetrové. Krajský úřad LK, odbor
dopravy, byl také upozorněn na stále nedořešenou propusť v úseku zvaném „Buč“, která měla
být provedena v roce 2008 v rámci celkové
rekonstrukce silnice. Oprava silnice provedená
na podzim roku 2009 byla nedostačující. Proto
zatím není uvažováno silnici převzít do majetku
obce.
RO vzala na vědomí rozhodnutí České
inspekce životního prostředí LK o vyměření
poplatku za odebrané množství podzemní vody
za rok 2009 ze zdroje Horní Dola, Nová Ves,
Přívlaka, Poniklá a Keříček ve výši 126 376,Kč. Poplatek byl vyměřen za 63 188 m3 vody.
RO odsouhlasila poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 10 000,- Kč speleologické
společnosti, která v roce 2009 provedla na své
náklady opravu jímaliště.
I přes složitou finanční situaci obce
RO doporučila vyčlenit z rozpočtu letošního
roku 100 tis. Kč na podporu spolkových aktivit.
Předložené požadavky místních spolků musely
být kráceny, protože doslova předčily možnosti
obecního rozpočtu. Čerpání finančních příspěvků bude nutné vždy nejdříve projednat s paní
pokladní.
RO vzala na vědomí vypracování projektu na dokončení III. etapy Modernizace
školní kuchyně. Projekt byl předložen v rámci
4. výzvy MAS „Přiďte pobejt! o. s. Jilemnice.
Celkové náklady na dokončení činí 360 tis. Kč.
Předmětem projektu je zakoupení konvektomatu na přípravu jídel a dořešení odsávání par.
Spoluúčast obce nepřesáhne 10%.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 22. 02. 2010
22. zasedání ZO proběhlo dne 22. 02.
2010. Zde přikládám přepis zápisu z jednání.
Je předložen v plném znění bez příloh.
Rád bych upozornil, že je velmi zkrácený
a jsou v něm uvedeny, dle nevím jakého klíče,
pouze střípky jinak velmi vášnivých diskuzí.
Přílohy zápisu jsou k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
22. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti 12
zastupitelů.
Ověřovatelka zápisu 21. zasedání ZO paní
Lenka Scholzová se vyjádřila k zápisu: zápis je
pořádku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 22. zasedání ZO.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 22. zasedání ZO
ověřovateli zápisu slečnu Petru Therovou
a paní Janu Pičmanovou, zapisovatelkou paní
Lenku Hájkovou, navrhovatelem usnesení pana
Miloše Holubce.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 18. 11. 2009 do 1. 2. 2010
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Pan Kulhavý se dotázal na důvod vracení
části dotace na Czech Point – Město Jilemnice

rozdělilo přidělenou částku na jednotlivé obce
a záleželo na ceně pořízeného zařízení, obec
Poniklá nepořizovala všechno zařízení, proto se
přebytek dotace vracel. Dále se tázal na využití
dotace z Fondu kulturních tradic – použita na
vydání nových pohlednic obce Poniklá. Pan
Čížek informoval o změně názvu Bertera zpět
na Interlanu od 1. 1. 10. Slečna Therová se informovala na získanou dotaci na zateplení ZŠ
– dotace získána, zatím je spíše nežli s radostí
spojena s obavou se spolufinancováním.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 18. listopadu 2009
do 1. února 2010.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) .Zrušení Fondu rozvoje bydlení
M. Kavánová: (info) Letos do 28. 2. 2010 budou doplaceny poslední dvě půjčky z Fondu
rozvoje bydlení. Částku 900.000 Kč od MMR
jsme již vrátili v loňském roce (byla poskytnuta
na dobu určitou). Navrhuji zrušit Fond rozvoje
bydlení a převést zůstatek na běžný účet obce.
O půjčky již není zájem – jejich vyřizování je
složité a použití přesně dané. Poslední žadatelé
se byli ptát v roce 2006.
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že půjčky již ztratily
smysl, dnes je možnost úlevy na nájemném,
proto není nutné tento fond dále udržovat.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zrušení Fondu rozvoje bydlení
a celý zůstatek schvaluje převést na běžný účet
obce.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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4) Schválení podání žádosti do
POV LK
M. Kavánová: (info) Jedná se o grantový fond
Libereckého kraje, program č. 17 – Program
obnovy venkova. Navrhujeme žádat o úroky
z úvěru na tělocvičnu, LK poskytuje 70%,
podíl obce je 30%, maximální částka dotace je
100.000,- Kč, žádáme v plné výši.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádosti do grantového
fondu LK č. 17 –POV na získání dotace na
úroky z úvěru – smlouva č. 220918219/0300
za rok 2010. Výše úroků pro rok 2010 činí
118.038,12,- Kč. Spolupodíl či celá výše bude
hrazena z rozpočtu obce, schváleného 30. listopadu 2009.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení prodloužení kontokorentního úvěru
A. Vondrová: (info) Pokud chceme nadále
užívat kontokorentní úvěr i v tomto roce, je
nutné opět zažádat ČS o jeho prodloužení. Kontokorent využíváme již třetím rokem a chod
obce si bez něj momentálně neumíme přestavit.
Dochází k velkým propadům v příjmech obce,
hlavně na dani z příjmu, vloni to bylo více než
milion korun. K podání žádosti je třeba usnesení zastupitelstva.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodloužení kontokorentního
úvěru u ČS ve výši 800.000,- Kč od 15. 3. 10
do 14. 3. 11.
Hlasování:
Pro
12



Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení výsledku hospodaření
MŠ, ZŠ a hospodářské činnosti
obce
L. Scholzová: (info k MŠ) Zřejmě se nám do
této částky promítl „dar“ 50.000 Kč od firmy
EKOSTAVBY, pana Z. Šíra (odečet 50 tisíc
z částky za stočné, kterou má předplacenu), za
tuto ušetřenou částku byl nakoupen nábytek.
Částku prosím rozdělit následovně: 10.000,Kč do fondu odměn (jako rezerva v případě
zástupů za nemocné či doplatky na proplacení
nemocenské za 14 dní, dorovnání mzdy při
nedostatečném financování MŠMT) a zbytek
do fondu rezerv na opravy, požadavky hygieny
na změny apod.
Diskuse:
Paní Kavánová se dotázala na náklady na topení v MŠ – paní ředitelka je spokojená, tím, že
nádrž je ve vlastnictví MŠ, je možné výběrové
řízení na dodavatele paliva a tím se hodně ušetří,
topení je téměř bezúdržbové, nejsou náklady na
topiče, není žádný odpad. Samozřejmě se ušetří
také díky tomu, že momentálně funguje jen
jedno oddělení MŠ.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledek hospodaření MŠ, který
skončil s kladným výsledkem 90.801,25,- Kč
a schvaluje jeho rozdělení do fondu odměn ve
výši 10.000,- Kč a zbytek 80.801,25,- Kč do
fondu rezervního.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

M. Kavánová: (info k ZŠ) Záporný výsledek
hospodaření školy je chyba obce – ke konci roku
jsme jako zřizovatel dlužili škole 100.000,- Kč
na provoz. O tuto částku byl navýšen rozpočet
ZŠ. Pan ředitel však nepřičítá tuto částku provozu tělocvičny.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledek hospodaření ZŠ, který
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skončil ztrátou ve výši 20.622,18,- Kč a souhlasí s jeho uhrazením formou mimořádné dotace
od zřizovatele ve výši 20.622,18,- Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Hospodářská činnost obce – bytové
hospodářství
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výsledek hospodaření obce
Poniklá, který skončil s kladným výsledkem
51.902,39,- Kč, a souhlasí s jeho převedením na
účet „nerozdělený zisk/ztráta z minulých let“.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Informace o žádosti ke změně
Územního plánu obce Poniklá
M. Kavánová: (info) Zatím bylo podáno 15
žádostí o změnu. Bohužel jsme byli informováni, že od 1. 1. 2012 vstoupí v platnost § 102 odst.
2 stavebního zákona – vlastníkovi pozemku,
jehož určení k zastavění bylo zrušeno na základě
změny územního nebo regulačního plánu, nebo
vydáním nového, náleží náhrada, která se
stanoví ve výši rozdílu mezi cenou stavebního
pozemku a cenou obvyklou. Dále bylo MěÚ
sděleno, že v současné době nebude možné
stanovit nové stavební parcely, pokud nebude
zastavěno 80% všech stavebních pozemků, již
zanesených v Územním plánu. Možností je
změna na stavební pozemek výměnou za vynětí
jiného pozemku z této kategorie. Obec však na
tyto výměny k dispozici pozemky nemá. Navíc
územní plán se po cca 5 letech od schválení
vyhodnocuje, z kolika % byl splněn. Bylo nám
doporučeno již teď rozdělit podané žádosti na
změny účelu a ostatní k samostatnému vyřízení.
Proto doporučuji projít žádosti a řešit je až na
příštím zastupitelstvu.

Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že současné zákony čím
dál víc znemožňují výstavbu, čímž mohou
způsobit úbytek obyvatel v obci, což je vždy
problematické.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informace MěÚ Jilemnice
o pořízení změny ÚPD obce Poniklá.

