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Úvod

Slovo redakce
Milí čtenáři, před sebou máte další číslo našeho zpravodaje. Vychází poněkud
později, než obvykle. Toto zdržení je způsobeno tím, že naše „redakce“ odjela na
dovolenou, kde se snažila uspokojit několik desítek hladových tábornických krků.
Jak jste si jistě všimli, číslo je dost tučné. Vděčíme za to nejen pilným přispěvatelům, ale hlavně blížícím se komunálním
volbám. U nás v Poniklé se o přízeň voličů budou ucházet hned 4 kandidátky. Každá z nich prezentuje ve zpravodaji svůj
program, což Vám voličům jistě usnadní
orientaci a pomůže v rozhodnutí, komu
dáte pro následující 4 roky svou důvěru,
aby spravoval věci obecní.
Nebyl by to správný časopis, kdyby
v něm neřádil tiskařský šotek. A proto
bych rád s omluvou uvedl na pravou míru
chybu z minulého čísla. Ve článku... jsme
nesprávně uvedli autora, kterým je Martin
Holubec. Za chybu se omlouváme a děkujeme pozorné čtenářce, že nás na to upozornila.
V časopise trochu chybí článek o letošním pohádkovém lese. Nám se tam
však velmi líbilo, tak Vám sem pro připomenutí a také jako malé poděkování
všem, kteří se na jeho organizaci podíleli,
dáváme alespoň jednu malou fotku.
Přejeme Vám příjemné čtení a pevně
věříme, že se v polovině října uvidíme
u voleb.
Marek Kulhavý
redaktor
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Zprávy z obce

Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Přehled nejdůležitějších zpráv RO za období od 28. 6. 2010 do 16. 8. 2010
RO doporučila opět požádat projekční
společnost SURPMO a. s. Hradec Králové
o spolupráci na pořízení změny č. 1 ÚPD obce
Poniklá. Společnost s námi spolupracovala
při vytvoření našeho posledního územního
plánu. Všechny připomínky a návrhy na změnu územního plánu byly rozděleny do dvou
skupin. Potřebné podklady k dalšímu vyřízení byly předány na MěÚ v Jilemnici, odbor
územního plánování.
RO vzala na vědomí uzavření smlouvy
o dílo k provedení stavby snížení energetické
náročnosti a instalace OZE v ZŠ Poniklá – kotelna se zhotovitelem VERNER a. s. Červený
Kostelec, který ve výběrovém řízení předložil
nejvýhodnější cenovou nabídku. Předmětem
smlouvy je instalace kotle na biomasu v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing.
Mastouškem. Celková cena za zhotovení díla
činí 1 055 063,- Kč bez DPH. Realizace proběhne v termínu od 12. 7. 2010 do 3. 9. 2010.
RO vzala na vědomí výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy o dílo k provedení stavby snížení energetické náročnosti
a instalaci OZE v ZŠ Poniklá se zhotovitelem
VS-Zamont-czech s. r. o. Praha. Předmětem
smlouvy je provedení výměny oken a zateplení stropu. Nabídková cena za zhotovení díla
činí 2 988 235,- Kč bez DPH. Doba plnění je
v termínu od 2. 8. 2010 do 17. 9. 2010.
RO vzala na vědomí potvrzení SZIF Hradec Králové o zaregistrování žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova „Modernizace
školní kuchyně – III. etapa. Realizace projektu
by měla proběhnout v době vánočních prázdnin.
RO vzala na vědomí výsledek hodnotí-
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cí komise na výběr dodavatele stavby ČOV
Poniklá – hrubé předčištění. Hodnotící komise posuzovala tyto nabídky. První nabídku
zaslal PS – STAV Sedláček Náchod ve výši
2 994 099,- Kč bez DPH, druhou STYLBAU,
s. r. o. ve výši 2 766 494,- Kč bez DPH a třetí
BAK stavební společnost, a. s. Trutnov ve výši
2 888 307,- Kč bez DPH. Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky byla nejnižší
nabídková cena. Posuzované nabídky obsahovaly všechny součásti požadované zadavatelem. Vítěznou nabídkou se stala nabídka společnosti STYLBAU, s. r. o.
RO vzala na vědomí uzavření smlouvy
o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu LK.
Předmětem dotace je podpoření projektu pod
názvem „Dům s pečovatelskou službou Poniklá“. Za získanou dotaci byl do DPS zakoupen
počítač s internetem a drobné pomůcky pro
pečovatelku a nájemníky.
RO na základě došlých připomínek ke
špatnému stavu povrchu obecních komunikací
odsouhlasila provedení opravy jednotlivých
cest podle pořadí a důležitosti. Zakoupený recyklát bohužel nevystačil na provedení všech
požadavků. Pokud se podaří získat další,
bude se v opravách obecních komunikací pokračovat. I když provedení oprav není úplně
vyhovující a dostačující, jedná se v současné
době o nejlevnější způsob, jak obecní cesty
opravit a udržet v dobrém stavu. Poděkování
patří všem občanům, kteří s opravou cest vypomohou. Společnost HNH s. r. o. Hrabačov
byla požádána o předložení cenové nabídky
na opravu obecní komunikace k bytovkám
a ke koupališti. Nabídková cena na opravu
jedné i druhé komunikace představuje částku
téměř jeden mil. Kč. Pokud se nepodaří získat
finanční podporu, z rozpočtu obce není reálné
rozsah takových prací uskutečnit.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Radosti a starosti starostky
Dovolte mi zde poděkovat zastupitelům,
kteří mi čtyři roky pomáhali při rozhodováních a s řízením obce. Alence Vondrové, Lence Scholzové, Pepíkovi Bekrovi, Jardovi Čížkovi, Jani Pičmanové, Petře Therové, mamce
Květě Kavánové, Zdeňce Petruškové, Petrovi
Plichtovi, Jirkovi Jindřiškovi, Mírovi Jiroušovi, Markovi Kulhavému, Milošovi Holubcovi
a Tomášovi Klikorkovi. Většinou od vás slyší
výtky a stížnosti, já jim děkuji, že se ve svém
volném čase věnovali všem problémům, které
jsem jim já a vy na jejich bedra naložila. Mnozí
z nich vám s vašimi problémy alespoň z části
pomohli, snažili se vás vyslechnout a vaše požadavky předat na obecní úřad. Troufám si tvrdit, že většině z vás, kteří jste svůj požadavek
sdělili zastupiteli nebo přišli osobně na obecní
úřad, bylo vyhověno. Těm, kterým pomoženo
nebylo, se omlouvám. Někteří potřebují ještě
trochu trpělivosti, jiní si musí poradit sami.
Snažila jsem se být ke všem vstřícná, věci
probrat a pokusit se vysvětlit situaci. Někdy
jsem situaci nezvládla, jsem prostě jenom ženská, mírně hysterická, která stále vstřebává
nové úkoly a stížnosti, až jednoho dne si něco
v ní řekne dost,… a podle toho to tak vypadá.
Starosta by si takové výlevy neměl dovolit,
ale řekněte to obyčejné hysterické ženské! Ač
nemám školy na asertivní chování a právnické minimum, můžu alespoň říci, že mám čisté
svědomí. K problémům, které byly, jsem se
vždy postavila a snažila se s nimi bojovat.
Po čtyřech letech na tomto postu mohu
říci, že jsem zvládla základní školu tohoto odvětví. Tři roky se nový starosta jen učí a hledá
cesty, co může a co nemusí. Tři roky se pečlivě učí a seznamuje s věcmi, které do té doby
vůbec nepotřeboval. Jaký by vlastně starosta
měl být?
1)
neměl by mít malé děti
2)
pouze omezeně koníčky
3)
absolutně flegmatický
4)
umět plynule mluvit
5)
rodinu, která ho ve všem pochopí
a vždy pomůže
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6)
7)
8)

stále v dobré náladě a naslouchat
mít rád hotelová zařízení
být vtíravý a neodbytný při jednáních
9)
být právník
10) být velkého vzrůstu nebo alespoň
mít silný (vysoký) hlas
Z tohoto desatera mnoho věcí nesplňuji.
Snažila jsem se ale tuto velkou výzvu zvládnout podle mého nejlepšího svědomí. Díky
Radním s velkým „R“ a Mamce s velkým
„M“ jsem to jakžtakž zvládla. Děkuji jim za
tu velkou pomoc a hlavně, uměli vyslechnout
a pochopili.
Také děkuji všem, kteří pro obec cokoliv
dělají. Ať to jsou hasiči, Sokolové, jeskyňáři,
provozovatelé zařízení, lidé, kteří se dívají kolem sebe a uklízejí nepořádek nejen na svém
pozemku po jiných, kteří přijdou a zeptají se,
zda je třeba něco udělat – ano, i tací mezi námi
jsou. Děkuji všem, kteří dělají cokoliv nejen
pro sebe, ale i pro ostatní. Ti v obci také jsou,
ale je jich nějak čím dál méně. Děkuji za šanci
zkusit si být starostou.
Starosti a radosti jedné starostky končí.
Párkrát jsem spadla až na samé dno, ale krásných okamžiků bylo také dost. Novému zastupitelstvu přeji hodně síly a odvahy bojovat
s nelehkou situací v jaké obec je. Ale nikdy
není nic tak černé, jak to vypadá.
Míla Kavánová
starostka obce

Opravená silnice
Díky M. Skalskému máme opět opravenu
další část cest na Jilmu. Místní samozřejmě
přiložili ruku k dílu. Z akce, která se vyvíjela
beznadějně, je opravena část komunikace, která čekala na péči již několik let. Je neuvěřitelné, co dokážou vykouzlit šikovné ruce, když
odborníci dávají od navrhovaného postupu
opravy ruce pryč. Klobouk dolů.
Další opravenou silnicí je silnice vedoucí kolem obřadní síně k Červinkovic stodole.
Tentokrát velkou měrou přispěl pan V. Hejral,
který na postup prací dohlížel a poskytl techniku. Na kolečkové brusle to ještě není, ale
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určitě je to mnohem lepší. Pro zajímavost, rozpočet na položení balené jak známe ze silnic
I. až III. tříd a nutné odvodnění této komunikace (příkopy, žlaby, svedení vody do místních
vodních toků) byl vyčíslen na cca 2,5 milionu
korun českých. Oprava, která by znamenala
zkvalitnění povrchu alespoň na úroveň komunikace vedoucí k fotbalovému hřišti, byla vyčíslena na necelý 1 milion korun českých. Bez
odvodnění. Tato oprava bude určitě zařazena
do plánů obce na další čtyři roky. Bude nutné
získat dotaci, na kterou se prozatím nepodařilo
dosáhnout.
Opravy dalších obecních komunikací, jako
je cesta na Kopec a nad nádražím, budou také
zařazeny do plánů obce na další volební období. V tomto případě nemohu slíbit velké opravy, protože zde bydlí pouze několik občanů
s trvalým pobytem, ale určitě se zadaří získat
vhodný materiál v dostatečném množství.
V letošním roce bychom chtěli dokončit
odvodnění komunikace vedoucí do místní čás-
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ti „Mokrá čtvrť“. Situace zde je velmi komplikovaná. Když už se vyskytne řešení, které
je pro všechny přijatelné, nelze ho provést,
protože při budování silnice Poniklá – Jestřabí
v Krkonoších byly zrušeny příkopy. Voda, která nám v současné době činí velké problémy,
protože se ve většině případů jedná o přívalové deště, nemá cestu, kudy kdysi tekla. Mnoho
ze struh, které si pečlivě opečovávali majitelé
pozemků a nemovitostí, je pryč. V plánu je postupně odvodnit všechny obecní komunikace,
neobejde se to však bez dobré vůle a pomoci
vlastníků okolních pozemků.
Míla Kavánová
starostka obce

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se zcela netradičně uskuteční v SOBOTU 2. ŘÍJNA podle
tradičního časového harmonogramu. Začínáme v 8:00 hodin Nové Vsi u líhně pstruhů,
končíme v 10:00 hodin v Jilmu. Nebezpečným

Díky M. Skalskému máme opět opravenu další část cest na Jilmu.
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odpadem jsou léky všeho druhu včetně mastí,
domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické
přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů
a škůdců atd.), zbytky starých barev, obaly od
barev, televizory, ledničky, zářivky, všechny
druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií
a článků, upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 litrů), olejové filtry
a další zaolejovaný materiál, pneumatiky na
osobní auta bez disku.
Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zakázáno odkládat odpady před
příjezdem mobilní sběrny. Občané by měli
předložit občanský průkaz.
OÚ Poniklá

Velkoobjemový a tříděný odpad
Sběr velkoobjemového odpadu proběhne
v druhé polovině října podle možností řidiče, který zařizuje převoz těchto kontejnerů.
O přesném termínu budete včas informováni.