8) Diskuse
Paní starostka poděkovala všem přítomným za
pomoc při organizaci Sousedského bálu.
Paní starostka s paní Hájkovou informovaly o termínu dětského maškarního plesu,
paní Hájková jménem pořádajícího spolku
(jeskyňáři) požádala ostatní spolky a obec o pomoc s organizací.
Paní starostka požádala o návrhy nového řešení
na skladování tříděného odpadu (v pytlích na
tříděný odpad je komunál, taktéž v kontejneru
na železo na „Huderově“), prozatím padl návrh
na sběrný dvůr či systém jemu podobný (nutno
zjistit pravidla pro jeho provoz), na železo –
zrušit kontejner a zavést opět „železné neděle“.
Pan Čížek upozornil, že pokud má obec
zájem o odkup lisu na PET lahve z bývalého
Bertera, je třeba urychleně rozhodnout. Pan
Kulhavý oznámil zprávu od obyvatel DPS
o nevyvezených kontejnerech.
Pan Klikorka přednesl výhrady ke zkrácené
formě zápisu z minulého zastupitelstva. Paní
starostka opět vysvětlila, že zápis se zkrátil
na žádost auditorky kvůli přehlednosti, a upozornila, že i doslovný zápis lze vysvětlit více
způsoby. Pokud chce někdo vědět podrobně, co
se projednává, může přijít osobně na zastupitelstvo, do příštího zastupitelstva je k dispozici
také zvukový záznam jednání.
Pan Čížek v návaznosti na získání dotace na topení v ZŠ informoval o úspěšném řešení topení
v paneláku, kde jsou nyní velké úspory.
Slečna Therová se ptala na reklamaci silnice na
Jilem – již je připravována.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Sběr šrotu
Od 19. července 2010 bude zrušen velkoobjemový kontejner na železo ve středu
obce „Na Huderově“. Sběr železného odpadu
budou organizovat ponikelští dobrovolní hasiči třikrát do roka mobilně – v listopadu, březnu, červenci. Přesné termíny budou nahlášeny
v dostatečném předstihu.
OÚ Poniklá

Svoz odpadů
Vážení spoluobčané, od nového roku jsme
rozjeli nový systém svozu odpadů. Každou
novotu provázejí problémy a nedostatky. Do
schránek jste obdrželi informace o dalším
průběhu vývozu odpadů. Ještě touto formou
opakuji:
Od 1. 5. 2010 budou sváženy nádoby
z naší obce takto:
PONDĚLÍ:
sudý týden – 3. květen: týdenní (zelené),
14 denní (žluté), Přívlaka- 14 denní (žluté)

lichý týden – 10. květen: týdenní (zelené),
kombi (červené)
Děkuji za pochopení,
Míla Kavánová
starostka obce

Poslední skluz
Loňská akce nazvaná „Poslední skluz“
byla dobrým nápadem, který by byla škoda
nezopakovat. Proto jsme se pustili do jeho
příprav. Závod mohl absolvovat každý, v masce nebo v civilu, na bobu či na čemkoliv.
Počáteční zmatky byly překonány výborným
panem moderátorem a jeho pomocníky. Na
trati se postupně vystřídali závodníci malého
vzrůstu až po účastníky, kteří se nemohli do
zapůjčených strojů vejít. K vidění bylo několik
podomácku sestavených závodních speciálů
i pár zcela klasických zimních dopravních prostředků z dob našich babiček a dědů. Jak rychlí
byli jednotliví soutěžící, je uvedeno v tabulce.
Všem organizátorům děkuji a těším se na další
ročník s novými stroji na trati.

K vidění bylo i pár zcela klasických zimních dopravních prostředků.



Míla Kavánová
starostka obce

foto: A. Soukupová
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Kategorie pĜedkolní - dČti do 6let- BOBY
þíslo

jméno

1. þas

4
2
9
5
3
1
11
8

Jakub Jeek
JiĜí Krajský
Klára Pajerová
Adam Vrbata
Michal Vrbata
Andreas Mare
Erik Hejral
Jakub Nový

18
19
21
17
24
23
16

Sára Kunertová, lye
Václav Krajský, ptel
Zuzana Míþková, lye
Kristýna Kunertová, lye s doprovodem
Kaþenka Jandurová, rohaþky s doprovodem
Daniel Kriak
Aniþka Bareová, lye

31
37
34
32
35
33
40
36
38

Barbora Horká
Martin Jeek
Martin Hanþar
Jan Horký
Klára Gembická
Vojta Holubec
Michal Nový
Nikola Vrbatová
Aneta piþáková

2. þas

9,63
10,25
10,16
11,45
11,57
11,26
12,98
42,5

9,15
9,57
9,95
10,4
10,99
11,7
13,39
8,53

prĤmČr

poĜadí

9,39
9,91
10,055
10,925
11,28
11,48
13,185
25,515

1
2
3
4
5
6
7
8

9,05
9,35
9,01
9,82
15,16
24,6

9,155
9,55
10,105
10,745
17,59
27,775

1
2
3
4
5
6

8,32
8,8
9,01
8,7
9,2
8,9
9,5
9,95
16,33

8,355
8,875
8,975
9,19
9,32
9,76
10
10,96
18,5

1
2
3
4
5
6
7
8
9

7,5
8,03
11,22

7,63
8,125
12,31

1
2
3

24,01
28,14

22,165
24,75

1
2

12,7
12,18
20,9
32,97

12,575
12,75
24,23
33,555

1
2
3
4

13,58
14,7
17,3
18,59
23
22,24
20,2
24,27
24,7
24,55
26,01
55,9

13,75
14,995
16,66
18,85
20,915
21,315
24,345
24,71
24,925
25,175
29,04
57,2
22,29

1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
7D

Kategorie pĜedkolní - dČti do 6let- COKOLIV
9,26
9,75
11,2
11,67
20,02
30,95
13,32

Kategorie do deseti let - BOBY
8,39
8,95
8,94
9,68
9,44
10,02
10,5
11,97
20,67

Kategorie do deseti let - COKOLIV
47 Marek Huek, lye
46 Valentýna Menzlová, lye
48 Martina Míþková, lye

7,76
8,22
13,4

Kategorie do 15let - BOBY
62 VojtČch Scholz
61 Tomá Novotný

20,32
21,36

Kategorie do 15let - COKOLIV
77
79
78
76

VojtČch Huek
Zuzka VaĖková
Linda Nádvorníková
Dominika Kamara

12,45
13,32
27,56
34,14

Kategorie dospČlí - COKOLIV
93
91
89
98
97
100
96
99
94
87
88
95
90
92

Jan Bekr, skibob vlastní výroby
Blanka Kunertová, snowboard
Jakub Míþko
Petra Jeková, bob
Jitka Vrbatová, bob
Martin Jeek, bob
Holubec,Psota, þerní na saních
Karel Vrbata, bob
Scholzovi, bába s dČdkem na kĜesle
Aniþka Hejralová, sáĖky
PĜemysl Jandura, rohaþky
Scholzovi ml.,mimþa ve vaniþce
Martin Gebický, bob
Luká Holubec, skibob vlastní výroby

13,92
15,29
16,02
19,11
18,83
20,39
28,49
25,15
25,15
25,8
32,07
58,5
18,93D

25,65D
15,43 zlomenina

Speciální ceny
Za nejrychlejí jízdu na bobu v nejmladích
Za nejzajímavČjí stroj
za nejhezþí masku

Jakub Nový
Scholzovi a spol.
Sára a Kristýna Kunertovy
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Prostranství za hřbitovem
Zaměstnanci OÚ Poniklá vyklidili prostranství za hřbitovem. Žádám občany, aby
veškerý odpad ze hřbitova ukládali do umístěných popelnic. Hřbitovní odpad se nebude
likvidovat pálením. Důvodem je skutečnost,
že odpad není dostatečně tříděn. Druhým
důvodem je vybudování kulturního místa i za
hřbitovní zdí.
Prosím, abyste upozornili ostatní, kteří by
se při úklidu chovali jinak. Děkuji.

které spolupracují s místním úřadem práce
a jsou denně aktualizovány, jsou umístěny
nabídky pracovních míst všeho druhu. Vše je
bezplatné a časově méně náročné než vystávání v dlouhých frontách na úřadech práce.
Výhodou je i možnost okamžitě kontaktovat
zadavatele inzerátu prostřednictvím krátkého
formuláře.
Pokud Vás zajímají podrobnější informace, nahlédněte prosím na webové stránky
nebo nás přímo kontaktujte.
Jan Lenčo
www.pracesemily.cz
tel.: +420 607 630 403

Míla Kavánová
starostka obce

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR
Ve dnech 28. (od 14:00 do 22:00 hodin)
a 29. května (od 8:00 do 14:00 hodin) budou
probíhat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Volební místnost pro obec Poniklá zůstává ve stejných prostorách jako každý
rok, tj. v zasedací místnosti OÚ.
Prosím voliče, kteří budou požadovat
volební urnu, aby tuto skutečnost nahlásili na
OÚ Poniklá.
Tel. čísla: 481 585 981, 733 539 725
Míla Kavánová
starostka obce

PraceSemily.cz
Dobrý den,
dovolte, abychom Vás informovali o unikátním projektu, který právě uvádíme do provozu. Vzhledem k současnému stavu ekonomiky a narůstající nezaměstnanosti chceme
naším projektem podat pomocnou ruku všem
lidem, kteří hledají zaměstnání.
Na webových stránkách PraceSemily.cz,



Pozemky
Pan Daniel Šír, 512 42 Poniklá 68
žádá o odkoupení pozemku ppč. 416/23,
k. ú. Poniklá.
OÚ Poniklá

Pohádkový
les

Letošní Pohádkový les se uskuteční
v sobotu 26. června od 13:00 hodin.
Start na fotbalovém hřišti „Na Kozinách“. Prosím pohádkové postavičky
a ty, kdo nabízí pomoc při organizaci,
aby se jakýmkoliv způsobem hlásili na
obecním úřadě.
Děkujeme, zaměstnanci OÚ

PondĢlí
odpovĢdná osoba
Úterý
odpovĢdná osoba
StƎeda
odpovĢdná osoba
tvrtek
odpovĢdná osoba
Pátek
odpovĢdná osoba
Sobota
odpovĢdná osoba
nedĢle
odpovĢdná osoba
nedĢle

14:30

15:00 15:30

kola
TJ Poniklá
TJ Sokol
SDH Poniklá
VeƎejnost

16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
20:30 21:00 21:30
Stolní tenis
J. Pavlƽ
Minijunior aerobik
enský volejbal
Aerobik, posil.
M. Holubcová
Petruková, edý
Z. Petruková
Volejbal
P. Pospíchal
Sportovní hry
Aerobik, posil.
Z. VinkláƎ
M. Holubcová
enský volejbal
Volejbal
Maoretky
Z. Petruková
P. Pospíchal
L. Vránová
Volejbal
Hanē a spol.
Florbal
badminton
M. Gembický
K. Kavánová
NedĢle 10:00 Ͳ 11:30
SDH Poniklá

14:00

Rozpis haly od 30. dubna 2010

Pod horami - březen - duben
Zprávy z obce
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
jeme, že kuželkové dluhy co nejdříve vyrovnáme.

Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili
s těmito občany:
2. 3. 2010 Bedřich Kawycz
6. 3. 2010 Josef Volejník
8. 3. 2010 Věra Biedermannová
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Narození
Dne 6. 4. 2010 se narodila Anička Fáborská
Rodičům upřímě blahopřejeme.

Marek a Bára Kulhaví

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naší maminkou, Věrou Biedermannovou. Děkujeme za projevy soustrasti, kondolence i květinové dary. Moc děkujeme panu
Františku Kavánovi za jeho krásná slova. Paní
Věře Novákové děkujeme za důstojný obřad.
O to smutnější bylo, když jsme po 14 dnech
po pohřbu šli z hrobu uklízet květiny. Všechny
květiny byly pryč i s pohřebními věnci.
Jedná se o vandalismus nebo o krádež i na
hřbitově?
Zarmoucená rodina

Svatby
13. 02. 2010 se na společnou cestu životem
vydali Radka Chládková a Miloslav Turek.
Stříbnou svatbu oslavili:
26. 3. 2010 Blanka a Imrich Kohútovi
23. 3. 2010 Lenka a Miloslav Skalsští
27. 4. 2010 Eva a Pavel Paskovi

Jubilea v březnu a dubnu
V měsících lednu a únoru oslavili svá životní
jubilea tito občané:
Anna Prokůpková
Josef Nosek
Marie Jarošová
Ladislav Kohout
Hedvika Harcubová
Waleria Kavánová
OÚ Poniklá

Poděkování
Děkujeme zástupcům SDH Poniklá za příjemné zpestření naší svatební oslavy a slibu-

11

foto: Marek Kulhavý

Pod horami - březen - duben

SDH Poniklá

Co se děje u ponikelských hasičů
Požární prevence
Jedno staré přísloví říká: „Oheň je dobrý sluha
ale špatný pán“. A je to svatá pravda. Mnohokrát jsme se přesvědčili o tom, že když se stane
oheň pánem, tak to je vždy k naší škodě. Ani
včasný zásah hasičů nás pak neochrání od velkých finančních ztrát na majetku, ale někdy
i na zdraví a v nejhorším případě i na životě.
A přitom stačí tak málo – prevence. Prevence
je ve své podstatě zodpovědné chování každého jedince. Proto bychom si měli před každou
činností připomenout, zda při ní nevzniknou
nebezpečná rizika ohrožení na zdraví, ale
i požáru. Zdraví dokážeme ochránit ochrannými pomůckami a požárům můžeme zabránit
bezpečnou manipulací s ohněm a zdroji vysokých teplot. Především neprovádíme to, co je
zakázáno (vypalování trávy, zapalování velkých ohňů,…). Vždy se řídíme pokyny výrobce, protože v těch jsou obsaženy všechny státem vydané zákony a předpisy, které bychom
měli dodržovat, abychom si nezpůsobili újmu
na zdraví a nezavdali příčinu ke vzniku požárů. A protože nenosíme zákony a předpisy
v hlavě, předkládám vám pár základních pokynů k předcházení vzniku požárů:
Komín nad střechou:
Závady – rozpadlá hlava komína, vydrolené spárování, poškozené oplechování, poškozená střecha. Pokud má objekt hromosvod,
nesmí být přerušeno vedení k zemnící desce.
Půdní prostor:
Těleso komína musí být omítnuté a obílené. Skladování hořlavého materiálu min.
1 m od komína.
Schodiště a chodby:
Musí být průchodné pro případ zásahu.
Nesmí se zde skladovat zásobní láhve na propan-butan.
Obytná část – tepelné spotřebiče:
Na tuhá paliva – bezpečné sestavení nepoškozeného kouřovodu, nehořlavá podložka pod
topidlem s přesahem 30 cm vpředu a 10 cm
na bocích, bezpečná vzdálenost od hořlavých
materiálů je 20 cm.
Na kapalné palivo – bezpečná vzdálenost
10 cm, žádné zásobní palivo.
Na plyn – bezpečná vzdálenost 5 cm, žádné zásobní lahve.
El. infrazářiče – bezpečná vzdálenost

40 cm od stropu, 50 ve směru sálání, 5 cm
ostatní směry, pozor na teplotu zástrčky, zahřívání zástrčky signalizuje poruchu zásuvky.
Akumulační kamna – bezpečná vzdálenost
50 cm ve směru sálání, 5 cm v ostatních směrech, nepokládat hořlavé materiály na povrch
kamen.
Suterén:
Zákaz skladování propan-butanových lahví a lahví na ostatní stlačené hořlavé plyny.
Vybírací komínová dvířka musí být přístupná
a zajištěná závorou proti vypadnutí. Tuhá paliva mohou být skladována min. 1 m od komína a od kotle ÚT. Ukládání popela pouze do
kovových nádob s nehořlavým víkem.
Garáž:
V garáži může být skladováno pouze
40 l PHM pro jedno vozidlo. Nesmí se zde
používat topidel s otevřeným ohněm a nesmí
se zde skladovat propan-butanové lahve.
Každý majitel by se měl ve vlastním zájmu
vybavit dnes již snadno dostupnými hasicími
přístroji. I malý hasicí přístroj dokáže zabránit
velkému požáru.
Petr Holubec
preventista

Dvojité vítězství Poniklé A a Jinolic
První máj je pro většinu z nás spojen nejenom se dnem pracovního volna, ale také s tradičním líbáním pod třešní. Pro hasiče byl však
letos dnem, kdy se konal již 14. ročník soutěže
O pohár Sv. Floriána. Ačkoli předpověď počasí
strašila velkou oblačností a deštěm, Krakonoš
vše zařídil jinak a po celé soutěžní odpoledne spadlo jen pár dešťových kapek a sem tam
vykouklo i sluníčko.
Letošní ročník přinesl kromě tradičního
požárního útoku ještě jednu doplňkovou a zcela dobrovolnou disciplínu – a to požární útok
s jednotnou požární stříkačkou FPN 10-1000
Konfi. Požární stříkačku zakoupil sbor v rámci projektu „Obnova materiálového vybavení
SDH Poniklá“, který byl financován z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova.
Do požárního útoku s vlastním strojem se
zapojilo 15 družstev mužů a 7 družstev žen.
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V mužích byly k vidění velmi kvalitní časy,
u družstev Jinolice a Jablonec nad Jiz. byla
dokonce na levém terči pokořena „čtrnáctka“,
přesněji řečeno časomíra se na levém terči
zastavila u Jinolic na čase 14,54 s a u Jablonce n. Jiz. 14,82 s, Jablonec však svůj pokus
nedokončil. Konečné pořadí v kategorii mužů
– vlastní stroj:
1.
Jinolice – 15,54 s
2.
Tatobity – 15,88 s
3.
Jesenný – 16,40 s
9.
Poniklá B – 20,15 s
11. Poniklá C – 22,95 s
12. Poniklá A – 27,70 s
Pořadí v kategorii žen – vlastní stroj:
1.
Poniklá A – 20,41 s
2.
Malá Skála – 21,19 s
3.
Vlastiboř – 21,27 s
6.
Poniklá B – 27,96 s
Požární útok s jednotným strojem připravil několika družstvům krušné chvilky, zvláště
když došlo ke kontaktu s červeným hlavním
tlačítkem, které mašinu vypíná a zapíná. Strojník se pak nestačil divit, že přidává plyn a nic
se neděje – kontaktem savice s tlačítkem se
mašina vypnula. Kvůli tomu málem nedokončila svůj pokus tři družstva, vždy vypomohl
včasný zásah technické čety, která okamžitě
stroj nastartovala. Ačkoli si většina družstev
myslela, že s tříválcem nepůjde udělat žádný
kvalitní čas, náš Julius (jak byl stroj slavnostně
pokřtěn začátkem dubna) překvapil a několi-