Místa umístění kontejnerů zůstávají stejná: nádržka v horní části Poniklé, před ZŠ, ve středu
obce na Huderově, na parkovišti u pohostinství Mádle, na Preložce u bytovek, v Nové Vsi
u Trojanových a na Přívlace pod vlakovým
nádražím. Kontejnery na místech budou pouze
jeden den, je nutné, abyste s touto podmínkou
počítali.
V obci byla vylepšena čtyři sběrná místa
tříděného odpadu. V horní části obce si místo vylepšili sousedé, kteří ho využívají. Patří
jim obdiv a velký dík. Určitě máme více takových šikovných lidí, proto se nebojte a přijďte
se svými nápady na OÚ. Určitě vám vyjdeme
vstříc. Místo před ZŠ bylo přemístěno za bývalou faru. Zde postupně vzniká sběrné místo.
Byl zakoupen lis pro pytlový sběr. Tímto krokem budeme převážet méně vzduchu a ušetříme prostředky z rozpočtu obce. Přemístění
bylo na přání některých z vás, zároveň bude
v příštím roce dokončeno zateplení obálky
naší základní školy a vybudován parčík před
školou. Náves se tak stane útulnou a krásnou.
Takto bude náves naši obec reprezentovat na

V horní části obce si místo vylepšili sousedé, kteří ho využívají. Patří jim obdiv a velký dík.

foto: OÚ Poniklá
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našich webových stránkách pomocí webové
kamery na úrovni, která je naší obce hodna.
Sběrné místo ve středu obce bylo také
upraveno. Je to místo, kde je vždy nejvíce nepořádku. Prosím tímto všechny, kteří toto místo užívají, aby si zde udržovali pořádek a pozorně sledovali, kdo jim v tomto místě škodí.
V dolní části u zdravotního střediska také
žádám o udržování pořádku.
Ze středu obce také zmizel kontejner na
železo. Je to kvůli tomu, že se nám čím dál
více objevovalo v kontejneru na železo to, co
tam rozhodně nepatří. Nájezdy „nepřizpůsobivých“ byly také čím dál častější – to se samozřejmě odvíjí od ceny za kilo železa. Proto se
vedení obce domluvilo s SDH Poniklá na tom,
že si budou pořádat tzv. „železné dny“. Zdarma tedy odvezou vše, co vám doma železného
překáží, vy zase podpoříte hasiče a jejich činnost. Myšlenka je to myslím hezká, nemyslíte?
Míla Kavánová
starostka obce

Zprávy z obce

Povodně
Srpnové povodně pro nás prozatím,
a doufám, že to tak zůstane, dopadly velmi
dobře. Na kritických místech to vypadalo velmi špatně, ale majitelé nemovitostí zachovali chladnou hlavu a hlavně, poradili si sami.
Když Jablonec nad Jizerou vyhlásil III. stupeň nebezpečí a informoval naši obec, nebyli
bychom schopni zajistit vše tak, jak zajistili
občané v ohrožených oblastech sami. Nemám
k tomu co dodat. Jen jsem velmi ráda, že si
vodní živel v obci Poniklá nezařádil tak, jak
jsme viděli v televizních zprávách a někteří
z nás i na vlastní oči. Už v neděli vyjížděli
naši ponikelští hasiči do postižených míst.
Zážitky vám sdělili nebo sdělí sami, prý to
vypadalo jako po válce.
Obec Poniklá uspořádala dvě sbírky ihned
to této katastrofě. Všem, kteří se na sbírce
podíleli, upřímně děkuji. Část nákladu byla
odvezena paní L. Kučerovou do Frýdlantu,

Obec Poniklá uspořádala dvě sbírky ihned to této katastrofě. Všem, kteří se na sbírce podíleli,
upřímně děkuji.

foto: OÚ Poniklá
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část našimi hasiči do Chrastavy. Další část
ještě odvezla A. Holubcová do Nové Vsi, kde
celý den společně s dalšími čtyřmi dobrovolníky pomáhali. Další sbírka byla provedena
přes ČČK, protože v současné době je třeba
pomoc zkoordinovat. Poslední věci ze sbírky
tedy putovaly do Liberce do střediska ČČK.
Protože jsem ve spojení se starosty některých postižených obcí a vím, že v současné
době potřebují peníze, bude probíhat peněžní sbírka. Byl zřízen speciální účet č. ú.
040037-1263092319/0800, na který můžete
až do konce roku 2010 zasílat své peněžní
příspěvky. Jako variabilní symbol můžete,
ale nemusíte, uvést číslo popisné. Samozřejmě můžete svůj příspěvek přinést na
OÚ Poniklá, kde dostanete i příjmový doklad. Také máme v plánu Vás obejít a proti podpisu od vás peněžní pomoc převzít.
Jak už jsem napsala, sbírka bude probíhat
pouze do konce roku 2010.
Děkuji všem, kterým není osud lidí na
rozvodněných tocích lhostejný, a pomohli
a pomáhají.
Míla Kavánová
starostka obce

Kříž na hřbitově
Nebojte se, hlavní kříž na ponikelském
hřbitově se postupně restauruje. Železný kříž
byl sundán, protože hrozilo jeho skácení na
zem, čímž by se velmi poškodil i pískovcový
podstavec. Oprava není vůbec laciná záležitost, proto prosím o strpení. Pokud dopadne
vše podle předpokladů, zrestaurovaný kříž
bude stát v celé své kráse opět v polovině příštího roku.
Také se pokoušíme o získání dotací na rekonstrukci sv. Jana Nepomuckého, náklady na
jeho opravu jsou zatím vyčísleny na více nežli
1 milion korun. Dotační titul bude vyhlášen na
jaře příštího roku. Podklady jsou připraveny.
Potřebujeme jen trochu štěstí, protože opravu
z obecního rozpočtu nejsme schopni zajistit.
Míla Kavánová
starostka obce

Zprávy z obce

Poděkování
Děkuji rodině Šírových za jejich lidský
přístup k lidské chybě, která se stala. Nedokázala jsem uhlídat podmínky smlouvy, která byla sepsána ohledně propojení vodovodů
a zřízení věcného břemene na pozemek pod
vodojemem Keříček. Smlouva byla velmi tvrdá, nicméně to neomlouvá starostku z dalších
následků, které by pro obec plynuly při nedodržení této smlouvy. Jsem si vědoma toho, že
jsem udělala chybu, která by v důsledku znamenala poměrně velkou částku za nedodržení smlouvy. Byla to bezpochyby chyba mojí
osoby, která by chybu takového rozsahu vůbec
neměla dopustit, proto bych si následky nesla
sama. Stále jsem totiž doufala, že lidé žijící
zde v obci se dokážou domluvit bez právní
pomoci. O tom mě jednání poškozených utvrdilo, a proto jim veřejně ještě jednou děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Škola s novým kabátem
Škola dostala nová okna. Práce byly spojeny s velkým bouráním a s velkým nepořádkem. V sobotu 28. srpna byla narychlo svolána brigáda. Maminky přišly v hojném počtu,
i jeden tatínek a jedna babička se objevili. Co
se dalo za jedno dopoledne zvládnout, to jsme
ani nečekali. Všem pomocníkům moc děkuji,
odvedli velký kus práce.
Míla Kavánová
starostka obce

Škola dostala nová okna.

foto: OÚ Poniklá
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Vyúčtování ponikelského vleku
Provoz vleku 2009-2010

Výdaje
platy a odvody ZP+SP
rolery
materiál, jízdenky
elektřina
nafta, olej (PHM)
ostatní služby,rolbování, oprava rolby
cestovné
CELKEM

326 267
2 280
44 439
123 132
129 708
77 796
472
704 094

Příjmy
tržba

608 685

Celkový zisk/ztráta

-95 409
OÚ Poniklá

Ponikelská pouť
Dění v obci o ponikelské pouti bylo opět
velmi pestré a zorganizované perfektně. O to
větší zklamání bylo o nedělním dopoledni, kdy
se stala nehoda u stánků. Myslím, že většina
z vás o nehodě ví. Velmi mě celá záležitost
mrzí, a proto navrhuji pro příští rok umístit neposlušné stánkaře do míst, kudy nebudou projíždět motorová vozidla. Část komunikace by
byla uzavřena, ale bude možné tuto část opatřit
objížďkou. Tím se zbavíme nepříjemného dohadování se stánkaři a tísnění ve stáncích při
průjezdu vozidel.
Děkuji jeskyňářům, hasičům, nohejbalistům, fotbalistům a manželům Pičmanovým za
velmi pestrý program. Čím dál více mi připadá, že bychom kolotoče ani nepotřebovali.
Míla Kavánová
starostka obce

Prodej pozemků
Paní Brádlerová žádá o odkoupení
ppč.1749/3, k. ú. Přívlaka. Jedná se o zaniklou
komunikaci, která vede v těsné blízkosti ob-
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jektu čp.460, v současné době řeší jeho koupi.
Pan Bohdan Mixánek, čp. 427, žádá o odkoupení části ppč. 1768/5, k. ú. Přívlaka. Podle zaměření skutečného stavu z roku 2005 se
jedná o část pozemku, kde měla vést místní
komunikace.
Pan Jan Granát, čp. 473, žádá o odkoupení
ppč. 481/1, k. ú. Přívlaka, nacházející se v přímém sousedství objektu v jeho vlastnictví.
Pan Alexandr Kostrikin, čp. 319, žádá
o odkoupení části ppč. 453/5, k. ú. Poniklá za
účelem udržování pořádku kolem domu.
OÚ Poniklá

Rozlučka s létem
V sobotu odpoledne se konala „Rozlučka
s létem“. V areálu koupaliště bylo vše velmi
pěkně nachystáno. Počasí se také odpoledne
trochu umoudřilo a tak nic nebránilo tomu,
aby se nejen naše ratolesti, ale i my dospělí
pěkně pobavili. Absolvovali jsme střelbu ze
vzduchovky, navlékali korále, malovali, skákali na trampolíně a zkoušeli dovednost v lanovém centru – to nám věru moc nešlo. Občerstvení bylo také na úrovni. I přes velmi nízkou
účast se dalo dohromady osm závodníků ve
sjezdu na čemkoliv. Pravda, tatínkové domácí
výrobu trochu podcenili, nicméně se na trati
objevily hned tři zajímavé stroje: židle, lavička a igelitová taška tažená lidským pohonem.
Lyžař celý závod ukončil. Pod dohledem Krakonoše vše dobře dopadlo. Promítání pohádek
se kvůli nedostatku návštěvníků nekonalo. Pohádka ale přeci jenom byla. Od sedmi hodin se
v hotelu Homole sehrála kormutlivá loutková
truchlohra Jenovefa (slzy nebyly třeba) a část
z dramatu „Faust“. Velmi zdařile propracované kousky. Škoda jen, že diváků taktéž nebylo.
Organizátorům děkuji a doufám, že je toto
komorní odpoledne neodradí od pořádání dalších akcí.
Míla Kavánová
starostka obce
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Absolvovali jsme střelbu ze vzduchovky, navlékali korále, malovali, skákali na trampolíně a zkoušeli
dovednost v lanovém centru – to nám věru moc nešlo.
foto: OÚ Poniklá
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Svoz šrotu

Po několika letech se vracíme k
sobotnímu svozu šrotu.
První bude v sobotu 23. října
2010 v 10:00 hodin.
Sběrná místa budou tak, jak tomu
bylo dříve. Šrot začněte odkládat až
v pátek 22. října a prosíme opravdu
jen ten. Na další tříděný odpad tu
jsou po obci popelnice a nebezpečný odpad bude svážen v jiném
termínu.

Básničky o pejskách
Prázdniny skončily, skončila soutěž.
Nejzdařilejší tři básně máte před sebou:
Ach, ti páníčkové!
Jo Bobík a Andyna, ty nic nezajímá.
Bobek sem, bobek tam, všude kam se podívám.
Páníček a panička, těm sluší spíš lahvička,
lopatka a pytlíček není jejich koníček.
A když křičí sousedé, babička se přižene.
S lopatičkou přispěchá, pejsky doma zamyká.
Jakýpak to život mají, když na ně jen nadávají.
Chtějí si hrát, procházet se, když těm pánům se
moc nechce.
Andyna teď vzpomíná, proč jsou doma vlastně
dva,
Byla sama, klid byl vcelku, Bobík chce být
pořád venku.
Zlobí, štěká, bobky všude, ten klid už tu nikdy
nebude.
Znáte?
Pejsku náš, co děláš, žes tak vesel stále?
Řek bych vám, nevím sám, hop a skákal dále.
A dnes?
Pane můj, prosím stůj, a ukliď za mě odpad
můj.
Doma nesmím, musím venku, však pořádek je
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za chvilenku.
Sáček v ruce, ohnout stačí, takové páníčky mám
nejradši.
...
Vášo, vnoučku, ukaž boty! No jóó! Zas tu byla
Kloty.
Kloty štěká: „To byl Džek“. Džek se ale silně
brání:“Já to nebyl! Já jim jenom čurám v síni“.
14 hromad jako Říp, to by z toho jeden chcíp.
Petr, ten když trávu seká, na psí lejna se jen
vzteká:
„Než to všechno uklidím, víkend zmizí jako
stín.“
Černý démon bez ohledu krouží kolem mého
domu v podvečerní hodině.
Přede dveřmi, na zahradě, někdy také u síně,
klidně se tu vykadí!
Nebojí se, nehrozí mu, že to někdo uklidí.
Další víkend na obzoru a boj s lejny je tu znovu!
Jaro, léto, podzim, zima, v Poniklé je vždycky
prima!
Zase vždycky přijedeme, jenže dřív než vystoupíme, pořádně si uklidíme, až se při tom
zapotíme.
Volně pobíhajícím pejskům zdar.
Skladatelům děkuji a prosím je, aby se dostavili na OÚ, kde jim bude předána odměna
a zároveň budou požádáni o svolení uveřejnit
jejich básně i jinde nežli v našem časopise.
Boj s nezodpovědnými páníčky je urputný
a dlouholetý. Snad je básně pobaví i poučí.
Pejsci za své chování nemohou, bohužel
ani neumí číst.
V obci stále platí vyhláška o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva. Ti, kteří
nakonec boj s psími exkrementy vzdali a na
své náklady si chtějí oplotit pozemek, narážejí
na platný územní plán obce, ve kterém stojí, že
není povoleno oplocování pozemků.
Začarovaný kruh má velmi jednoduché
řešení, vše je ovšem o zodpovědnosti občanů
samotných.
Míla Kavánová
starostka obce
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Komunální volby 2010
Volební systém pro Volby do obecních zastupitelstev
Každý volič má právě tolik hlasů, kolik je členů zastupitelstva obce. Tyto hlasy může
volič využít beze zbytku, nebo je i nevyčerpat všechny, nesmí přidělit hlasů více.
Volič může všechny hlasy dát jedné kandidátní listině (velký křížek), a potom strana
(nebo volební uskupení, kandidátní listina apod.) získá právě tolik hlasů, kolik má na
kandidátní listině lidí. Nebo si může volič vybrat jednotlivce z různých stran, kterým dává
malé křížky - co malý křížek to jeden hlas.
Pokud volič dá tzv. malý křížek (komukoliv z kandidátní listiny), dává tím hlas
straně. Tomu koho označil (osobě), dává pouze tzv. "preferenční hlas", který slouží
k posunu preferovaných kandidátů dopředu v kandidátní listině (tak jak jej známe z voleb do
poslanecké sněmovny). Aby se zvolený kandidát mohl posunout na první místo na kandidátní
listině, musí takovýchto preferenčních hlasů získat o 10% více než je průměrný počet hlasů
odevzdaných pro jednoho kandidáta jeho strany.
Příklad: 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Kandidátní listina 1“ X
“Kandidátní listina 2“
Volič dal jedné straně tzv. velký křížek, strana získala právě tolik hlasů kolik postavila
kandidátů - každý kandidát jeden hlas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příklad 2
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Kandidátní listina 1“
1. Kandidát a
9. Kandidát i
2. Kandidát b
10. Kandidát j
3. Kandidát c
11. Kandidát k
4. Kandidát d
12. Kandidát l
5. Kandidát e
13. Kandidát m
X
6. Kandidát f
14. Kandidát n
7. Kandidát g X
15. Kandidát o
8. Kandidát h
“Kandidátní listina 2“
1. Kandidát a X
2. Kandidát b X
3. Kandidát c X
4. Kandidát d X
5. Kandidát e X
6. Kandidát f X
7. Kandidát g X
8. Kandidát h X