SDH Poniklá
krát se časomíra zastavila na čase začínajícím
16 s.
Jednotného stroje se nezaleklo 12 družstev
mužů a 6 družstev žen. Výsledky mužské kategorie s jednotným strojem:
1.
Jinolice – 16,76 s
2.
Podůlší B – 17,02 s
3.
Roudný – 17,03 s
8.
Poniklá B – 19,12 s
9.
Poniklá C – 21,89 s
10. Poniklá A – 35,08 s
Výsledky ženské kategorie s jednotným
strojem:
1.
Poniklá A – 19,37 s
2.
Vlastiboř – 21,73 s
3.
Jeřmanice – 22,15 s
6.
Poniklá B – pokus nedokončen
Velké poděkování patří nejenom soutěžícím za jejich disciplinovanost a kvalitní
výsledky, ale také členům sboru, kteří se zapojili do přípravy a zdárného průběhu soutěže.
Na závěr došlo i na tradiční líbání pod třešní
– startéra a komentátora soutěže na hřišti Na
Kozinách políbila téměř polovina ženského
osazenstva. Za rok nás čeká jubilejní 15. ročník soutěže O pohár Sv. Floriána, věřme, že
bude alespoň tak úspěšný jako ten letošní.
Výsledky naleznete na www.sdhponikla.
estranky.cz
Za SDH Poniklá P. Therová

Soutěžní sezónu pro většinu družstev zahájil 14. ročník Floriánského poháru.
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TJ Poniklá

Ponikelská kopaná

Rozlosování jarní þásti - okresní soutČ mui.
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

A2A1502

TJ Poniklá

1. FC Tatobity

03.04. 16:30

Den

A2A1606

FC Víchová B

TJ Poniklá

11.04. 16:30

NE

A2A1703

TJ Poniklá

Spartak Rokytnice B

17.04. 17:00

SO

A2A1805

Sokol Nová Ves B

TJ Poniklá

25.04. 17:00

NE

A2A1904

TJ Poniklá

Sokol Bozkov B

02.05. 17:00

NE

A2A2004

HSK Benecko

TJ Poniklá

09.05. 14:30

NE

A2A2105

TJ Poniklá

SK Studenec B

15.05. 17:00

SO

A2A2203

FK KoĢálov C

TJ Poniklá

23.05. 14:30

NE

A2A1407

Sokol Horka

TJ Poniklá

26.05. 17:00

ST

A2A2306

TJ Poniklá

Sokol Rovensko B

29.05. 17:00

SO

A2A2402

SK Mírová B

TJ Poniklá

06.06. 17:00

NE

A2A2507

TJ Poniklá

SK Malá Skála B

12.06. 17:00

SO

A2A2601

TJ Vysoké B

TJ Poniklá

20.06. 16:00

NE

SO

Rozlosování jarní þásti - okresní pĜebor áci.
Zápas

Hosté

Termín

E1A1202 SK Studenec

Domácí

TJ Poniklá

25.04. 12:00

Den
NE

E1A1304 TJ Poniklá

Sokol Jablonec

03.05. 17:00

PO

E1A1401 Spartak Rokytnice

TJ Poniklá

08.05. 14:30

SO

E1A0804 TJ Vysoké

TJ Poniklá

15.05. 09:30

SO

E1A0902 TJ Poniklá

Sokol Roztoky

22.05. 14:30

SO

E1A1003 FC Víchová

TJ Poniklá

30.05. 09:30

NE

E1A1103 Sokol Horní Branná

TJ Poniklá

05.06. 14:30

SO

E1A0403 TJ Poniklá

Sokol Horní Branná

12.06. 14:30

SO
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Ze školy a ze školky

Z naší školy a školky
Ocenění
Svátky jsou tu od toho, abychom se na
chvíli zastavili, zamysleli a třeba i poděkovali
těm, kteří si to zaslouží. Jenže některé svátky
bohužel pomalu mizí z kalendářů i myslí lidí.
Jedním z takových svátků je i 28. březen „Den učitelů“. Snad jen ve školách a u většiny
zřizovatelů se na tento svátek nezapomíná. Na
své učitele nezapomínají ani v Poniklé.
Tento svátek však nepatří pouze učitelům.
Vždyť k dobře fungujícímu školskému zařízení (škole) patří i provozní zaměstnanci jako
kuchařky, uklízečky, školníci, vedoucí školního stravování…, bez nichž by školy nebyly
schopny plnohodnotně fungovat.
A také by nebylo fér v souvislosti s tímto svátkem opomenout ty, kteří ve školství
strávili podstatnou část svého produktivního
věku a nyní se těší ze zaslouženého odpočinku. Vždyť řada z nich se ochotně vracívala,
nebo ještě vrací, do své „školy“ v době nouze

a zaskakují za nemocného kolegu či kolegyni.
Při příležitosti tohoto svátku Jilemnickosvazek obcí dne 30. března 2010 uspořádal
již po několikáté slavnostní setkání pedagogů a provozních zaměstnanců ve školství.
Hlavním cílem tohoto setkání je nejen připomenout si výročí narození „Učitele národů“ J. A. Komenského, na chvíli se zastavit
a nechat se hýčkat všemi organizátory a účinkujícími, ale zejména připomenout zásluhy
a ocenit celoživotní přínos některých pracovníků školství.
A tak si za naši obec letos slavnostně přebraly ocenění paní kuchařka MŠ Jitka Novotná a bývalá ředitelka paní Jaroslava Hradecká. Ještě jednou jim blahopřejeme a přejeme
hodně krásných chvil na chaloupce u silnice či
milované zahrádce a mezi vnoučaty.
A Vám, paní starostko, děkujeme, že na
náš svátek nezapomínáte a každoročně naši
nelehkou práci oceníte milou kytičkou.
Lidmila Boháčová a Lenka Scholzová

A tak si za naši obec letos slavnostně přebraly ocenění paní kuchařka MŠ Jitka Novotná a bývalá
ředitelka paní Jaroslava Hradecká.

foto: FOTOLAB Jilemnice
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Pan Rok II.
Třpytivý leden
V novém roce jsme se sešli v MŠ ještě plni
zážitků z Vánoc. Avšak nastávající rok jako by
chtěl na sebe upozornit a dokázat nám svoji sílu
a čerstvost, zasypával nás bohatou sněhovou
peřinou a připravil nám třeskuté mrazy. Venku
zaledoval vše, co mu přišlo do cesty, a dokazoval
nám, jak ledově má vypadat správný leden.
Nás však nezaskočil. Nejenže jsme si v útulném a teplém prostředí naší školky vychutnávali hry s novými hračkami, které jsme našli pod
stromečkem, ale směle jsme vyráželi navzdory
sněhu a mrazům ven. Hrabali jsme sníh lopatami, prošlapávali si cestičky, budovali bunkry
a využívali kopce nad školkou ke sjezdům na
pekáčích a kluzácích.
Při jednom z našich zimních povídání v MŠ
jsme si uvědomili, jak těžko musí být v tuto
dobu zvířátkům v lese a na polích. Navíc se nám
podařilo vypátrat podle písma ve sněhu, že některá zvířátka obcházejí okolo naší školky. A tak

Ze školy a ze školky
bylo rozhodnuto, že se musí zvířátkům donést
něco na zub, aby útrapy zimy snáze přečkala.
Vzpomněli jsme si na pana Václavíka a na jeho
krmelec a poprosili jsme ho, jestli by tam s námi
21. 1. nezašel a nepomohl nám správně roztřídit
přinesené dobroty. Pan Václavík nejenže s námi
ochotně šel a se vším nám pomohl, ale ještě
navíc nám prozradil zajímavosti ze života zvířátek z lesa a pak nás obdaroval sklenicí medu,
abychom nestonali.
Pravda, nějaká ta rýma a kašel nás sice neušetřily, ale na to, že jsme celý leden jezdili pravidelně každé úterý plavat a každý den poctivě
vyráželi ven na kopec, jsme nijak zvlášť nemarodili.
Ospalý únor
Únor převzal žezlo vlády od ledna se vším
všudy a pokračoval v tom, co leden započal.
Ukázal se však ještě mnohem mrazivější a sněhovější. Dopřál nám dokonce tolik sněhu, že
jsme zpočátku nebyli schopní takovou nadílku
ušlapat a ujezdit, abychom mohli jezdit na pekáčích a kluzácích. A tak se chtě nechtě naše hry

Vzpomněli jsme si na pana Václavíka a na jeho krmelec a poprosili jsme ho, jestli by tam s námi
21. 1. nezašel a nepomohl nám správně roztřídit přinesené dobroty.

foto: MŠ Poniklá
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neobešly bez házení sněhu a prošlapávání cest.
Ale nebyli jsme v tom sami. Házel každý, kdo
mohl. Jakoby nás chtěl únor potrápit a záměrně
nás donutit k zlepšení fyzické kondice. K naší
dřině nám však už někdy přiletěli zazpívat ptáčci. Myslíme si, že za to, že jsme na ně v tomto
pro ně velmi nepříznivém období nezapomínali
a pravidelně jsme jim sypali do krmítka u naší
školky.
Nám plaváčkům bylo trochu líto, že jsme se
v polovině února rozloučili s jilemnickým bazénem poslední 10. lekcí. Ale z většiny z nás se
stali celkem zdatní plavci, a tak vlastně nezbývá,
než se těšit na léto, abychom si své schopnosti
mohli ověřit a zdokonalit v přírodních tocích.
Ke konci měsíce se počasí umoudřilo a vypadalo to, jako by se i únor unavil. A tak jsme mohli
opět občas vyrazit na pekáče a kluzáky. Dokonce
jsme začali plánovat, že si někteří přinesou do
MŠ běžky a budou pak společně s paní učitelkou
brázdit místní kopeček a přilehlé louky. Ale nakonec z těchto plánů sešlo, neboť nejdříve k nám
nebyly příznivé sněhové podmínky a pak jsme

Ze školy a ze školky
ještě narazili na technické problémy ve vybavení
nás, malých lyžařů. A tak nám nakonec nezbylo
nic jiného, než se zaujetím sledovat naše kolegy
sportovce na zimních olympijských hrách.
Nedočkavý březen
Zimní olympijské hry nás inspirovaly natolik, že jsme se také pustili do sportování, a to
hned v prvním týdnu měsíce března. Naše sportovní povídání, snažení a trénování jsme pak
5. 3. 2010 završili závody ve sjezdu na pekáčích
a kluzácích. Přestože nás vítr šlehal do mrazem
namalovaných tváří, většina z nás to nevzdala
a bojovala do samého konce navzdory přírodním
živlům.
V následujících dnech se ale začalo zdát, že
se k nám i počasí snaží být shovívavější. Přestože
v noci ještě často mrzlo, přes den se již ukazovalo sluníčko a snažilo se nás prohřát a rozproudit
ve všem novou mízu. A tak jsme mohli pozorovat pozvolné probouzení tiché, spící přírody.
Zazelenala se travička, sem tam již zabzučela
včelka, stromy se nalily pupeny. Uvědomili jsme
si, že je čas připravit se na svátky jara. Do našich

Nám plaváčkům bylo trochu líto, že jsme se v polovině února rozloučili s jilemnickým bazénem
poslední 10. lekcí.

foto: MŠ Poniklá
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příprav jsme zapojili i rodiče. A tak se naše školka 18. 3. 2010 proměnila v pracovní velikonoční
dílnu, ve které pod našima šikovnýma rukama
vznikaly velikonoční dekorace. Když jsme se
rozcházeli, nesli jsme si skořápkové věnečky
s kuřátky a papírové slepičky na žebříčku z větviček.
Ve velikonočním duchu se pak odvíjel celý
zbytek měsíce března. Nejprve jsme si o Velikonocích povídali s paní učitelkou a vyrobili
jsme si slepičku s vajíčky. 25. 3. 2010 za námi
do MŠ dorazili také Luboš s Janou z ekologického sdružení Čmelák. S nimi jsme si prohlédli
některé techniky zdobení kraslic, připomněli si
velikonoční zvyky a také jsme ještě stihli vyrobit
si ovečky z pravé ovčí vlny a zdobený stojánek
na krasličku.
A protože k Velikonocům patří spousta
barev, zahráli jsme si v posledním předvelikonočním týdnu na barvičky. Každý den jsme se
my i naše školka zahalili do jedné z nejoblíbenějších barev. V pondělí to byla žlutá, v úterý červená, ve středu jsme byli natruc Škaredé středě celí
bílí, ve čtvrtek – jak jinak – zelení, no a poslední

Ze školy a ze školky
den jsme zakončili do modra. A věřte nebo ne,
v tomhle týdnu si s námi zahrála i paní kuchařka.
Její barevné nápady nás celý týden překvapovaly
a každý den jsme s napětím očekávali co žlutého,
červeného, bílého, zeleného a modrého na talířcích najdeme.
Přestože nám přípravy Velikonoc zabraly
převážnou část společně stráveného času, ještě
jsme se stihli zapojit do soutěže. Objevil ji Honzík Koldovský s maminkou v časopise Báječná
školka. A protože nás napadlo, že ji tam pro děti
dal pan Rok, nemohli jsme ji nechat bez povšimnutí. Pokračovat v ní budeme ještě v následujících dvou měsících.
A protože nám březen tak rychle utekl,
nezbývá nám než se těšit, co na nás čeká v dubnu.
Za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

Lyžařský kurz ZŠ Poniklá
Letos, jako každý rok, absolvovali žáci
6. a 7. třídy ponikelské základní školy lyžařský kurz.

25. 3. 2010 za námi do MŠ dorazili také Luboš s Janou z ekologického sdružení Čmelák.

foto: MŠ Poniklá
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Protože máme výhodu horského prostředí, ochotného pana ředitele a vstřícnou obec,
mohli jsme lyžovat místo jednoho týdne dva
a zcela bezplatně.
Počasí nám přálo a bylo dost sněhu, takže
nás tolik nebolely případné pády. Uvítali jsme
i možnost načerpat síly u místního občerstvení
Na Bahýnku.
Užili jsme si sjezdové i běžecké lyžování a někteří se svezli na snowboardu či kluskách. Pan ředitel byl velice přístupný dohodě
a všemožně zpřeházel rozvrh hodin, abychom
si sněhovou nadílku mohli užívat i v hodinách
tělesné výchovy.
„Lyžák“ jsme si opravdu užili. Děkujem!
žáci 6. a 7. třídy, ZŠ Poniklá

Šesťáci v Egyptě

Ze školy a ze školky
stroje času a vydala se o tři tisíce let zpět do
starověkého Egypta. Aby nebudili podezření,
museli se všichni náležitě obléknout a upravit.
Někteří členové výpravy byli k nepoznání.
Například Natálku Kohoutovou si chtěl jeden
mocný šejk koupit do svého harému.
Když se rozkoukali, začal tuhý boj o trofej
boha slunce. Cesta k výhře byla spletitá. Bylo
nutné rozluštit tajemství pyramid, prokázat
důvtip při čtení hieroglyfů a vzpomenout si, co
o Egyptě zaznělo při hodinách dějepisu.
Bohužel, během lítých bojů každá skupina ztratila jednoho člena. Jejich spokojený posmrtný život byl však zajištěn kvalitní
mumifikací.
žáci ZŠ Poniklá

Na začátku března nasedla šestá třída do

Na začátku března nasedla šestá třída do stroje času a vydala se o tři tisíce let zpět do starověkého Egypta.

foto: ZŠ Poniklá
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ZÁPIS DđTÍ DO MATEġSKÉ KOLY PONIKLÁ
ġeditelka MateĢské koly v Poniklé vyhlauje zápis do MateĢské koly, který
probĒhne dne:

Ve stĢedu 12. kvĒtna 2010 od 13.30 do 17.00 hod.
Vyzývám rodiĀe, kteĢí budou mít zájem o umístĒní svých dĒtí
do pĢedkolního zaĢízení v následujícím kolním roce i v jeho prĪbĒhu (tzn. záĢí
2010 - Āerven 2011), aby pĢed zápisem do M navtívili s dítĒtem lékaĢe
a nechali si na pĢihláku pĢedem potvrdit, e dítĒ je schopno M navtĒvovat.
PĢihláku je mono vyzvednout v pĢedstihu v M, pĢímo v ĀekárnĒ MUDr.
abata nebo stahnout z internetových stránek Obce Poniklá (www.ponikla.cz,
kolství, nebo http://ms.ponikla.cz), kde naleznete i dalí informace o naí
mateĢské kole.
S potvrzenou pĢihlákou se dostavte ve stanovený den a hodinu do M.
V pĢípadĒ, e se Vám stanovený termín nebude hodit, telefonicky si
domluvíme jiný termín ( 481 585 257 nebo 731 711 997 ).

Co nabízíme ve zkratce :
¾ Provoz od 6,30 do 16,30

Na Vai návtĒvu se tĒí za M Lenka Scholzová

¾ PĢijímáme dĒti od dvou let ( k docházce pravidelné i omezené pobíráním
rodiĀovského pĢíspĒvku )
¾ Vlastní vzdĒlávací program vychází z poznávání pĢírody a spoleĀenských
vztahĪ
¾ U mladích dĒtí postupné vstávání pro nespavce, pĢedkoláci odpoĀívají
pouze na molitanech asi pĪl hodiny + specifické Āinnosti pro pĢedkoláky
¾ Nadstandardní aktivity
 pĢedplavecký výcvik
 lyaĢský výcvik bĒecký
 hudebnĒ pohybové Āinnosti
 logopedie
¾ Podle nabídky asi 2x za mĒsíc návtĒvu kulturní akce, výlety,
¾ SpoleĀná výrobní odpoledne pro dĒti a jejich rodiĀe
¾ Domácí kuchynĒ s minimálním pouitím polotovarĪ
Podrobné i dalí informace na naich webových stránkách
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Kulturník

Ponikelský kulturník
Vystoupení ponikelských mažoretek a vystoupení miniaerobiku
Paní Jiroušová zorganizovala nejen pro
členy Klubu důchodců „výletní“ schůzku.
Po dohodě s paní L. Vránovou, která vede
kroužek mažoretek a paní M. Holubcovou,
vedoucí kroužek miniaerobiku, vystoupily tyto dva kroužky ve školní tělocvičně se
svými skladbami. Malé mažoretky „Berušky“ předvedly dvě skladby, starší „Čekanky“
závěrečnou. Tým miniaerobiku také předvedl
cvičení na dvě písně. Tolik diváků naše hala
zatím nepamatuje. Po sportovním zážitku
následovala prohlídka tělocvičné haly a naší
devítileté školy. Návštěvníci si také opět připomenuli, jak se sedí ve školní lavici. Touto
cestou děkuji paní Lence a paní Martině za
jejich trpělivost a ochotu věnovat se dětem,
jménem všem děkuji za překrásné vystoupení.
Míla Kavánová
starostka obce