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

X
X
X
X
X

Volič v tomto příkladu dal 13 hlasů “Kandidátní listině 2“, pro zbylé dva hlasy si vybral dvě
osoby kandidáty z “Kandidátní listiny 1“ – ta tak získala dva hlasy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12

Pod horami - červenec - srpen

Volby 2010

Po sečtení počtu hlasů pro jednotlivé strany (tedy sečtení hlasů za malé křížky a hlasů
za velké křížky) se určí počet mandátů (křesel v zastupitelstvu) pro jednotlivé strany.
Tento přepočet se provádí tzv. d´Hondtovým dělitelem - počet platných hlasů pro
každou stranu se postupně dělí jednotlivými čísly (děliteli) - 1, 2, 3, 4, 5 a dále vždy o 1 vyšší
až do čísla počtu členů zastupitelstva. Mandáty získávají postupně nejvyšší čísla.
“Kandidátní listina 1“
1500 hlasů
/1 – 1500
/2 – 750
/3 – 500
/4 – 375
/5 – 300
/6 – 250
/7 – 214
/8 – 187
/9 – 166
/10 – 150
/11 – 136

“Kandidátní listina 2“
899 hlasů
/1 – 899
/2 – 450
/3 – 300
/4 – 225
/5 – 180
/6 – 149,8

“Kandidátní listina 1“ získala v tomto modelovém případě 10 mandátů (za 62,5 %
hlasů), “Kandidátní listina 2“ získala 5 mandátů (za 37,5 % hlasů).
Teprve po tomto rozdělení mandátů se spočítají jednotlivé preferenční hlasy, podle
kterých se určuje, který z kandidátů v rámci jedné strany získá mandát.
Mgr. Jiří Paulů
politolog
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Volební program

kandidátů TJ Sokol Poniklá do Obecního zastupitelstva obce Poniklá
Volby 2010
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou představili náš volební program na nastávající čtyřleté
volební období zastupitelstva obce Poniklá. Na začátek nám dovolte říci, že komunální
politiku chápeme jako službu, a měla by být politikou o lidech a pro lidi.
Jsme, jak už to tak bývá, seskupení lidí různých profesí a zájmů. Každý umí a zná
něco jiného, co nás však spojuje, jsou trvalé zásady, které chceme ctít a uplatňovat otevřenost všem skupinám obyvatelstva, zájem o rozvoj obce a okolí a snaha o spolupráci a
komunikaci.
Doufáme, že jsme vám v již téměř uplynulém volebním období 2006-2010 dokázali,
že nám nejde o prosazování osobních zájmů v podnikatelské sféře ani o osobní finanční profit.
Naopak svoje úsilí chceme nadále a intenzivněji zaměřovat na oblasti veřejného života a na
prospěch občanů, ať se bude jednat o podmínky vybavenosti obce, kulturu, sport, nebo jiné
činnosti.
Našimi cíli pro toto volební období jsou:
- Pokračování dobré praxe uplynulých čtyř let a úspěšné dokončení všech započatých
investičních i neinvestičních projektů.
- Podpora rodin a snaha o udržení a rozvoj Základní a Mateřské školy. Děti jsou naše
budoucnost, a proto budeme vyvíjet maximální úsilí pro jejich kvalitní růst a vývoj.
- Prosazování dostupnosti sportovní a kulturní činnosti pro všechny občany obce. Tím chceme
nadále pomáhat zabezpečovat zdravotní, výchovné a kulturní vyžití mládeže i dospělých.
Podle nás je správné dodržování stanovených pravidel a zodpovědný vztah k životu, obci a
lidem. Po úspěšném postavení nové tělocvičny, chceme pokračovat v investičních akcích
tohoto směru, a za tím účelem chceme vybudovat dětské hřiště v prostoru návsi, vedle
základní školy. Zároveň bychom rádi zpřístupnili krásnou novou ponikelskou tělocvičnu všem
občanům a naplno tak využili jejího potenciálu.
- Budeme usilovat o maximální možné finanční zdroje pro rozpočet obce, v době probíhající
ekonomické krize je potřeba se zvlášť věnovat možnostem externích zdrojů a zajištění
vyrovnaného financování obce.
- Pokračovat v budování partnerství se zahraničními městy a obcemi, stejně jako udržování
dobrých vztahů s městy a obcemi okolními.
- Snažit se o dobrou spolupráci mezi obcí a všemi podnikateli v naší obci. Spolupracovat
chceme jak s menšími podnikateli, tak s většími. Všichni společně přináší do obce finance a
zajišťují našim občanům pracovní příležitosti, což je v dnešní době zvláště důležité.
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- Zaměříme se i na ekologii a životní prostředí, budeme podporovat třídění odpadů a údržbu
obecní zeleně a zajišťovat úpravnost obce všeobecně.
- Vést další intenzivní jednání s dopravci o efektivním a rychlém řešení problémů veřejné
dopravy.
- Oživit turistický ruch v naší obci, podporovat propagaci obce v blízkém i širokém okolí a
hlavně provázat aktivity všech obyvatel a obce, které budou směřovat k turistům a
návštěvníkům a vést ke zviditelnění obce.
- V maximální možné míře podporovat činnost všech sdružení, spolků a aktivit občanů, které
budou dělat něco pro občany, pro obec, pro životní prostředí a pro zlepšení mezilidských
vztahů. Zejména se chceme soustředit na zkvalitňování již stávajících a tradičních akcí,
kterými obec žije.
- Podporovat také Klub důchodců a rozvíjet aktivity v Domě s pečovatelskou službou. Starší
občané musí cítit jasnou podporu mladších. Nadále jim samozřejmě budeme rádi blahopřát k
jejich významným výročím a jubileím a děkovat jim za vše, co v životě udělali.
Tento program sestavilo těchto 15 občanů, kandidátů do obecního zastupitelstva:
Radka Soukupová (Paulů), ing., 29 let, manažerka
Jan Petruška, ing., 29 let, osobní bankéř
Eva Koldovská, 35 let, v domácnosti
Miloslava Kavánová, 38 let, vývojový pracovník, v současné době starostka
Petra Skalská, 42 let, prodavačka
Lenka Scholzová, 43 let, ředitelka MŠ
Josef Bekr, 43 let, živnostník
Ivana Plichtová, 45 let, účetní
Alena Vondrová, 45 let, předsedkyně HD Krakonošův ranč
Petr Třešňák, ing., 47 let, technik autoservisu
Zdena Petrušková, 48 let, účetní
Ladislav Soukup, 52 let, živnostník
Jana Pičmanová, 55 let, živnostník
Květa Kavánová, 60 let, trafikantka a důchodkyně
Antonín Polej, ing., 64 let, důchodce
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Volební program SDH
Milí spoluobčané,
jsme rádi, že Vám jako Sbor dobrovolných hasičů můžeme i letos předložit kandidátku pro
komunální volby. Od roku 1990 je to již po šesté a svědčí to o neustálém zájmu našeho
sdružení o dění v obci a ochotě převzít za něj zodpovědnost.
V minulém volebním období bylo rozjeto mnoho projektů, které je potřeba dotáhnout do
konce. Bohužel, s množstvím projektů jde ruku v ruce také stále se zvyšující zadlužování
obce.

Proto je naším hlavním a stěžejním cílem stabilizace finanční situace obce.
Myslíme si, že mnoho konkrétních problémů obce se dá řešit i jen s malými finančními
náklady. Naší velkou investicí bude čas, nápady a myšlení v souvislostech tak, aby jedna
oblast podporovala druhou.
ŠKOLA
Přestože je v obci velké množství spolků, byli bychom rádi, kdyby ZŠ v Poniklé začala hrát
v životě obce aktivnější roli (v případě zájmu občanů např. různé kurzy celoživotního
vzdělávání, kurzy práce s počítačem apod.). Máme za to, že pokud se bude škola aktivněji
prezentovat v Poniklé a v jejím okolí, bude přitažlivější i pro žáky, jichž bohužel stále ubývá.
Prověříme také možnosti samostatné hospodářské činnosti školy (např. obědy ve školní
jídelně i pro cizí, možnosti pronájmu prostor apod.).
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST OBCE
Je pouze málo možností, jak si Poniklá může něco „přivydělat“. Jedná se zejména o sportovní
areál Homole – vlek, koupaliště a Bahýnko. Zejména vlek by do rozpočtu obce mohl přispět
nemalou částkou, ale jeho vybavení začíná pomalu zastarávat – zde chceme provést alespoň
nutné investice, které udrží lyžařský areál v provozu. Pomocí minimálních nákladů (např. plné
využití propagačních možností, které nabízí Svazek měst a obcí Krkonoše, jehož je Poniklá
členem) chceme maximálně podpořit návštěvnost a propagovat Homoli jako ideální místo
pro nenáročné lyžování rodin s dětmi. Pro provoz koupaliště a Bahýnka chceme stanovit
jasná a logická pravidla (výběr vstupného, výše pronájmu apod.)
Provoz tělocvičny se stal předmětem dlouhých debat. Myslíme si, že není správné tělocvičnu
jakýmkoli způsobem dotovat z obecního rozpočtu a je třeba zajistit její provozní
soběstačnost. Tělocvična by také měla přejít pod správu ZŠ, aby bylo zcela zřejmé, jaké jsou
náklady na její provoz a příjmy z pronájmu.
Na mnoha místech může Poniklá také ušetřit. Jedná se zejména o snížení provozních
nákladů obce a co nejefektivnější využití finančních prostředků v této oblasti. Bohužel si
musíme uvědomit, že obec přišla o poměrně velké částky i kvůli vlastní nepozornosti,
nedůslednosti a špatné komunikaci. Tyto chyby a zbytečné sankce za ně chceme
minimalizovat.

20

Pod horami - červenec - srpen

Volby 2010

DOKONČENÍ ROZJETÝCH PROJEKTŮ
V minulých letech se začalo s mnoha projekty, jejichž realizace přesahuje jedno volební
období. Chceme nezaujatě zhodnotit činnost minulého vedení obce a dovést většinou velmi
náročné projekty do zdárného konce.
Jedná se zejména o:
• Škola + jídelna – projekt zateplení, revize průběhu projektu
• Tělocvična – minimálně převedení projektové dokumentace do digitální podoby, aby
bylo možné začít alespoň uvažovat o podání žádosti na další fázi stavby
• Silnice na Jilem – pokračování jednání s Libereckým krajem o převzetí či nepřevzetí
komunikace
• Bahýnko – úvaha o dokončení podkrovních prostor
• Odpady – dotažení systému svozu odpadů (sběrný dvůr, systém třídění odpadu)
• Změna územního plánu – pokračování v činnosti
Každý z Vás jistě ví, že vzhledem k finanční náročnosti probíhajících projektů a stavu rozpočtu
obce by nebylo moudré, se bez rozmyslu vrhat do nových velkých akcí. Neznamená to ale
v žádném případě naši pasivitu – pro nové, případně částečně ukončené, projekty chceme
připravit půdu tak, aby o jejich financování bylo možné zažádat „v lepších časech“ – ať už to
bude v tomto nebo v příštích volebních obdobích.
PŘÍPRAVA NOVÝCH PROJEKTŮ
Jak je zřejmé, nechceme překotně chrlit jeden nový projekt za druhým. Chceme s rozvahou
připravit jejich řešení tak, aby bylo pro obec co nejméně zatěžující. Takto výhledově se
chceme věnovat zejména dvěma tématům – řešení kanalizace v obci a možnosti vybudování
komplexního „sportovního areálu“ (vlek, koupaliště, tělocvična, turistické trasy, cyklostezky
atd.).
PODPORA SPOLKOVÉ ČINNOSTI
Velmi si vážíme všech, kteří jsou aktivními členy místních spolků, a chceme jejich činnost
v maximální možné míře podpořit, a to různými způsoby. První možnost je podpora finanční.
Protože si nepřejeme, aby byly peníze obce rozdělovány neprůhledně „od oka“, rádi bychom
zavedli tzv. „grantový fond“. Každý ze spolků bude moci představit svůj nápad
a předpokládané náklady na jeho realizaci, o výši finanční podpory pak bude rozhodovat
vícečlenná nezávislá komise. Podávání žádostí bude co nejjednodušší a bude probíhat
několikrát do roka.
Dále se budeme snažit spolky podporovat i v získávání dotací přes jiné fondy (např. využití
partnerských obcí - zhodnocení možností obce v přeshraniční spolupráci, využití kontaktů
s jinými obcemi).
Činnost spolků budeme také maximálně propagovat v regionu, s využitím možností, které
obec má (např. časopis Krkonošská sezóna, do nějž jako člen Svazku měst a obcí Krkonoše
můžeme přispívat).
ZVÝŠENÍ ATRAKTIVNOSTI OBCE PRO OBČANY I NÁVŠTĚVNÍKY
Nechceme zůstat lhostejní k tomu, jak vypadají veřejné plochy v obci – mnoho míst je
neudržovaných a pomalu zarůstá, jiná místa nejsou dostatečně uklizena a hromadí se tam
odpad. Zlepšení této situace není ani tak finančně náročné, spíše závisí na tom, jak obec a její
obyvatelé o svůj životní prostor pečují a jakou mu věnují pozornost.
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V mnoha obcích se objevují návrhy zakázat sekání trávy v neděli a ve večerních hodinách
a nejinak je tomu i v Poniklé. Budeme se snažit najít rozumné řešení, které je schůdné jak pro
stálé obyvatele obce, tak pro chalupáře.
Chceme podporovat všechny aktivity, které povedou k pozitivnímu zviditelnění obce. Poniklá
by také měla mít vlastní propagační materiály, kterými by se mohla prezentovat v okolních
informačních centrech, případně na veletrzích turistického ruchu. V této oblasti chceme co
nejvíce spolupracovat se Svazkem měst a obcí Krkonoše, Svazkem měst a obcí Jilemnicko
a s Místní akční skupinou Přiďte pobejt. Obci tato činnost pomůže mimo jiné zvýšit
návštěvnost vleku nebo koupaliště, místní podnikatelé budou moci rozšířit své služby
v oblasti ubytování nebo pohostinství.
ZACHOVÁNÍ SLUŽEB OBČANSKÉ VYBAVENOSTI
Pro aktivní chod obce je důležité, aby její občané nemuseli za většinou služeb jezdit do
okolních měst. Chceme, aby v obci byla zachována školka, škola, dům s pečovatelskou
službou i zdravotní služby. Pokusíme se o opětovné získání kvalitního zubaře, který by byl
ochoten si, alespoň částečně, otevřít praxi v Poniklé.
Milí spoluobčané,
už z tohoto programu je zřejmé, že přicházíme se zcela konkrétními nápady a neschováváme
se za všeobecná prohlášení o lepším životě pro všechny. V dalších čtyřech letech musí obec
zejména šetřit, aby se jí vůbec podařilo splatit závazky z minulých let. Přesto je nutné mít
dlouhodobou vizi, jakým směrem se obec bude ubírat dál, a tato perspektiva nekončí
s koncem jednoho volebního období. V jednání s Vámi chceme být přístupní a otevření všem
rozumným řešením. Naši kandidáti představují vyvážený poměr kontinuity i nových nápadů
a osud Poniklé jim není lhostejný. Chceme hledat možnosti, jak věci posunout dál, ne
důvody, proč něco nechat být.
Mladí ponikelští hasiči opakovaně dosáhli v minulých letech významných úspěchů na
celorepublikových mistrovstvích v požárním sportu, což není náhoda. Je to založeno na
dlouhodobé a trpělivé práci, jejíž výsledky se často projeví až po nějakém čase. Právě
trpělivost a schopnost plánovat do budoucnosti je naší největší devizou.
kandidáti SDH Poniklá