Myslivecká výročka

schůzi. Vyslechly jsme spoustu zajímavých
informací, o kterých jsme neměly ani ponětí. Dokonce jsme byly přítomny i pasování
nového myslivce speciálním rituálem. Za
nevšední zážitek a květinu děkujeme.
M. Kavánová, A. Vondrová

Dětský karneval
14. března uspořádal místní speleologický spolek společně s SDH Poniklá a TJ Sokol
„Dětský karneval“. Tradicí je již spolupráce
s panem Mádlem a s panem Krakonošem. Pod
taktovkou pana moderátora bylo odstartováno několik soutěží. Například lovení ponikelského kapra, složitý slalom se sedmimílovými botami, párový tanec na co nejmenším
kousku Krkonošských novin. Díky přístupu
mladých organizátorek nebyly vidět žádné
slzičky. Každé dítko bylo pohoštěno a obdarováno malým dárkem. Jen balónků bylo opět
málo. Snad se příště podaří nafouknout jich
dostatek. Všem organizátorům děkuji.

Společně s paní místostarostkou jsme
přijaly pozvání na mysliveckou výroční

Spokojená maminka

TJ Poniklá Vás srdečně zve na:
Turistickou vycházku okolo Poniklé
dne 22. 5. 2010. Odcházet budeme v 9,00 hodin od obecního úřadu v Poniklé. Délka trasy je asi 15 km.
Cyklovýlet
dne 19. 6. 2010. Odjezd bude od obecního úřadu v Poniklé v 9,00 hodin.
Délka trasy je asi 40 km.
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Malé mažoretky „Berušky“ předvedly dvě skladby, starší „Čekanky“ závěrečnou.

Dokonce jsme byly přítomny i pasování nového myslivce speciálním rituálem.

Kulturník

foto: OÚ Poniklá

foto: OÚ Poniklá
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Dětský karneval

foto: OÚ Poniklá
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Dětský letní tábor

Mladí hasiči, vážení rodiče, přátelé,
dovolujeme si Vám nabídnout možnost účasti Vašeho dítěte na tradičním letním
dětském táboře pořádaném SDH Poniklá. Akce je pořádána pro mladé hasiče, velice
rádi však vezmeme i další zájemce.
Základní informace:
Rekreační středisko Sklář - Ostružno u Jičína
www.sklar-ostruzno.cz
Termín: 8. až 15. srpen 2010 (od neděle do neděle)
Ubytování: chatky po čtyřech
Doprava: Na tábor i z tábora individuální (cca 50 km)
Cena: 2 000,Místo:

Více informací:
http://sdh.ponikla.cz - E-mail: JJirous@seznam.cz - Tel.: 775 950 973
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
13. března - Jenovefa aneb Poloutajené znovuzrození loutkové scény
Začněme dnešní povídání pěkně od samé
kolébky ponikelského ochotničení. Nad ní se
totiž roku 1864 skláněl coby kmotříček bájemi opředený kočovný loutkář Bažant. Není
tedy divu, že v bělostném povijanu rodícího se
zájmu o Thalii v naší vesničce ležela zabalena
dřevěná pimprlátka. Nezbedný Kašpar, mazaný Škrhola, strašní čerti, udatní rytíři, ukrutní
loupežníci, asketičtí poustevníci, moudří králové, vznešené dámy a další postavičky povinné výbavy potulného loutkoherce rozněžnily
tehdy ponikelské diváky a vnukly jim touhu
sloužit múzám. Ne však prostřednictvím oživlého dřeva, nýbrž „opravdově“ - činoherně.
A tak, přestože na samém úsvitu ponikelského
ochotničení stála loutka, byly její vodící provázky v dalších dobách téměř ustavičně úplně
zašmodrchány...
I pozorný poutník stopující historii Poniklé tak sezná jen velmi málo šlápot neživých
herců. Posuďte sami:
Stopa prvá – principál Bažant
Jak jsme již prozradili, byla nejstarší známá loutkářská stopa otištěna do zatím divadelně panenské ponikelské půdy principálem
Bažantem a stala se oním nakročením k prvnímu ponikelskému činohernímu divadelnímu
představení Pometlář. (Hned o prvé premiéře
roku 1864 se však dostal principál Bažant do
lihového opojení neslučitelného se zdárným
průběhem divadla – zmožen vínem zřítil se
tehdy otec zakladatel pod tyatr, rozhodil listy
scénáře, ze kterých napovídal, a tak hru načas
zcela přerušil. Proto také ihned po představení
zanechal kvapné šlépěje směrem k rodnému
Jestřabí, kam spěchal hnán rozlíceným ponikelským ansámblem...).
Stopa druhá – svazácké loutkové divadlo
V prvé polovině 50. let XX. století se
v přestěhované někdejší protektorátní celnici
hrálo „Na Vršku“ pod hlavičkou ČSM marionetové loutkové divadlo pro děti. Z vyprávění
pamětnice paní Skovajsové vysvítá, že byli

svazáci dosti sebevědomí, neb po určitém čase,
když již zvládali vedení loutek, nezdržovali se
již vůbec zkoušením divadelních her. Stačilo
jim prý sejít se hodinku před třetím zvoněním,
rozdělit si mluvičské a vodičské party (užívali
rozdělenou interpretaci, kdy část herců čte role
ze scénáře a část vodí loutky), jenom si zhruba
nastínit příchody na scénu a opona se mohla
roztáhnout!
Stopa třetí – plyšová fauna
Pavel Plichta v dubnu 2005 uvedl rozverné
pásmo bajek a básní Jiřího Žáčka – Žáčkování.
V koláži mnoha kratičkých příběhů se vystřídala rozličná plyšová zvířena.
Stopa čtvrtá (a trochu nechtěná) –
improvizace při představení Lyžníci
V červenci 2005 při jinak činoherním
představení „Lyžníci“ na jilemnickém náměstí
Petr Plichta ve snaze zachránit ohrožené představení doslova loutkářsky vodil po jevišti tři
namol zpité herecké kolegy!!!
Stopa pátá – Jenovefa
Na sklonku prosince 2009 proběhla první
čtená zkouška Jenovefy, do března byly připraveny loutky, scéna a kulisy. Hmota mohla
oživnout.
A nyní již tedy čtenáře, který vydržel
historický exkurs, seznamme podrobněji
s inscenací Jenovefy. Zvolili jsme pro počátek
našeho loutkaření arci klasickou látku, kterou
jsme ovšem přeoděli do výrazně kráceného
a přebásněného textu a vydali jsme se za dobrodružstvím s nejistým výsledkem. Metodou
pokus – omyl jsme zhotovili loutky, scénu
i kulisy (protože začínáme opravdu na zelené louce). Naši vodiči poprvé třímali v rukou
loutku (zvolili jsme javajku, která je vhodná
pro velká i poetická gesta), polovina herců pak
stanula na divadelních prknech vůbec poprvé
v životě. Nechceme zde vypisovat všechna
úskalí, která hrozila potopit naši vratkou bárku, a ani nebudeme unavovat čtenáře popisem
hektičnosti posledních chvil před premiérou.
Pro ilustraci snad uveďme alespoň dvě fakta,
která přiblíží, v jaké „pohodě“ jsme se přiblížili premiéře:
1: Jednoznačným tlakem na loutkového
principála si ansámbl vymohl neveřejnou formu premiéry – tedy v hledišti se ocitli pouze
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zvaní diváci (nicméně i tak jsme si zahráli
13. 3. před zaplněným mini hledištěm o kapacitě 30 známých a přátel).
2: Přestože třetí zvonění bylo plánováno
na 19.00, poslední rekvizita byla dohotovena
až v 19.11 a opona se tak mohla roztáhnout až
v 19.12…
I přes až neskutečnou hektičnost příprav
a nemožnost v klidu hru dozkoušet, podařilo
se o premiéře řadit za sebe scény v předem
domluveném sledu (což zdaleka není taková
samozřejmost, jak se to snad může jevit) bez
zvláštních vykolejení. Snad jen výkon loutkového principála, ovládajícího světla a zvuk,
zasloužil pokárání, které si tento nešťastník
sám pohotově udělil!

20. března - Jenovefin sukces
S netajenými obavami jsme se vypravili
s naší loutkovou prvotinou Jenovefa na krajskou postupovou přehlídku Turnovský drahokam. Její jubilejní XX. ročník se odehrával
v městském divadle (chvíle napětí) v Turnově.