22

Pod horami - červenec - srpen

Volby 2010

Kandidátní listina SDH
Poř.
č.
1.

Ing. Petr Plichta

45

OSVČ - geodet

2.

Ing. Jaromír Jirouš

51

Stavební technik

3.

Marek Kulhavý

32

Marketingový pracovník

4.

Ing. Vítězslav Schmidt

47

Pedagog SŠ

5.

Mgr. Eva Holubcová

47

Pedagog ZŠ

6.

Mgr. Barbora Kulhavá

27

Tlumočnice

7.

Bc. Petra Therová

26

Projektový manažer

8.

Jakub Harcuba

28

9.

Jiří Jindřišek

35

Zaměstnanec, vedoucí el.
úseku
Dělník

10.

Vladimíra Macháčková

43

Zdravotní sestra

11.

Soňa Václavíková

33

12.

Jakub Jirouš

19

Prodavačka – mateřská
dovolená
Student VŠ

13.

Zdeněk Krafek

67

Penzista

14.

Tomáš Klikorka

35

OSVČ - truhlář

15.

Květa Kavánová

36

Pedagog ZUŠ
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Vážení spoluobčané,
obracíme se na vás s tímto programem, protože ani nám není
lhostejné dění v obci a její rozvoj. Rozhodli jsme se tedy pod hlavičkou
sdružení s názvem Jeskyňáři a Nezávislí účastnit voleb do obecního
zastupitelstva.
V našem volebním programu a případné další činnosti
v zastupitelstvu obce se budeme věnovat zejména spolkovým a
volnočasovým aktivitám a ekologii. Domníváme se, že problémy spojené
s těmito okruhy jsou v obci jako je Poniklá klíčové, a rádi bychom na nich
pracovali a spolupracovali s ostatními.
Náš volební program předkládáme v následujících bodech:
Podpora spolků v obci
Udržování a rozšiřování volnočasových aktivit
Práce s dětmi a pro děti
Podpora školství v Poniklé
Investice do malých akcí
Pořádek a čistota v obci
Rozšíření zelených ploch
Speleologický průzkum území, snaha o
ponikelského podzemí veřejnosti
• Podpora tradičních akcí, Jeskyňářský ples

•
•
•
•
•
•
•
•

zpřístupnění

části

Chceme pracovat pro obec a pro její občany!
Jeskyňáři a Nezávislí.
Za jeskyňáře kandidují:
kandidují:
Miloslav Hájek
Václav Novák
Ondřej Skalský
Lenka Hájková
Zdeněk Ron st.

Za Nezávislé:
Martin Borde
Jaromír Braun
Vladimír Janata
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Společenská kronika a jiná oznámení
Narození
V předešlých dvou měsících se nám v obci
nenarodilo ani jedno miminko. Mladí občané
přiměřeného věku, kteří nemají splněno, by
se měli začít snažit.

Svatby
Své „Ano“ si řekli 3. července Petra Vondrová a Stanislav Raška a 20. srpna Radka
Soukupová a Jiří Paulů. Gratulujeme k takové odvaze a přejeme jen to nejlepší na společné cestě životem.
To, že je možné žít spokojeně 50 let, dokázali Josef a Věra Vinklářovi. Zlatou svatbu
oslavili 30. července. K jejich pohodovému
společnému životu jim přejeme hodně zdraví, štěstí, klidné chvíle i na chatě a pokoj od
nenechavců.

Jubilea v červenci a v srpnu
Svá jubilea oslavili:
92 let paní Miloslava Janouchová
80 let paní Jitka Novotná, paní Vlasta Patočková, pan Josef Tomíček a paní Miluše
Vondrová

Pan Jan Kmošek
Pan Bohumil Rychtář
Pan Libor Škuta
Paní Anežka Braunová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Budeme vzpomínat.
OÚ Poniklá

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším tatínkem Vlastimilem Šírem.
Děkujeme za projevy soustrasti, kondolence
i květinové dary. Moc děkujeme panu Zbyňku Rychnovskému za jeho krásná slova. Paní
Věře Novákové a panu Antonínu Holubcovi
děkujeme za důstojný obřad.
Poděkování patří i paní MUDr. Karáskové za
její ochotu a péči.
Zarmoucená rodina

Poděkování
Děkujeme Klárce Šedé za báječné zmrzlinové léto. Všechny její zmrzliny jsou moc
dobré, obsluha na jedničku, a ceny/porce bez
konkurence v širokém okolí. Už se těšíme na
příští léto.
Hájkovi, čp. 56

75let pan Lubomír Čurda
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví,
optimismus, nápomocné lidičky kolem sebe,
alespoň trošku štěstí a rodinnou pohodu.

Rozloučení
V letních měsících nás opustili:
Paní Marta Dědečková
Pan Vlastimil Šír
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Ze školy a ze školky
Pobyt na Malé Skále
ve dnech 21. – 25. června 2010
Celá Základní škola Poniklá si užívala
předprázdninového turistického a poznávacího týdne v rekreačním zařízení ARA MALÁ
SKÁLA. Menší děti byly ubytovány ve dvou
pokojích v budově, větší ve čtyřlůžkových
chatkách a mazáci využili dvojmístné stany.
Zdatní cyklisté absolvovali cestu na kolech, většina vlakem.
A jak se vše vydařilo? Začtěte se do úryvků z kronik, v nichž děti z druhého stupně zachycovaly své dojmy. Kroniky jsou nazvány
podle skupin vytvořených losováním, jejich
členové si pouze zvolili úderná cool pojmenování (na pravopis nehleďte):
JABLKA, LAMY, LOOSEŘI, MANÍCY,
LEMRY, LISTY, MOLYTANI
1.den
Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží.
Chvíli jsme jeli vlakem a chvíli jsme šli pěšky.
Cesta byla sice dlouhá a některé z nás už bolely nohy, ale všichni jsme statečně vydrželi. Šli
jsme také po Riegrově stezce, vedle které se
sem tam objevily tabulky, ve kterých se psalo
o všem, co je v Českém ráji.
Když jsme konečně došli do tábora, vybrali jsme si chatky a uklidili věci. Poté, co jsme
se rozkoukali, jsme se šli navečeřet. Měli jsme
rýži s omáčkou a kuřecím masem. Omáčka
byla sice trochu vodová, ale většinou jsme to
snědli.
Po večeři jsme se uvelebili do svých chatek nebo stanů nebo jsme se mohli vykoupat.
Večerku jsme měli v deset hodin, ale
spousta dětí z jiných škol byla venku a ječely
jak o život. Takže jsme se moc nevyspali.
(A cestou jsme potkali žirafu, která utekla
LISTY
ze zoo. VTIP )
Martin Psota vezl zavazadla, nosil je do
kopce a byl zpocený jako…. (MARTINE,
DÍKY!)

2. den - Horolezectví a výlet na hrady
Ráno jsme se vydali na vynikající snídani
a poté na skály nad táborem, kde si každý vyzkoušel vylézt na tři různě obtížné dráhy. Ze
skal jsme se vydali na hrad Frýdštejn. Když
jsme se vrátili do tábora, byl oběd. Po poledním klidu si každý mohl vybrat ze čtyř možností pokračování dne. Byly to tyto: výstup na
hrad Vranov – Pantheon, výlet do Malé Skály
na nákup, zůstat v táboře a hrát míčové hry
a výlet na kolech po okolí
Po dobré večeři jsme se vydali do svých
LAMY
stanů a chatek.
Lezení: Byli jsme lézt na skalách nad kempem. Přijeli chlapi ze Singing Rocku. Nejdříve nám vše vysvětlili a pak jsme začali lézt.
Když jsme všichni dolezli bezpečně na zem,
tak jsme šli na slaňování…
Bylo to velmi obtížné, hlavně ta výška
byla strašná…

Byli jsme lézt na skalách nad kempem.

foto: ZŠ Poniklá
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3. den
Ráno jsme se probudili vyspalí. K snídani
jsme měli zase výběr z jídel.
Dopoledne jsme se (my malí) s pomocí
paní policistky koukali na film s názvem „Nech
mě bejt“. Byly v něm různé situace, které se
nám mohou stát, když budeme věřit cizím lidem. Za odměnu, že jsme vydrželi, každý z nás
dostal nálepku na dveře.
K obědu bylo vepřo-knedlo-zelo s vodovou omáčkou. Po obědě jsme měli výtvarnou
dílnu, nebo jsme mohli jít k Jizeře, kde jsme
se mohli vykoupat, nebo do Besedických skal.
Já šla do skal a ta cesta byla opravdu dlouhá,
ale kluci se na ní vesele bavili. Petr Vinklář
všechno fotil.
Když jsme se vrátili do tábora, dostali jsme
večeři: opečenou šunku v těstě s bramborem.
LISTY

Policejní návštěva z Jablonce nad Nisou
nám pouštěla videa „Nechte mě bejt“ o šikaně,
setkání s cizími lidmi a nalézání nebezpečných
předmětů. Video „Zpackané životy“, které

měly jen osmička a devítka, bylo o drogách
a jejich rozmnožování…..
Výtvarná dílna
Odpoledne přijela paní s pojízdnou dílnou. Mohli jsme si udělat nějaké šperky, trička
a tašky.
Koupání u Jizery
Jedna parta se vydala na Žlutou plovárnu.
Do vody šlo jen pár lidí. Většina šla hrát volejbal. Protože bylo hodně hráčů, rozdělili jsme
se na družstva a šli hrát turnaj. Dobře jsme si
zahráli! Po dohrání jsme se vydali na cestu
zpět…. Potom byl sraz kvůli svačině, protože
ji někdo rozebral.
4. den
Po snídani jsme byli rozděleni na dvě skupiny. První šla na rafty hned po snídani a druhá
na přednášku o první pomoci. Na raftech jsme
byli rozděleni na čtyři skupiny. Na každém
raftu jel jeden dospělý člověk. Jeli jsme asi
8 km po Jizeře. V cíli jsme vyrazili na zpáteční
vlak, který byl asi 500 m daleko….

Na raftech jsme byli rozděleni na čtyři skupiny. Jeli jsme asi 8 km po Jizeře.
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Obědy tady jsou úplně příšerné. Obědy by
byly lepší, kdyby byly z prášku. Nejlepší mají
snídaně. Jíme jen kuličky s mlékem, na těch se
nedá nic zkazit, možná, kdyby to mléko bylo
zkyslé. Ostatní jídlo se bojíme jíst, abychom
neměli průjem a neproseděli jsme celý den na
záchodě.
Odpoledne šla druhá skupina na rafty a my
na přednášku o první pomoci. Mělo to trvat tři
hodiny, ale někteří zlobili, tak to bylo jen dvě
hodiny.
Pak jsme čekali na raftaře, než přijdou,
a šli jsme na večeři, která byla pěkně plnotučná… Šli jsme spát po desáté hodině.
Ale mezitím Elišce Vránové přinesl Jaroslav voňavou kytičku. Bylo nám lépe.
MANÍCY

5. den
Ráno jsme si vyklidili své chatky
a stany, rozloučili se s nimi a šli si pro svačinu.
Cesta zpátky domů nebyla moc zajímavá,
jenom jsme párkrát přestoupili. Dva z těch vlaků byly opravdu nádherné a luxusní.
Na vlakovém nádraží jsme se rozešli a ve
škole si vyzvedli naše zavazadla, která nám
pan Holubec hasičskou ávií od našeho tábořiště odvezl.
LISTY

Nejlepší kronikáři byli pochopitelně odměněni. Po celý týden rovněž probíhalo bodování chování, testů znalostí i zvláštních zásluh
skupin i jednotlivců:
1. místo: MOLYTANI – 171 bodů

Eliška Vránová – 50 bodů
2. místo: LEMRY – 122 bodů
Veronika Krausová a Eliška Holubcová – 49 bodů
3. místo: JABLKA – 118 bodů
Pavlína Krausová – 41 bodů
Všem blahopřejeme!

Blanka Peterková

Poděkování
V souvislosti s uspořádáním výše zmíněného pobytu na Malé Skále bych rád poděkoval
osobám, které se podílely na bohatém programu tohoto týdenního pobytu, tj. všem učitelům
naší školy, PhDr. Prostředníkovi z turnovského muzea za přednášku o počátcích osidlování
Českého ráje, firmě Singing rock, především
panu V. Dvořákovi a J. Zámečníkovi, kteří
připravili lezení a slaňování na nedalekých
skálách, nprap. D. Sochorové z jabloneckého
útvaru Policie ČR, která připravila preventivní
program pro naše žáky, a také panu M. Holubcovi za dopravu zavazadel.
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Vítáme nové žáčky v ponikelské
škole
Opět tu máme nový školní rok a s ním nové
prvňáčky do nových školních lavic. Vítáme
Vladěnku Samkovou, Štěpána Čecha, Pepíka Švandu, Honzíka Koldovského, Honzíka
Tomíčka a Patrička Novotného. Ať se jim ve

Vítáme Vladěnku Samkovou, Štěpána Čecha, Pepíka Švandu, Honzíka Koldovského, Honzíka
Tomíčka a Patrička Novotného.

foto: OÚ Poniklá
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škole co nejvíce líbí! Rodičům pak přeji pevné
nervy, co nejméně problémů a pokud přeci jenom nějaké nastanou, prosím o včasné řešení
s paní třídní učitelkou Lenkou Holubcovou či
panem ředitelem Zdeňkem Vinklářem.
Při škole funguje spousta kroužků. Od náboženství, pod ZUŠ výtvarný kroužek, hra na
klavír či flétnu, sólový zpěv (vše v prostorách
školy, odpadá tak dojíždění), miniaerobik, mažoretky, stolní tenis, volejbal a další. Ze širokého výběru si určitě i ti nejmenší vyberou.
Přeji hodně štěstí.
Míla Kavánová
starostka obce

Pan Rok - červen
POHÁDKOVÝ ČERVEN
Pohádkově pro nás začal měsíc červen
hned od svého prvního dne, kdy jsme se na
náš svátek – MDD – scházeli v MŠ převlečeni
do pohádkových masek a kostýmů. Tento den
jsme si pak užívali samé radosti a překvapení. Po reji masek a vzájemném představování
jsme dostali za úkol najít dva schované dárky

Škola a školka
od pana Roka. Hledání nám dalo docela zabrat,
ale o to větší pak byla radost po jejich rozdělání. V tom prvním jsme našli super bagr na
písek a v tom druhém kšiltovky. Samozřejmě,
že jsme se těšili, jak si je odneseme domů. Ale
když jsme zjistili, že je na nich nápis MŠ Poniklá, bylo nám jasné, že nám je pan Rok poslal za jiným účelem, a že tedy musí zůstat ve
školce. Ostatně dlouho nám to ani v hlavě neleželo, neboť hned po svačince jsme se vydali
za dalším překvapením. Vůbec jsme netušili,
kam nás paní učitelky vedou. Šli jsme a šli, až
jsme se ocitli u Krakonošova zátiší. A tady na
nás už čekala paní Ottová – Anežčina maminka – a její pomocnice, které pro nás připravily
sladkou hostinu v podobě zmrzlinových pohárů a jablečného džusu. No a představte si, že to
ten den ještě nebylo všechno. Abychom mohli
se slavením našeho svátku pokračovat i doma,
rozdali jsme si ještě sladkosti, kterými nás obdarovali paní Lenka Pelcová, Marta Vágnerová, Marie Samková a Jitka Vrbatová.
Ve znamení pohádky pak pokračovaly i další dny měsíce června. Nejenže jsme
se všichni stali součástí závěrečné pohádky

Šli jsme a šli, až jsme se ocitli u Krakonošova zátiší. A tady na nás už čekala paní Ottová – Anežčina maminka – a její pomocnice, které pro nás připravily sladkou hostinu.

foto: MŠ Poniklá
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O dvanácti měsíčkách, ale pohádkově krásné
a slunečné byly i některé dny měsíce června.
Co jsme se na ně letos načekali.
Ale čekal zřejmě i pan Rok. Neboť hned
jak nastaly krásné dny, pozval nás k sobě na
hrad. Bylo to 10. 6. 2010. Objednali jsme si
malý autobus a natěšení a vybavení stejnými
kšiltovkami s nápisem MŠ Poniklá jsme se
vydali směr Turnov. Mysleli jsme, že hrad
pana Roka bude vyčnívat do dáli a tudíž bude
hračka ho najít. Ale mýlili jsme se. Jeho hrad
jsme totiž nakonec našli dobře ukrytý v lese
v Klokočských skalách. Také nám už bylo jasné, proč nám pan Rok připravil kšiltovky s nápisem. Návštěvníků na jeho hradě bylo ten den
víc, tak abychom se nepopletli nebo neztratili.
Na hradě se nám moc líbilo, hlavně chodby
ve skalách. Líto nám bylo jen to, že jsme samotného pana Roka na jeho hradě nezastihli,
neboť se musel pracovně vzdálit. Ale jeho
služebnictvo se o nás velmi pěkně postaralo
a povědělo nám dokonce o hradu pana Roka
pohádkový příběh.
V sobotu 19. 6. 2010 se vydalo několik
z nás (Patriček Novotný, Jeník Koldovský,

Škola a školka
Štěpánek Čech a Anežka Ottová) přivítat nové
občánky v obci a potěšit zpěvem manžele Pajerovy na jejich zlaté svatbě.
Je až s podivem, že jsme v našem nabitém
programu našli čas na nazkoušení pohádky
pro naše nejbližší a známé. A tak mohla dne
23. 6. 2010 vypuknout velká premiéra pohádky O dvanácti měsíčkách. Doufáme, že jsme
s ní potěšili nejen přítomné diváky, ale také
pana Roka, neboť jsme se díky ní naučili znát
jménem všechny měsíce v roce.
V úterý 29. 6. 2010 nám všem při slavnostním rozloučení se školáky došlo, že náš
společně strávený čas s panem Rokem se naplnil. Zajímá vás, jestli nám to bylo líto? Možná
trochu. Ale radost z prázdnin a těšení se na ně
všechny smutky zahnalo. Vždyť teď už víme,
že po prázdninách se naše školka naplní novými kamarády, s kterými budeme zažívat
nová dobrodružství a povídat si nové příběhy.
A o čem že budou? Na to si počkejme pěkně
do září.
Za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

Je až s podivem, že jsme v našem nabitém programu našli čas na nazkoušení pohádky pro naše
nejbližší a známé. A tak mohla dne 23. 6. 2010 vypuknout velká premiéra pohádky O dvanácti
měsíčkách.
foto: MŠ Poniklá
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Co se děje v SDH Poniklá
Zpráva o průběhu tábora
Kolektiv vedoucích hasičské mládeže každoročně pořádá týdenní akci pro ponikelské děti
i děti přespolní. Tentokrát jsme poznávali okolí rekreačního střediska Sklář v Ostružně u Jičína, v blízkosti Prachovských skal, v týdnu od
8. 8. do 15. 8. 2010.
Hlavním tématem akce byla ŠKOLA, což
vzdělání chtivé děti přijaly s nepředstíranou upřímnou radostí. Vedoucí se proměnili
v učitele, „žáci“ byli rozděleni do tříd. Den se
skládal z pěti vyučovacích bloků. Na začátku
tábora byla všem přidělena táborová knížka,
do které jim vedoucí zapisovali pochvaly i poznámky a také známky z jednotlivých činností.
V průběhu týdne se děti dozvěděly něco z dějepisu a přírodovědy, vyzkoušely si chemické
pokusy a vaření a také se procvičily v kreslení.
Každý večer jedna třída zahrála ostatním di-

vadelní představení inspirované Jiráskovými
starými pověstmi. Během týdne děti získávaly
tradiční bobříky - odvahy, trpělivosti, mlčení,
zdatnosti i slušného chování. Cílem školního
výletu byl vrch se zříceninou hradu Veliš. Při
závěrečném vyhlášení bylo dětem předáno vysvědčení a malý dárek. Veškeré dění v táboře
zaznamenali vnímaví a pozorní fotografové.
Výsledek jejich snažení naleznete na internetových stránkách sdh.ponikla.cz.
Zažili jsme parné počasí i potopu. Odolali
jsme útokům včel a klíšťat. Chutnalo nám.
Doufejme, že se všem vyplní jejich tajné touhy
zapsané na létajícím přání. Velmi se těšíme,
a tímto zveme všechny případné zájemce, na
další společnou akci. Rádi bychom poděkovali
všem zúčastněným dětem za opravdu povedený tábor.

Za kolektiv vedoucích
Jaromír Jirouš ml.

Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným dětem za opravdu p o v e d e n ý t á b o r.

foto: SDH Poniklá
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Výroční zpráva dorostenek z Poniklé
Dorostenecké družstvo mladých hasiček
z Poniklé minulý měsíc ukončilo sezónu třetím
místem na republikovém finále v Litomyšli.
Tomuto výkonu však předcházela náročná příprava a další dvě vyřazovací soutěže – okresní a krajské kolo. Na začátku sezóny družstvo
zaznamenalo dvě drobné změny. První změna
byl příchod nové členky, Lucky Novákové,
která doplnila jinak sedmičlenné družstvo tvořené Bárou Kavánovou, Danou a Věrkou Butulovými, Lindou Bekrovou, Markétou Václavíkovou, Maruškou Holubcovou a Petrou
Psotovou. Druhou změnou byl příchod mé
maličkosti v podobě zástupce hlavního trenéra,
Tomáše Kázmera. Okresní kolo, které se konalo
v Poniklé, dívky zvládly bez větších problémů
a z prvního místa postoupily do krajského kola
konaného v Jablonci nad Nisou. V krajském
kole nám bylo největším soupeřem družstvo
z Pěnčína. Tady se již projevila pečlivá příprava při trénincích. Naše svěřenkyně ani jednou
nezaváhaly a ve všech disciplínách se umístily
na prvním místě, čímž si vybojovaly postup na
republikové finále. Po krajském kole došlo opět

Letošní tábor
O prázdninách jsme jeli na tábor. Když jsme přijeli, rozdělili nás
do chatek a tam jsme se ubytovali. Každý den jsme plnili „bobříky“
a zato jsme dostávali korálky. Bobříky se jmenovaly: Odvahy, Zručnosti,
Mlčení, Všestrannosti a Slušného
chování. Byli jsme v chatkách číslo
22 a 26. Mohli vařit lépe. A taky paní
uklízečka mohla být lepší. Každý večer jsme hráli divadlo. Každé ráno
nám bodovali pořádek v chatkách.
Kdo byl největší čuně nevíme, ale
příště pojedeme zase.
Klárka, Šárka a Dominik

SDH Poniklá
ke změně v sestavě týmu a Lucku Novákovou,
které bych chtěl tímto poděkovat za pomoc při
zápolení, vystřídala Kristina Holcová z SDH Jilemnice. Před samotným finále následoval měsíc intenzivní přípravy, při níž došlo nejednou
k drobným zraněním, ovšem tím se dívky nedaly odradit. V přípravě nám pomáhali i ostatní
členové sboru, kterým patří velké díky. Jsou to
konkrétně: Pavel Kraus a Miloš Holubec, kteří
nás zásobovali vodou, a Miloš nám zajistil odvoz do Litomyšle. Republikové finále se konalo
10. – 11. července a na něm dívky předvedly
opravdu špičkové výkony.
Obzvláště bych rád vyzdvihl ten fakt, že se
umístily na prvním místě ve štafetě 4x100 metrů s časem 63,85 s a na prvním místě v běhu na
100 m s překážkami se součtem 95,43 s. Celou
soutěž se za námi v těsném závěsu drželo družstvo z Petrovic, které bylo na všech běžeckých
disciplínách na druhém místě. Ovšem jak to již
bývá zvykem, o celkovém pořadí rozhodly požární útoky. Našim svěřenkyním se pokus nevyvedl a umístily se na desátém místě, což je
z průběžného prvního místa odsunulo na konečnou třetí pozici. Dále bych rád poznamenal, že
první tři družstva v kategorii dorostenek, měla
celkový součet bodů 13 a o pořadí rozhodovalo
právě umístění v požárních útocích. Toto třetí
místo je velkým úspěchem jak pro samotné dorostenky, tak pro vedení týmu, a zároveň velkou
motivací na příští sezónu, kterou chceme završit mistrovským titulem.
Dále bych rád poděkoval sponzorům, bez
kterých by šlo zápolení těžko a kteří nám velice pomohli. Jsou to konkrétně: Autodoprava
Tryzna, Miloš Hájek, Jiří Jindřišek ml., Květa
Kavánová st. a Jan Kubín. Poděkování patří
v neposlední řadě také rodině Kučerově, která
nám zajistila výborné dresy, ve kterých dívky
nejen že vypadaly dobře, ale také se jim v nich
výborně běhalo. A nakonec bych rád poděkoval
fanouškům, kteří vytvářeli výbornou atmosféru
v Litomyšli, vydrželi ta vedra a bez kterých by
to rozhodně nešlo.
Bc. Pavel Tangelmayer