Jenovefa
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Po uspěchané premiéře jsme měli týden
času vše v poklidu dozkoušet a dopilovat, dopřipravit několik rekvizit absentujících na premiéře a vůbec nabýt kýžené jistoty. Nu, plán
to nebyl špatný, žel, zůstalo jen u něj. Podařilo
se nám sejít se pouze jednou... Není tedy divu,
že loutkového principála navštívila v noci zlověstná můra, o kterou se s vámi podělí:
„Tím, co mne vytrhlo z poklidného spánku, byl zjevivší se strašlivý výjev z hodnocení
odborné poroty v Turnově. Proti nám, na lavici obžalovaných se krčícím, stanula tříčlenná
skupina soudců, která měla v zádech ještě asi
20 významných loutkářských osobností coby
přísedící. Po průtazích s vyřčením ortelu nekonečné čekání na zklidnění cosi si šuškajících porotců - nastalo významné dlouhé ticho
a ve chvíli, kdy předseda poroty už už otevíral
ústa chtěje nám něco sdělit, všichni naši arbitři najednou zvrátili hlavy nazad a usnuli ...“
Náš vyděšený loutkový principál se naopak se zrychleným tepem probudil, horečně se sápaje po snáři. Ač na podobné hloupé
pověry pochopitelně nevěří, v zájmu souboru
se (s notným sebezapřením) pokusil vyhledat

foto: Jan Danihelka
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význam nočního zjevení. Avšak logická slovní
spojení typu „soudce spící“ se nalézt nepodařilo. Jediné blízké heslo „u soudu spáti – soudcem se státi“ pak přineslo ubezpečení, že Ti,
kteří u soudu spali, nás skutečně budou soudit.
To je sice ověřitelná pravda (a snad i důkaz
kvalit snářů), nikoliv však cesta k poznání
neznámých jevů budoucích...
I přes temná noční zjevení jsme se do Turnova vypravili. Toto výstavní město Českého
ráje se díky úsilí ředitele přehlídky Petra Záruby a jeho spolupracovníků mění v jeden březnový víkend na výstavní město Loutkářského
ráje. Mnohé z Turnovských výloh jsou vyzdobeny loutkami zvoucími k návštěvě divadla
a tato pozvání naštěstí nezůstávají oslyšena.
Proto se útulný sál městského divadla plní
malými turnovňátky i přespolňátky. Tedy,
pokud se výjimečně na jevišti nevyskytne hra
pro starší publikum. Letošní ročník přinesl
takovéto inscenace pouze dvě, jednou z nich
byla i naše Jenovefa.
Příprava scény na přehlídkách je vždy
náročná, neb se na ni nedostává kýženého
času. O to více jsme v Turnově ocenili důvtip,
s jakým pro nás Václav Hájek ve spolupráci
s Petrem Pacholíkem zkonstruoval skládací
scénu. Oba pánové ji v Turnově bleskurychle
v roli kulisáků smontovali. Trochu horší to již
bylo s instalací světel, která jsme si k naší škodě již nestačili řádně nastavit, a tak nasvícení
scény nebylo naší výkladní skříní… Jisté překvapení uchystala loutka kuchaře Draga, která
na sebe až těsně před představením prozradila
zranění utržené při poslední zkoušce. Loutkový principál se pokusil o rychlou opravu, při
níž upřednostnil rychlost před bezpečností.
Ruka loutky se sice uzdravila, zato opravářova ruka se trochu roznemohla (ale pro těch pár
kapek…).
V Turnově se herecký ansámbl vyšvihl
k doposud nejlepšímu výkonu – před sálem
v tu chvíli zaplněném zejména loutkáři z ostatních souborů to bylo více než vhodné! Hanka
Šírová byla jemně melancholická, Jaroslav
Nedošínský hrdinně odvážný i trpce svědomí zpytující, Daniel Čížek mimořádně oplzle
nechutný a Tomáš Malík si chutě vyhrál s gesty svých svěřenců. A tak většinu chyb na svá
bedra opět naložil loutkový principál v roli
osvětlovače a zvukaře. Mimochodem, nechcete nám někdo jít do loutkárny svítit a pouštět

Deníček ponikelského ochotníka
hudbu?!? (Myslím to docela vážně!)
Nu a po představení přišla řada na porotu.
A – neusnula!!! Chvála se poslouchala dobře
a rady, co a jak ještě zlepšit, jsme si zapamatovali… Zkusíme, uvidíme…
Závěrem doplňme seznam ocenění, která
jsme převzali: Cena za text, zvláštní cena za
„velmi zdařilý skok mezi loutkáře“ a hlavně
– doporučení k postupu na národní přehlídku „Loutkářská Chrudim“. To znamená, že
jsme byli druzí! (Po zásluze vyhrálo divadlo
Vozichet s inscenací Zlaté kuře a získalo přímou nominaci. My jsme dostali doporučení
z prvního místa a společně s doporučenými
z dalších míst budeme čekat na případné – prý
pravděpodobné - pozvání z Chrudimi…)
Nyní snad rychle doplníme k Jenovefě
krátké a jednoduché ukázky z Fausta a Dona
Šajna a s touto nejklasičtější loutkářskou trojkou se ukážeme konečně domácímu publiku,
slibujeme.

Honza Mejzlík pod portrétem jedné ze svých
postav v Krvavém románu - Váchalova ulička
v Litomyšli.

foto: Petr Plichta
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9. – 11. dubna – Moravské tourné
aneb Krvák podvacáté
Tak a je to tady! Již dvacátý zářez vryl
režisér Pavel Plichta na pomyslnou pažbu
Krvavého románu. Jubilejní vystoupení jsme
pojali ve velkolepém stylu, vypravili jsme se
totiž na vůbec nejdelší štaci - a nebojme se
říkat přímo tourné! Neb naše cesty nás svedly
na třídenní putování Moravou, kde jsme okusili lak prken znamenajících svět v Městečku
Trnávce a Velké Bystřici.
Městečko Trnávka (nenechte se zmást
názvem, jedná se o malebnou vesnici, hihi!)
nás nadchlo po všech stránkách. Příjemní
pořadatelé i diváci, pěkné nocováníčko přímo
na pódiu a také třeba ranní výstup na zříceninu
hradu Cimburka strmící přímo nad vsí, nebo
exkurse v garážích jednoho z členů místního souboru – sběratele historických vozidel
(majitele a restaurátora spousty unikátních
veteránů).
Ehm… Na výslovné přání některých členů
našeho spolku zde musím zmínit i „vtipnou“
historku. Totiž, jeden z našich pěvců (mimochodem zavilý abstinent) tak dlouho rozebíral
příčinnou souvislost mezi množstvím alkoholu v krvi a textovými výpadky na jevišti, až
sám (a jako jediný) předvedl výstavní okno!
V sólové písni tak celý jeden verš zoufale
poslouchal ladné tóny piána neschopen doplnit je patřičným slovem. (P.S.: Doufám, že jste
takto spokojení!!!)
Nu a popojeďme – ještě kousek za Olomouc do Velké Bystřice. Zde jsme totiž byli
přizváni jako hosté národní přehlídky „Pohárek SČDO“, kde se soutěží v monolozích
a dialozích. Po odpoledni zápolení v těchto
komorních sestavách bylo velmi příhodné
zaplnit jeviště dvěma desítkami našich umělců ve zhruba šesti desítkách rolí. (Tourné se
odbývalo opět v trochu pozměněném obsazení.
Vzpomeňme alespoň srdnatého strážníka Ládi
Trýzny, rozkošnou Kubovou Evičky Holubcové nebo ladnou vílu Martiny Holubcové.)
Krvák tedy podvacáté… Hm, to jsme sami
zvědaví, kam nás osud ještě zanese!

Deníček ponikelského ochotníka
ji secvičila a loni u příležitosti oslav 145 let
od založení ponikelského ochotničení uvedla
Pavlína A. Holubcová. Jenže rok je u našich
dospívajících umělců tuze dlouhá doba, a tak
nám ti rozjívenci bez mrknutí oka vyrostli z kostýmů! Jen si to představte, Markétka
Hrubá se na ně šije s efektním šatstvem a floutkové si z něho klidně vyrostou, a pak se nám
drze promenují po jevišti v krátkých kalhotách
a s rukávy končícími u loktů, a navíc po scéně
podivně poskakují, neboť botky na jejich rozpínajících se nohách působí přímo španělským
efektem!
Nu ale vážněji: pohádka o neohroženém
Honzovi, který skrz dobrotu a prostotu svého
srdce zachrání Zlatovlásku ze zakletí mocného
čaroděje, potěšila malé diváky v Poniklé i blízkém okolí (Roprachtice, Víchová, Kruh). Nelze ale smlčet, že aby vznikla pohádka, musela
režisérka nejprve ustát horor (nebo minimálně
psycho thriller) v podobě zkoušení s tlupou
rozdováděných náctiletých umělců. Ovšem
i přes jejich občasnou ztíženou ovladatelnost
musíme konstatovat, že jsou to naše zlatíčka,
jará krev spolku a nadějný příslib budoucích
slavných let!
Tomáš Hájek