Hattrick v podání SDH Poniklá
aneb „one team show“
Sobota 21. srpna 2010, 5:30 hod – probouzí se Kašenka a Peťka, zřejmě nervozitou, už
totiž vědí, že za chvilku je čeká nejdůležitější
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závod sezóny. Ještě by spaly, ale zažívací ústrojí
ztrácí 8 s.
protestuje. 6:00 hod – probouzí se Šárka, Rendy
Před námi je královská disciplína, ta která
– prý dle plánu. 6:30 hod – probouzí se zbynás zatím na všech letošních závodech potrápitek teamu. Vendy a Lenka shodně říkají, že si
la. Nedařilo se nám sladit, každý si vybíral své
mohly pospat – maminky připravily sváču již
dny smůly. Obavy z útoku byly vidět na všech,
večer. 7:00 hod – odjíždíme z Poniklé, v naší
každý se soustředil, odpočíval. Tentokrát nás
stařičké rozkodrcané avii se jezdí nejlíp, notunerozptyloval žádný z rozhodčích, už vědí, že
jeme si a nadskakujeme u každé díry. 8:10 hod
útoky jsou naší noční můrou. Pětiminutová pří– celé zelené opouštíme avii, jsme na místě prava základny je zbytečně dlouhá, stačí nám
stadion Střelnice v Jablonci nad Nisou, krajské
necelé čtyři minuty. Jdeme na startovní čáru,
kolo v požárním sportu, přeci jenom hodina
7 nervózních naposledy zhluboka vydechne
cesty plná ostrých zatáček udělala své, trošku
a zaujme startovní pozici. Výstřel, 4 s od vý„šoufl“ nám je. 8:30
střelu se začne ozývat
hod – vybavené ob„mám, mám, mám,
čanskými průkazy se
běž…“, koš v kádi, najdeme prezentovat,
lito, nastartováno, voda
některé nejdou na
jde z béček, voda je na
fotkách poznat, přeci
rozdělovači, voda je na
jenom měníme střihy
špičkách, svítí pravý
a barvu vlasů častěji.
terč, svítí levý terč – otáTak jako každý rok je
číme hlavy k časomíře:
příjmení „Jiroušová“
26,24 s! Vítězoslavně
přejmenováno na „Jizvedáme ruce nad hlaroušková“.
vu, na tváři trenéra je
Od 10 hod naplznát úleva a obrovská
no soutěžíme! Nej- A kdo nás reprezentoval? Šárka Jiroušová, Ka- radost – tohle byl víprve nás čeká závod teřina Jiroušová, Renáta Hlídková, Petra Von- tězný útok! Ano, byl
na 100 m překážek. drová, Petra Therová, Vendula Zelinková, Lenka to vítězný útok, nikdo
Šárka během tréninku Drábková, Jana Šolcová Váňová, Lucka Skal- jiný nás už nepřekonal,
umlčela celý stadion ská. Trenér: Tomáš Klikorka
vlastně po celý den nás
lidí – tak moc se lekli,
foto: SDH Poniklá nikdo nepřekonal. Celkdyž se jí nepodařilo
kový součet umístění
došlápnout na kladi3 znamenal jedno jedinu a spadla, naštěstí se oklepala a bez zranění
né – po třetí v řadě jsme vyhrály krajské kolo
pokračovala dál. Vzhledem k tomu, že družstev
v požárním sportu a nominovaly se tak na mistžen přijelo jenom 6, běháme stovky každý drurovství České republiky. Před námi jsou tři tvrhý rozběh, je to fofr. Šárka zaběhne krásných
dé týdny tréninků a pilování techniky. 18. a 19.
16,99 s, což je čas, který o 0,11 s zaostává za
září budeme mít možnost naše umění předvést
českým národním rekordem. Rendy si opět
v Praze a porovnat se s dalšími 14 nejlepšími
dává svůj osobáček, Peťulka zaběhla další svůj
týmy v republice.
devatenáctkový čas, ostatní zaběhly nízké dva17:00 hod – přebíráme vítězný pohár a vracítky – i tak trochu zklamání, přeci jenom se
címe se „na základnu“. 19:00 hod – scházíme se
nedařilo tak, jak bychom očekávaly. Se součna hasičské chatě a oslavujeme, znovu a znovu
tem šesti nejlepších časů 117,2 s vítězíme v této
si vybavujeme ty nejhezčí okamžiky závodu
disciplíně – druhý nejlepší tým, SDH Pěnčín, za
a těšíme se do Prahy.
námi zaostává o celých 11 s.
Děkujeme všem fanouškům, kteří nám přiNa řadě je štafeta 4 x 100 m, půlka týmu
jeli fandit, a těšíme se, že je uvidíme v Praze,
si ji letos zaběhne vůbec poprvé. Zkoušíme
děkujeme za podporu sboru a obci, děkujeme
nové složení, první jistící štafeta dává krásných
trenérovi za výdrž – jsme správnej tým!
69,72 s, druhá štafeta zaběhne 64,99 s – další
Team SDH Poniklá
první místo, druhý nejlepší tým, SDH Pěnčín,
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Co se děje v TJ Poniklá
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Okolo Poniklé

TJ Poniklá Vás zve dne 9. 10. 2010 na turisticko poznávací procházku
okolo Poniklé. Sraz tradičně v 9:00 před obecním úřadem v Poniklé. Tentokrát
vyrazíme na východ.
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
Loutkářská Chrudim 2010
Inscenace Jenovefy se dostala do poněkud zvláštní situace, kdy se ocitla tam,
kam původně ani nemířila. Záměr byl jasný
- postavit si představení, na kterém si poprvé ozkoušíme některé loutkářské principy
a metodou pokus-omyl se pokusíme zhmotnit
naše teoretické vědomosti o loutkovém divadle (a hlavně, nechtěli jsme jet do Turnova
na krajskou přehlídku v pozici „nehrající soubor“, kterýžto nápis honosně nosil na své hrudi náš vyslanec v předchozích dvou letech).
Jak již víte, prostřednictvím Jenovefy ponikelský soubor podruhé ve své historii postoupil do národního kola přehlídky amatérského
divadla. (Prvně si národní přehlídku ozkoušel
roku 2006 Krvavý román v režii Pavla Plichty na Krakonošově divadelním podzimu ve
Vysokém nad Jizerou).
Loutkářská Chrudim krom 19 představení amatérských souborů v hlavním programu
(včetně Bažantovy loutkářské družiny divadelního spolku Josef Jiří Kolár při tělovýchovné jednotě Sokol Poniklá) uvedla také
další produkce inspirativního a doplňkového
programu (včetně některých profesionálních)
a nabídla též možnost účastnit se celotýdenních seminářů, v jejichž rozmanitosti si dva
z našich členů též vybrali a absolvovali tak
v Chrudimi celý týden.
Potěšitelné je, s jakou samozřejmostí přijali naši umělci svoji úlohu nenechavše se
vyvést z míry prestižností akce a publikem
složeným valnou měrou z kritických kolegů...
A tak se ruka třásla patrně pouze loutkovému
principálovi ovládajícímu zvuk a světla (a říkám rovnou – do stroboskopického efektu
reflektorů při manipulaci s jezdcem intenzity
osvětlení mnoho nechybělo!!!). Naši suverénní loutkoherci si zachovali pevnou ruku,
výlet loutek na mrazivou Sibiř se nekonal.
Odehráli jsme Jenovefu (bez Dona Šajna
a Fausta – neb v Turnově jsme hráli a postup
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získali pouze pro ni) celkem třikrát. Každé
představení si pohrálo s nějakou tou technickou chybičkou, naštěstí nikdy ne fatální.
Porota k nám, nováčkům, byla vlídná –
leccos kritizovala, s lecčíms poradila, něco
i pochválila a ocenila (odvážíme si cenu za
„autorskou koncepci hry“).
A závěrem jeden paradox – ačkoliv jsme
soubor vycházející z hereckého divadla, byli
jsme JEDINÍ, kdo hrál na Loutkářské Chrudimi 2010 čistě iluzivní divadlo!!! Ostatní soubory užívaly odkrytého vedení, nebo přímo
živých herců (i když třeba hráli iluzivní marionetové divadlo, přesto si neodpustili alespoň živáky sehraný epilog a prolog). Některá
představení se bez loutky bezmála obešla
úplně... Hm? To je co? Se smíchem na rtech
konstatujeme, že jsme se tak touto „klasikou“
postarali o největší „alternativu“ ...
Tak dobře, letos jsme si chtěli jen tak pohrát s loutkou – a oni nás poslali na Chrudim.
Příští rok pojedeme s novou hrou (no snad
jó...) s cílem opravdu soutěžit – to asi dostaneme pěkně za uši, cože?

Jenovefa ještě jednou v Poniklé
V sobotu 28. srpna se ponikelské děti
mohly „Loučit s létem“ a prostřednictvím
připravených soutěží si trochu protáhnout
tělíčka před chystaným uvelebením ve školních škamnách. Jelikož jeden z hlavních
pořadatelů akce pan Daniel Čížek (nájemce
kiosku Bahýnko) je zároveň předním hercem
naší Bažantovy loutkářské družiny, podvolili jsme se jeho přání sehrát v hotelu Homole
pro odrostlejší část návštěvníků kormutlivý
příběh Jenovefy a také přežalostnou historii doktora Fausta. Přestože věkový průměr
našeho publika nakonec poněkud klesl pod
doporučitelnou mez, nikdo ve snaze přivolat
na scénu raději Kašpárka a jeho kamarády
našim loutkám hlavičky netrhal. Uf!
Tomáš Hájek
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Bažantova loutkářská družina.

Deníček ponikelského ochotníka

foto: Helena Lukešová
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vých skupinách. V této části turnaje se počasí
umoudřilo a již se hrálo na dobrém terénu.
Ke zlepšenému počasí se přidaly i kvalitTradiční nohejbalový turnaj dosáhl v letonější zákroky na síti.
ším roce plnoletosti. Takto významnému jubiVýsledky ve skupinách byly velmi těsné a
leu však nepřálo počasí a tak to celé dopoledne
o
vítězi
jedné skupiny rozhodnul jeden vítězný
vypadalo všelijak. Ani Krakonoš, který zahájil
míč
ze
vzájemného
zápasu. Vzhledem k dal24. července nohejbalový turnaj o Krakonošímu vývoji počasí rozhodlo vedení turnaje
šův knoflík, nedokázal počasí vylepšit.
nehrát utkání o 5. a 7. místo.
Po slavnostním nástupu všech 14 týmů
Nejprve se hrálo o 3. místo. Tento boj vybylo provedeno rozlosování do čtyř skupin.
hrál tým CKP ve složení Cepek, Kraus a PřeNa bahnitém povrchu se uskutečnily líté boje,
nosil. O první místo si to rozdaly týmy BEze kterých vzešlo 8 postupujících. Mezi ně se
ZEJMÉNA a OLD STAR BOYS. Šťastnější
nedostal loňský vítěz – tým 3 generace - a tak
byl ve finále tým BEZEJMÉNA ve složení Ota
obsadil celkové 9. místo. Ti, co postoupili,
Tikva, František a Lukáš Holubec. Tým OLD
bojovali o co nejlepší umístění v semifináloSTAR BOYS – Ladislav Kraus,
Štefan Sliepka a Jarda Horáček
– obsadil druhé místo.
Závěrečné
vyhodnocení
provedl spolu s prezidentem
turnaje i Krakonoš. Nejprve byl
předán dar k životnímu jubileu
pravidelnému účastníkovi panu
Jiřímu Kočárkovi a pak byl
odměněn každý tým. Po celý
den se starali o naše žaludky
manželé Skalští, v dodržování
pitného režimu nás podporoval
Milan Doležal a o dobrou zábavu se za mikrofonem snažil
Zdenek Janeček.
Skončil 18. ročník nohejbalového turnaje, ať žije 19. ročník.
Letošní nohejbalová sezona
byla zakončena dne 28. srpna
2010, kdy na našem hřišti Ruzyně proběhl Mirečkův memoriál.
Více fotografií je na adresehttp://pompo62.rajce.idnes.cz/
nohejbal_2010/.
Vondra Vladislav
Tradiční nohejbalový turnaj dosáhl v letoším roce plnoletosti.

Poutní nohejbal

foto: V. Vondra
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Povinnosti držitelů cestovních dokladů

Ostatní
d)
při opuštění území České republiky
neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,
e)
neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního
dokladu,
f)
neodevzdá neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
g)
neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud
jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h)
úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo
zneužije cestovní doklad,
i)
poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,
j)
pořídí kopii cestovního dokladu a
neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3,
nebo
k)
neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
Za přestupek podle písm. a) až j) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle

Jelikož držitelé pasů se i nadále dopouštějí z důvodu neznalosti přestupků proti zákonu
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zde je
výčet několika nejdůležitějších povinností:
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů
související s jejich porušením:
Držitel je povinen:
a)
s přihlédnutím ke všem okolnostem
a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,
b)
odevzdat bez zbytečného odkladu
neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání,
Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu a nebo jeho
nález orgánu příslušnému k jeho vydání.
Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu
nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému
úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Po návratu do České republiky je občan
povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení
cestovního dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.
Přestupky na úseku cestovních
dokladů:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:
Vás zve na první podzimní schůzku, která se
a)
poruší povinnost chránit
koná ve středu, dne 13. října 2010 na Obeccestovní doklad před ztrátou, odciním úřadě od 15:00 hodin.
zením, poškozením, zničením nebo
zneužitím,
Termíny schůzek dalších:
b)
neoprávněně provede zá13.
října,
27. října, 10. listopadu, 24. listopapis, změnu nebo opravu v cestovním
du,
8.
prosince,
5. ledna, 19. ledna, 2. února,
dokladu,
16.
února,
2.
března,
16. března, 30. března,
c)
se úmyslně vyhne nebo
3. dubna
se odmítne podrobit kontrole cesVždy od 15 hodin.
tovních dokladů při překračování
Těšíme se na Vaši účast.
státních hranic České republiky na
hraničním přechodu,

Klub důchodců
v Poniklé
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písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.

době samy matkami. Tatínkové v rodinách vystupovali převážně jako „šedá eminence“, tzn.
výchova bez soustavného usměrňování, avšak
s rozhodujícím právem v důležitých záležitostech – příkazech, zákazech, odměnách, trestech. Ženy mnohdy samy omlouvaly své ve
výchově dětí neangažující se muže - pro nedostatek času, vloh či trpělivosti. Tato generace
dětí vychovávaných převážně matkami vyrostla, a tak možná právě proto bylo možné vyhodnotit výsledky výzkumu o absenci tatínků.
Zjistilo se, že nepřítomnost otce může mít vážné následky zejména pro syny. Vždyť právě na
tátu se obrací chlapec, který pochopil, že svět
se dělí na kluky a holky, muže a ženy. Problém
chybějícího otce nebo špatného vztahu s ním
vidí i autor knihy Mužství (Biddulph, 2007),
který uvádí, že málokterý z dnešních mužů má
se svým otcem blízký a úctyplný vztah. Na základě vlastního výzkumu Biddulph uvádí, že
asi 30% mužů se svým otcem vůbec nemluví. Dalších 30% má vztah určitým způsobem

Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli
cestovních pasů, kterým prošla doba platnosti,
vlastní pasy po osobách zemřelých na povinnost tyto cestovní pasy neprodleně odevzdat.
V případě, že byli držiteli a tyto pasy nejsou
schopni dohledat, jsou povinní tuto skutečnost
nahlásit jako ztrátu dokladu.
Při nesplnění této povinnosti je možno
uložit pokutu do výše 10.000 Kč.
Veškeré podrobnější informace občanům rádi zodpovíme na telefonním čísle
481 565 211, správní odbor Městské úřadu
Jilemnice nebo na adrese: junkova@mesto.
jilemnice.cz
N. Junková