17. dubna - Zlatovlásčina derniéra
Svým šestým uvedením zakončila svoji
pouť po jevištích Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce. S divadelním „dorostem“
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foto: Soňa Anna-Marie Fišerová
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Památky dají na seznam
Jilemnice – Větší šanci na získání dotací
pro opravu drobných kulturních památek budou
mít obce v jilemnickém regionu. Svazek obcí
Jilemnicko zahajuje rozsáhlý průzkum kulturního dědictví ve všech 21 členských obcích,
jenž poslouží jako podklad pro případné další
projekty.
Cílem projektu, podpořeného z peněz
Evropské unie, je vytvoření uceleného přehledu
o drobných historických a sakrálních památkách, jako jsou křížky, busty nebo kapličky.
„Odborníci i laická veřejnost budou mít přehled o všech místních památkách, obce dostanou přesný postup a odborné doporučení pro
jejich údržbu a ochranu pro další generace,“ říká
manažerka svazku Radka Soukupová. Podle ní
je zásadní i to, že památky budou v nějakém
seznamu zaznamenány. Zvýší se tak šance obcí
na získání dotací. „V současné době je obtížné získat prostředky na jejich opravy a většina
dotačních titulů vyžaduje při schvalování dotací
potvrzení, že objekt patří do kulturního dědictví
mikroregionu. Díky tomuto pasportu bude možné bez problémů toto potvrzení vystavit i pro
objekty, které nejsou a nikdy nebudou evidovány centrálně jako kulturní památka,“ vysvětluje
manažerka svazku.
Samotný průzkum začne v následujících
dnech. Práce v terénu potrvají do konce srpna. „Bude pořízena fotodokumentace každého
objektu, včetně soupisu současného stavu, návrhu na postup oprav a v závěru i ocenění každého objektu tak, aby si jej obce v případě zájmu
mohly zařadit do majetku nebo pojistit,“ doplňuje Radka Soukupová. Dokument bude mít
hodnotu znaleckého posudku. Pro širší veřejnost
svazek na podzim vydá barevnou publikaci, do
které zájemci budou moci nahlédnout v krkonošských infocentrech, školách knihovnách
nebo na úřadech.

je zařazen do Bergans Českého poháru ve skialpinismu 2010 a jako jediný je organizován
systémem rallye. To znamená, že je určen limit
ve, kterém závodníci musí být na určeném místě
a po trati je rozmístěn měřený úsek „časovky“
a slalomu.
13. března po 10:00 hodině nás (Open
muži a ženy) odstartovali hromadným startem.
Závodní kategorie ženy, muži, veteráni, kadeti
a kadetky měli start o 15 minut dříve. Bylo takové obyčejné počasí a šlo se mi hezky. Pásy mi
super držely (do kopce na sněhu - nemluvím
o místu mezi skluznicí a pásem) a i pěkně jely.
Ze začátku jsem se šetřila na časovku, na kterou už jsem docela dlouho trénovala. Při prvním
sjezdu jsem zjistila, že moje sjezdy ve volném
terénu jsou tak trošku tragické, ale naštěstí jsem
nebyla sama.
Časovka se mi docela vyvedla a pak se
jelo dolů a šlo nahoru a dolů na start slalomu.
U startu slalomu byla fronta a ještě přestala jít

Tomáš Plecháč (převzato z krkonossky.denik.cz)

Skialpinistický závod O Dřevěného Krakonoše 2010
Ve skiareálu Horní domky v Rokytnici nad
Jizerou se uskutečnil již 9. ročník skialpinistického závodu „O dřevěného Krakonoše“. Závod

Doběh do cíle

foto: blondak
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časomíra, takže jsme tam tak 20 minut stáli ve
větru. No, to nebylo příjemné a ještě k tomu se
ukázalo, že za 45 minut máme být na Lysé hoře,
abychom stihli limit závodu. To by bylo dost na
hraně a s tou pokaženou časomírou…
Když jsme stáli ve frontě na slalom, tak
nás všichni kolemjdoucí strašili, že na slalomové trati jsou hrozné plotny, ať jedeme opatrně,
abychom nespadli. No, já jsem zapomněla, že
mám skoro nové lyže, a že mají fakt hodně dobře naostřené hrany, tak jsem jela opatrněji, než
bych si přála, ale nakonec byl můj čas slušný.
Jinak do vyhlášení člověk neví, jak na tom je,
protože nikdo neví, jak kdo co jel.
Pak jsem se snažila nalepit pásy a jít na
Lysou horu. Bohužel mi ty zelené, nové, promočené, zmrzlé pásy přestaly lepit. Nastalo hrozné
trápení!!! Pásy pod bundu a pěšky nahoru. Znovu zkouška nalepování a zase nic. Pak mi chtěl
pomoci chlapec s izolačkou. Jako že ty pásy
přilepíme… Bohužel můžu jen říci, že děkuji
za těch 300 m, co jsem šla zase na lyžích. No,
nakonec jsem tu Lysou horu musela fakt vyjít
pěšky. Všichni mě předcházeli…
No jo, smůla. Pásy byly nové, tak jsme si

Na Medvědín...
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s přítelem mysleli, že budou držet. Bohužel byly
nějaké děsně mokré a pak mi ztuhly a byl konec
s lepidlem.
Po závodě se čekalo hrozně dlouho na
vyhlašování výsledků. Nakonec jsem byla třetí z osmi závodnic v mé kategorii, za což jsem
byla moc ráda.
Adéla Romaniaková

XVIV. ročník mezinárodních skialpinistických závodů - Memoriál
Jana Zapletala - Mistrovství ČR ve
skialpinismu
Ve Špindlerově mlýně se dne 20. 3. 2010
konal skialpinistický závod. Zúčastnila jsem se
opět v kategorii open ženy. Start i cíl byl u sportovní haly VZB. V 10:15 byl hromadný start.
Nejdříve jsme museli 100 m běžet s lyžemi
v ruce, pak jsme je nandali a pokračovali směrem na Medvědín – částečně po modré sjezdovce a pak lesem. Na Medvědíně jsme sundali
pásy (tentokrát už jsem měla po zkušenostech
z Rokytnice dvoje) a sjeli do Labského dolu,

foto: blondak
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Ponikelskou závodnici sponzoruje firma Singing Rock.
Její úspěchy můžete sledovat na www.singingrock.cz
(menu Climbingteam - Ambassadors)
kde jsme zase nandali pásy a vyšli na Šmídovu
vyhlídku. Tam jsme je zase sundali a jeli směr
Dolní Mísečky na Novákovu louku, nalepili a šli
zpátky nahoru, pak už nás čekal „jen“ závěrečný sjezd přes Mísečky do cíle. Nazouvání pásů
mám teda asi stejně dobré, jako sjezdy. Jediné,
co mi šlo, bylo stoupání. Celý závod netrval
ani dvě hodiny. Poučily mě „starší“, že musím
hodně pít i jíst, alespoň každou půl hodinu něco.
Takže já mám pocit, že jsem celý závod projedla
a propila :o)
Bylo to hrozně rychlé a pak i napínavé, protože jsme s mojí soupeřkou byly od poloviny
závodu dost těsně u sebe. Do kopce jsem jí vždy
poodešla a ona mě zase dotahovala při sjezdech.
Při nazouvání pásů na Novákově louce mě má
soupeřka předešla, takže jsem ji do kopce musela předejít a ještě jí kus utéct, protože ona z toho

kopce jezdí fakt dobře. Po dlouhém sjezdu se
ještě musely zout lyže a doběhnout posledních
100 m do cíle. Přiběhla jsem v mojí kategorii
první a moje soupeřka 10 vteřin za mnou. Fakt
nepříjemné sundávat lyže a vidět, že zrovna přijela, a ještě k tomu ona má to nazouvání a zouvání strašně rychlé. Sjezdy byly dost těžké, protože byl jarní mokrý sníh.
Nakonec to byl super závod, plno zážitků
a nejlepší byl ten cíl, protože to bylo fakt hodně
napínavé. Pásy už mi super držely na skluznici
a pěkně jely, takže nemůžu říct, že by se něco
nepovedlo.
Těším se na další rok a už teď mi to chybí,
i když pořád ještě někde chodíme.
Adéla Romaniaková

Adéla Romaniaková z Poniklé – vítězka Mistrovství ČR ve skialpinismu v kategorii Open ženy

foto: blondak
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STABILITA
JISTOTA
PERSPEKTIVITA

Japonsko-nďmecká firma se sídlem ve
Vrchlabí,
významný
dodavatel
pro
automobilový prĪmysl, zabývající se
výrobou displejĪ a modulĪ na bázi
kapalných
krystalĪ,
hledá
nové
spolupracovnice a spolupracovníky pro
dalí rozíĢení výroby.

Poadujeme:
- min. výuĀní list
- dobrý zdravotní stav
- manuální zruĀnost

Tel.:

499 408 371, 499 408 193, 499 408 172

OPTREX Czech a.s.
Bucharova 194
543 02 Vrchlabí

Dalí informace podá personální úsek.

Nabízíme:
- práci v Āistém a zajímavém provozu
- perspektivu profesního rĪstu
- dobré platové podmínky
- dalí zamďstnanecké výhody
- pro zamďstnance z okolních regionĪ
pĢíspďvek na dopravu nebo svozy
zamďstnancĪ
- práci vhodnou zejména pro eny

x
x
x

PġIJĉTE MEZI NÁS

AKTUÁLNÍ PRACOVNÍ PġÍLEITOST!

K volbám vás zvou a budoucí poslance JUDr. Marii Nedvďdovou z ÿeské
Lípy a Ing. Frantika Peka z Jablonce nad Nisou pĢedstavují kandidáti za
okres Semily Vďra Picková a JiĢí Boudný

VOLTE KSÿM, stranu, která obhajuje zájmy lidí
práce

Minimální mzda 14 000 KĀ, minimální dĪchod 10 000 KĀ
Podpora kvalitního bezplatného veĢejného kolství
Startovací byty pro mladé rodiny
Zruení poplatkĪ ve zdravotnictví

Práce a sociální jistoty  poadavky, které splníme

Pod horami - březen - duben
Inzerce