Psychologie rodiny
Vážení čtenáři,
dostává se k Vám článek o rodině, který nemá za cíl moralizovat
či někoho nebo něco kritizovat. Je
subjektivním zamyšlením se snahou
porovnání dvou lidských období
v kontextu výchovy člověka a vývoje společnosti. To, jak se společnost
vyvíjí, v mnohém ovlivňuje právě
rodinu – např. způsob života, hospodaření, vzdělávání, výchovu, vztahy
apod.
Tento článek – psychologie rodiny,
je úryvkem z akademické práce:
Mezilidské vztahy na pracovišti
s užší specifikací vztahující se na rodinu a sociální problémy přenesené
na pracoviště.
V 60. – 80. letech 20. století byla
rodina zjednodušeně chápána jako
dyáda matka – dítě. S tímto tvrzením můžeme vycházet ze získaných
rozhovorů s ženami, které byly v té

Výlety
Pojeďte se s námi důchodci opět podívat na
podzimní výstavu do LITOMĚŘIC na „Zahradu Čech“!
Odjezd ve středu 22. září v 6:00 hodin ze
zastávek autobusů, cena 180,- Kč.
Pro velký zájem budeme opakovat tento podzim ještě jeden zájezd a to:
POLSKO – KUDOVA ZDROJ
Odjíždět budeme ve středu 6. října 2010
v 7:00 hodin ze zastávek autobusů, cena
150,- Kč.
Program – v dopoledních hodinách návštěva
tržnice, odpoledne nákup v obchodním centru
v Česku, večeře bude zajištěna ve Studenci.
Přihlášky se přijímají na Obecním úřadě.
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komplikovaný. Znamená to, že se
syn a otec občas vídají, ale komunikace není zcela otevřená a upřímná.
Dalších 30% mužů svého otce pravidelně navštěvuje a chová se jako
slušně vychovaný syn - přesto spolu hlubší témata nerozebírají. Zby- Probíhá nábor nových členů do družstev mlalých 10% mužů má se svým otcem
dých hasičů. Žádáme zájemce, aby kontaktopřátelský, hluboký a trvalý vztah.
vali některého z vedoucích osobně na těchto
Tento výzkum zní dost pesimistickontaktech:
ky. Jak už je výše uvedené, dřívější
chápání rodiny stavělo muže – otce
Tel.: 775 950 973 (J. Jirouš)
do odtažité role při výchově potomků. Na základě rozhovorů s tehdejTel.: 603 790 129 (K. Kavánová)
šími maminkami je zde uváděná
E-mail: JJirous@seznam.cz
připomínka, že kdyby vezl kočárek
tatínek, znamenalo by to dokonce
se zaměřovala na hledání zdrojů obživy pro
zesměšnění před ostatními muži. Bylo to něco
celou rodinu, tj. mimo domov a domácnost,
ryze ženského, co se k pořádnému chlapovi
ženská role pak byla situována spíše na donehodí. Dnes máme možnost potkat muže na
mov a rodinu, což souviselo právě s výchovou
procházce se svými potomky a ještě jsou na
dětí a péči o domácnost. Doba se změnila, což
to náležitě hrdí. Krom toho není neobvyklé,
znamená, že společnost upustila od rigidního
že řada dnešních tatínků doprovází svého pochování a dnešní ženy mají „stejná“ práva
tomka do školního nebo předškolního zařízení
ve společnosti jako jejich protějšky – (pojem
a dokonce ani u pískoviště už přítomnost otce
„stejná práva“ v kontextu práva žen a mužů ve
nevzbuzuje takový údiv jako dřív. Doba také
společnosti je v uvozovkách záměrně, protože
přinesla možnost volby rodičů na rodičovské
by se dalo nad tímto tvrzením polemizovat. Ve
dovolené. Doma tak může zůstat a pečovat
společnosti je však tento pojem moderní ve
o dítě jak žena /matka, tak i otec. Ano, doba
smyslu samozřejmosti s ohledem na lidskou
pokročila - není označení zženštilého chlapa,
důstojnost, proto byl autorem této práce rovkterý si hraje se svým potomkem, míchá pro
něž použit. Autor pouze pokládal za důležité,
něj kašičky, přebaluje, vozí v kočárku nebo
vysvětlit tento pojem tak, aby se nedotýkal
koupe. Naopak, tito muži jakoby získávají na
„slabiny“ žádného pohlaví).
ceně. Za změnou myšlení a chování dnešních
Ženy současnosti jsou mnohem emancipovarodičů (pro odkládané mateřství hovoříme
nější, tudíž mnohdy spojují výchovu dítěte
o lidech převážně třicetiletých), můžeme vidět
a péči o domácnost se zaměstnáním a pracovní
jak osobní zkušenosti z dětství, ale i životní
kariérou. Toto jim ovšem umožňuje změna pozkušenosti, které souvisí s určitým sociálním
stoje mužů – otců, kteří jsou v mnohém při výzakotvením. Nepochybně však v problematice
chově dítěte ženinou pravou rukou. Protože se
změny chování dnešních rodičů hraje roli jehovoří o změně chování v celospolečenském
jich vyšší věk, který má výhodu citové a emočměřítku, jsme svědky určité kultury hromadní zralosti, což se přirozeně odráží ve vztahu
ného chování – dalo by se konstatovat, že tato
rodič – dítě. Změna chování rodičů souvisí
změna chování je spíše společensky pozitivní.
i se změnou jejich samotného postavení ve
„Druhou stranou mince“, tedy negativní stránspolečnosti. V dnešní době se ruší hranice,
kou chování dnešní společnosti, je porušování
které na rozdíl od dřívějších let, striktně vyrodinných tradic, se kterými souvisí vysoká
mezovaly mužské a ženské role. Mužská role
rozvodovost a s tím způsobené změny v rodi-

Chceš se stát mladým
hasičem?
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nách (soužití nesezdaných rodičů s problematikou rozličných příjmení v jedné rodině, častější výskyt svobodných matek), vztazích mezi
členy navzájem (výchova nevlastním otcem/
matkou, výchova jedním rodičem apod.). Na
tyto dvě strany mince bylo poukázáno z důvodu, že ač by se při pohledu na jednu stranu
(uvědomělost ve výchově dětí) chtělo jásat,
že nám vyrůstá nová generace, kde tolerance
a porozumění kráčejí ruku v ruce, při pohledu
na tu druhou stranu (rozvodovost) se chce jaksi tázat – quo vadis rodina?

Vierka Hlaváčová

Zapojte se do čtenářské soutěže
i vy
Dnes už poměrně známá tiskovina Krkonošská sezona na svých stránkách pravidelně
každý půl rok zveřejňuje čtenářskou soutěž.
Vylosovaným soutěžícím pak náleží hodnotné
ceny, které věnují sponzoři a partneři Krkonoš
– svazku měst a obcí. Na otázky ze zimního
vydání správně odpovědělo téměř 150 čtenářů. Byly mezi nimi i dopisy z Německa a Polska. Mnozí se podrobněji rozepsali, svěřili se
svými zážitky z prostředí, které jim přirostlo
k srdci. Dopisy či pohlednice obsahují milé
a zajímavé postřehy, a vesměs chválu na turistické noviny.
Na otázky: 1. Jak se jmenuje rychlobruslařka z Vrchlabí, z týmu Martiny Sáblíkové?
(Karolína Erbanová), 2. Před kolika lety vycestovali horolezci z Krkonoš do Himálaje?
(v roce 1979 – tedy před 31 lety), 3. Kolik kilometrů běžeckých tras je upravováno v rámci
páteřní Krkonošské lyžařské magistrály? (cca
70 km) odpověděli a byli v rámci programu
Valné hromady Krkonoš - svazku měst a obcí
vylosováni: 1. Agata Bondarewicz, Wroclaw,
Polsko, 2. Michal Vyskočil, Praha, 3. Siegfried
a Karin Kruger, Görlitz, Německo, 4. Zdenka
Smýkalová, Liberec, 5. Manželé Balouchovi,
Bánov, 6. Janina Suchta, Jelenia Góra, Polsko. Získali ceny: 1. Prodloužený romantický
víkend (4 dny) pro 2 osoby v pensionu s nejkrásnějším výhledem na Krkonoše se snídaní,

Ostatní
v období červen až září 2010. Cenu věnovalo
Infocentrum ROKY, www.infocentrumroky.
eu, 2.-3. Kitl Šláftruňk – medicinální víno,
www.kitl.cz, 4.-5. Skleněné šperky firmy Kortan sklo Železný Brod, www.kortanglass.com,
6.-7. Krkonoše – originální produkt, www.
domaci-vyrobky.cz (dárky věnovali: firma
Rautis, a.s., firma Emba spol. s r.o., Jan Lukáš
Hrdlička, Hana Wondráčková, Lenka Máslová
Špetlová).
I pro nadcházející letní období byla vyhlášena soutěž s otázkami:
1. Jak se jmenují autoři Atlasu krkonošských rostlin? 2. Kdo nosil občanské jméno
Rudolf Antonín? 3. Jak se jmenuje krkonošská krajová specialita připravená z brambor?
4. Z jakého materiálu jsou vyrobeny plastiky,
obrazy i trojrozměrné předměty Tomáše Kordy? 5. Kolikátou vydanou knihou Marie Kubátové jsou „Starodávní poutníci“?
Ceny potenciálním výhercům věnovali:
1. Víkendový pobyt se snídaní na Benecku
v Hančově boudě. Věnovala Mirka Chaloupská, Infocentrum Flora Benecko, 2. Deset jízd
zdarma na bobové dráze Harrachov či Špindlerův Mlýn bez časového omezení a čtyři
volné vstupenky na lanový park ve Špindlerově Mlýně. Věnovala První bobová s.r.o.,
3. Deset jízd zdarma na bobové dráze Harrachov či Špindlerův Mlýn bez časového omezení a šest volných vstupenek na lanový park
v Harrachově. Věnovala První bobová s.r.o.,
4. Ekologické výrobky z papíru - originální
krkonošský certifikovaný výrobek. Věnovala firma EMBA, Paseky nad Jizerou, 5. Sada
hobbysetů – perličkových vánočních ozdob originální krkonošský certifikovaný výrobek.
Věnovala firma Rautis Poniklá, 6. Vyšívaná
dečka/běhoun – originální krkonošský certifikovaný výrobek. Věnovala Mária Bolčeková
ze Špindlerova Mlýna.
Zapojte se do soutěže i Vy.
Odpovědi třeba zaslat do 30. 11. 2010 na
adresu RTIC, Krkonošská 8, 543 01 Vrchlabí.
.

D. Palátková
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Ostatní

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2010

*

sobota 18.9. v 19.45 h.

*

BEZ SOUCITU

*

Francouzská širokoúhlá akční komedie (93 min.).

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Dva agenti. Jedno město. Žádné slitování. Osobní asistent amerického ambasadora v Paříži James Reece (Jonathan Rhys Meyers) má vše, co
úspěšný muž potřebuje mít. Atraktivní přítelkyni, luxusní byt a skvěle placenou práci. Jediné, po čem touží ... dostat se do pořádné akce. Ve
chvíli, kdy dostane za úkol aby byl k ruce americkému agentovi FBI Charliemu Waxovi (John Travolta) je nadšen. Wax má za úkol zabránit
teroristickému útoku v Paříži. James však brzy zjistí, že Wax si libuje v násilí, zastrašování a nejde pro ránu daleko. Nejdřív střílí a teprve pak se
ptá, jestli to někdo přežil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 22.9. v 19.45 h.

DOPISY PRO JULII

Americké romantické drama (105min).

přístupný

Vstupné 65- Kč

Každá Julie najde svého Romea. Romantická road movie po krásné Itálii, plná slunce, vinic a lásky. Mladá Američanka najde ve Veroně,
městě, kde Romeo potkal Julii, dopis adresovaný právě bájné Julii a žádající radu v otázce mladé beznadějné lásky. Dopis je z roku 1957.
Rozhodne se na něj odpovědět a nastartuje poetickou jízdu italskou krajinou za nadějí s velmi zvláštní posádkou. V hlavních rolích se představí
Amanda Seyfried, dcera Meryl Streep z hitu Mamma Mia!, oscarová Vanessa Redgrave a Gael García Bernal.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 25.9. v 19.45 h.

MOON

Americký širokoúhlý sci-fi thriller (109min.).

přístupný (12)

Vstupné 60,- Kč

To nejtěžší, co tě může potkat 250 000 mil od domova, jsi ty sám.
Astronaut Sam Bell (Sam Rockwell) je jediným zaměstnancem pobývajícím na měsíční základně firmy Lunar Industries, se kterou uzavřel
tříletou smlouvu. Jeho úkolem je kontrolovat jinak plně zautomatizovanou těžbu vzácného plynu Helium-3, který je na Zemi používán jako
palivo. Spojení mezi základnou a Zemí není kvůli pravidelným poruchám téměř možné a tak je Samovým jediným společníkem a zároveň
pomocníkem inteligentní počítač Gerty (jeho hlas namluvil Kevin Spacey). Po téměř třech letech v izolaci si Sam nepřeje nic jiného, než být
zpátky na Zemi se svou ženou a malou dcerou, která se narodila těsně před jeho odjezdem. Do návratu na Zemi mu naštěstí zbývají už pouhé dva
týdny. Samův zdravotní stav se ale začíná zhoršovat. Bolesti hlavy a halucinace, kterými trpí, způsobí při rutinní prohlídce jednoho z těžebních
strojů téměř fatální nehodu, při které je Sam zraněn. Následně překvapivě zjišťuje, že na Měsíci není sám a co víc, že jeho svět možná zdaleka
není takovým, jak se zdál být…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 29.9. v 19.45 h.

ZATÍM SPOLU, ZATÍM ŽIVI

Americká akční širokoúhlá komedie (95 min.).

přístupný (12)

Vstupné 65,- Kč

Tom Cruise a Cameron Diaz v nejakčnější jízdě tohoto léta. Tom Cruise a Cameron Diaz se setkávají před kamerami po téměř deseti letech,
aby zažili nejneuvěřitelnější jízdu tohoto léta! V režii Jamese Mangolda (Walk The Line) se divákům představí jako hlavní hrdinové akční
komedie Zatím spolu, zatím živi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota

2.10. v 19.45 h.

SALT

Americký širokoúhlý akční thriller (100 min.).

přístupný (15)
Vstupné 70,- Kč

Jakožto agentka CIA složila Evelyn Salt (Jolie) přísahu povinnosti, cti a lásky k vlasti. Její loajalita se ale stane důvodem řady otázek poté, co ji
ruský přeběhlík obviní z toho, že je ruskou špionkou. Salt se dá na útěk, během kterého využívá veškerých svých schopností a mnoholetých
zkušeností v roli tajného agenta k tomu, aby unikla svým pronásledovatelům. Její snahy prokázat svou nevinu ale jen podněcují dohady o jejích
skutečných motivech. Závod s časem o odhalení pravdy o její identitě pokračuje a ve vzduchu stále visí hlavní otázka: co je Salt vlastně zač?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa

6.10. v 19.45 h.

AGORA

Širokoúhlý historický velkofilm v koprodukci USA/Španělsko (127 min).

přístupný (12)

Vstupné 60,- Kč

Roku 391 n.l. se svět navždy změnil. Po oscarovém snímku Hlas moře (2004) a hororovém dramatu Ti druzí (2001) s Nicole Kidman v hlavní
roli zve režisér Alejandro Amenábar diváky do světa zapomenuté civilizace. AGORA je výletem do starověkého Egypta, do mýtického města
Alexandrie za událostmi, které vedly k dramatickému zničení nejvýznamnější knihovny své doby. Knihovny, která je dodnes symbolem
moudrosti a vzdělanosti antického světa i jeho postupného zániku. Rozpočet filmu přesáhl 50 mil. EUR. “Chtěl jsem, aby měli diváci pocit, že
sledují dokument CNN o událostech z té doby. Dojem, že sledujete nejžhavější zprávy, byl základem mého přístupu. Chtěl jsem prolomit některé
zažité postupy dobových filmů; nejen natáčet ve větším formátu, točit širokoúhlé záběry a použít grandiózní hudbu. AGORA je mixem strohé
přesnosti a okouzlení.“ dodává režisér filmu Alejandro Amenábar.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota

9.10. v 19.45 h.

POČÁTEK

Americký film - sci-fi (148 min).

přístupný (15)
Vstupné 65,- Kč

Toto léto bude vaše mysl místem činu. Uznávaný režisér Christopher Nolan natočil mezinárodně obsazený sci-fi akční snímek „Počátek“, který
vás zavede nejen na různá místa na světě ale také do intimního a nekonečného světa snů. Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) je zkušený zloděj,
absolutní špička v nebezpečném umění extrakce: krádeže cenných tajemství z hloubi podvědomí během snění, kdy je mysl nejzranitelnější.
Cobbova vzácná schopnost z něj učinila vyhledávaného hráče v zákeřném světě korporátní špionáže, ale také z něj udělala uprchlíka a stála ho
všechno, co kdy miloval. Teď dostane Cobb šanci na vykoupení. Jedna poslední akce mu může vrátit normální život, ale jen pokud se mu podaří
provést nemožné – počátek. Místo dokonalé krádeže musí Cobb a jeho tým specialistů zvrátit běh věcí. Jejich úkolem není myšlenku ukrást, ale
vnuknout ji. Pokud uspějí, půjde o dokonalý zločin. Ale sebepečlivější plánování a odborná znalost je nemůže připravit na nebezpečného
nepřítele, který nejspíš předvídá každý jejich krok. Nepřítel, kterého mohl čekat jen Cobb.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 13.10. v 19.45 h.

Americká komedie (100 min.).

TO BYL ZÍTRA FLÁM

přístupný (12)

Vstupné 70,- Kč

TOTÁLNĚ PROPAŘENÁ KOMEDIE. Čtyři kamarádi ze studentských let, zklamaní svým současným životem, se rozhodnou připomenout si
bezstarostné dny a oživit ideály z mládí. Netuší ovšem, že se jim jejich přání splní a že dostanou šanci svou budoucnost ovlivnit. Po bouřlivém
večírku se ocitnou v roce 1986 a jejich „současný“ život začíná… podruhé… Originální komedie neotřelým způsobem nahlíží na zklamání a
opětovné naděje zpackaného života. John Cusack (Identita, Lásce na stopě), Rob Corddry (The Daily Show With Jon Stewart) a Craig Robinson
(Kancl, Noc v muzeu) vás přesvědčí, že na změnu není nikdy pozdě!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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sobota 16.10. v 19.45 h.

Ostatní

SEXI 40

Americká širokoúhlá romantická komedie o nečekané přitažlivosti (95 min.).

přístupný
Vstupné 70,- Kč

Sandy (Catherine Zeta-Jones) je šťastně vdaná, má dvě děti a myslí, že už jí v životě nic nechybí. Jednoho dne náhodou odhalí nevěru svého
manžela. Rozhodne se k radikálnímu kroku: opustí ho a přestěhuje se i s dětmi do New Yorku, najde si práci, přátele a začíná nový život. Brzy po
příjezdu Sandy nečekaně vstoupí do života sympatický mladíček Aram (Justin Bartha), který pracuje v kavárně pod jejím bytem. Aram Sandy
občas hlídá děti, které jeho společnost a zábavné hry přímo zbožňují. Také Sandy začíná nechtěně podléhat jeho neodolatelnému klukovskému
šarmu … „Rošťácký“ Justin Bartha a krásná a nestárnoucí Cathetherine Zeta-Jones vytvořili v romantické komedii Sexy 40 charismatický
pár, který se staví proti předsudkům společnosti. Justina Barthu čeští diváci znají z filmů Pařba ve Vegas, Lovci pokladů a Lemra líná.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 20.10. v 19.45 h.

DOKONALÝ ÚNIK

přístupný (15)

Americký širokoúhlý akční thriller (97 min.).

Vstupné 65,- Kč

KAŽDÝ OBČAS POTŘEBUJE ZMIZET. Cliff (Steve Zahn) a Cydney (Milla Jovovich) jsou mladý pár dobrodruhů, který tráví své líbánky
na cestách po nejkrásnějších a nejodlehlejších plážích na Havaji. Při cestách po divokých, opuštěných stezkách si připadají jako v ráji. Když se
ale setkají se skupinkou vyděšených turistů, kteří probírají děsivou vraždu jiného páru, začínají přemýšlet o tom, zda by se neměli raději vrátit. S
jistým váháním se připojí k dalším dvěma párům – Nickovi (Timothy Olyphant) s Ginou (Kiele Sanchez) a Kaleovi (Chris Hemsworth) s Cleo
(Marley Shelton) – a záhy se situace začne vyhrocovat. Daleko od civilizace a záchrany začíná každý působit jako hrozba a nikdo neví, komu
vlastně může věřit. Začíná brutální boj o přežití a z ráje na zemi se stává opravdové peklo.HRA MŮŽE ZAČÍT
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 23.10. v 18.00 h.

Americká komedie (102 min.).

MACHŘI

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Snímek Machři s Adamem Sandlerem, Kevinem Jamesem, Chrisem Rockem, Davidem Spadem a Robem Schneiderem je komedií o pěti
mužích, kteří byli jako malí kluci nejlepšími kamarády a teď se poprvé po třiceti letech rozhodnou společně se svými rodinami hromadně strávit
víkend oslav svátku 4. července. Snaží se navázat právě tam, kde v minulosti přestali, a zjišťují, že „stárnout“ nemusí být synonymem pro
„dospívat“.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 27.10. v 19.45 h.

22 VÝSTŘELŮ

přístupný (15)

Francouzský širokoúhlý akční thriller (118 min.).

Vstupné 70,- Kč

Tahle krev nikdy nezaschne.Charismatický Jean Reno jako Charly Matteï hraje ve francouzském thrilleru bývalého mafiána, který poslední tři
roky vede klidný život v ústraní a věnuje se své rodině. Jednoho rána ho na parkovišti přepadnou maskovaní muži a zasáhnou 22 kulkami. On
však střelbu přežije a jeho krutá pomsta na sebe nenechá dlouho čekat. Minulost Matteïa dožene, když se objeví jeho kamarád z dětství. Přísahali
si věrnost na život a na smrt, ale věci se mají po letech jinak… Film vypráví o podsvětí francouzské mafie v Marseille. Režisér Richard Berry
staví na části románu L´lmmortel. Film je fikcí založenou na faktech a realitě každodenního života.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 30.10. v 19.45 h.

KAJÍNEK

přístupný (15)

Český širokoúhlý akční thriller (118 min.).

Vstupné 70,- Kč

Akční thriller inspirovaný příběhem Jiřího Kajínka, který je považován za prvního nájemného vraha v České republice. Díky svému útěku
z vězeňské pevnosti Mírov se z něj stala legenda a také nejhledanější člověk v Evropě. Pět týdnů, kdy unikal policii, je dodnes zahaleno
tajemstvím. Filmový Kajínek je silným příběhem nejznámějšího vězně u nás, příběhem dvojnásobné vraždy, příběhem obhájkyně hledající nové
důkazy, příběhem podsvětí a jeho prorůstání do státní správy i příběhem manipulace. Je Jiří Kajínek obětí konspirace nebo chladnokrevný
zabiják? Snaží se dokázat svou nevinu nebo zastrašit a ovlivnit svědky? Režie Petr Jákl, hrají Konstantin Lavroněnko, Tatiana Vilhelmová,
Boguslaw Linda, Michal Dlouhý, Vladimír Dlouhý, Werner Daehn, Václav Noid Bárta, Deana Horváthová-Jakubsiková, Alice Bendová a další.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 6.11. v 19.45 h.

Expendables: POSTRADATELNÍ přístupný (12)

Americký širokoúhlý akční film (99min).

Vstupné 70,- Kč

Skupina žoldáků se vydává na nebezpečnou misi do Jižní Afriky, jejímž cílem je svržení nelítostného diktátora. Nedlouho po zahájení si ovšem
začnou uvědomovat, že věci nejsou tím, čím se zdají být. Zjistí, že se ocitli v pasti, která je všechny může stát život. Začíná nelítostný boj, na
jehož konci může být jen jeden vítěz. Elektrizující akční thriller, s nímž se na plátna vrací Sylvester Stallone v žánru, který ho proslavil. Partnery
mu budou akční hvězdy současnosti Jason Statham (Kurýr, Zastav a nepřežiješ) a Jet Li (Hrdina, Romeo musí zemřít).
Režie Sylvester Stallone. Hrají Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lungren, Mickey Rourke a další.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 13.9. v 19.45 h.

THE DOORS

přístupný (12)

Americký širokoúhlý hudební dokument (86 min).

Vstupné 70,- Kč

Celovečerní rockový dokumentární film.První celovečerní dokumentární film o skupině The Doors napsal a režíroval Tom DiCillo a komentář
namluvil Johnny Depp. Tvůrci v něm odkrývají dosud nezveřejněné záběry proslulé čtyřčlenné rockové kapely. Snímek staví na záběrech
natočených v letech 1966 - 1971, tedy od vzniku kapely až do smrti Jima Morrisona. Zobrazuje kým skupina The Doors byla a čím se stala.
DiCillo nahlíží do světa slávy, drog a alkoholu, jenž jsou s kapelou spojovány, zaměřuje se ale zároveň na její oddanost rockové hudbě. Vedle
výstřelků Jima Morrisona je to také příběh Raye Manzareka, Robbyho Kriegera a Johna Densmora – muzikantů, jejichž důraz na
uměleckou svobodu a odmítání kompromisu inspiroval nejednu generaci. Raye Manzareka a Robbyho Kriegera, dva ze zakladatelů The Doors,
můžete vidět již v červenci naživo: 13. vystoupí s doprovodnou kapelou v pražském Kongresovém centru a můžete se těšit na všechny známé hity
The Doors.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 20.11. v 19.45 h. ROMÁN PRO
Česká komedie Michala Viewegha (100 min).

MUŽE

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

Podle vlastního bestselleru Román pro muže napsal Michal Viewegh scénář ke stejnojmenné komedii, která má všechny předpoklady stát se
diváckým hitem podzimu. Kromě toho, že autorovy knihy proměněné ve filmy v kinech neselhávají, by měly být zárukou úspěchu i jméno
Tomáše Bařiny, režiséra prvního dílu Bobulí, a hvězdná herecká sestava, jíž vévodí Miroslav Donutil.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.cz, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106
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Inzerce

Inzerce

Přezujte si u nás!
Autoservis Radomír Šír
Poniklá 258
Tel.: 604 641 991
E-mail: radomirsir@seznam.cz

Zajištění STK a emisí ‐ Opravy vozidel všech značek ‐ Pneuservis

TVOŘIVÁ DÍLNA

Vyzkoušejte si svou šikovnost při montáži perličkových ozdobiček!
KDE: Kreativní dílna firmy Rautis, Poniklá 153
KDY: neděle 24. 10. 2010 od 14:00 do 16:00
CO: V rámci tvořivé dílny se bude konat exkurze do výrobních prostor firmy Rautis (vznik perličkových
vánočních ozdob – foukání skla, stříbření, barvení, malování, řezání perlí, montáž ozdob), po exkurzi
si každý účastník vyrobí pod vedením lektora jednu jednoduchou a jednu květinovou hvězdičku,
kterou si odnese domů.
ZA KOLIK: 100,- Kč za osobu
JAK: Do kreativní dílny se vejde maximálně 20 lidí, zájemce proto prosíme, aby si účast rezervovali na
tel. čísle 483 300 036 nebo 736 109 917 (Marek Kulhavý).
Těšíme se na Vás!
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Místo konání v tělocvičně ZŠ Poniklá. Kurz je určen pro celé páry. Obsahem kurzu jsou
základy standardních, latinskoamerických a speciálních párových tanců. Společenské oblečení
není vyžadováno. Podmínkou je čistá obuv bez ostrých hran a barvících podrážek.

Kurz bude probíhat vždy ve čtvrtek od 20:00 do 22:15 hod v následujících
termínech:
11. 11. 2010
18. 11. 2010
25. 11. 2010
2. 12. 2010
9. 12. 2010
Změna termínů na základě dohody s účastníky vyhrazena.

Cena kurzu – 500,-Kč/osoba.
Možnost účasti i na samostatných lekcích (100,-Kč/osoba).
Platba proběhne na místě.
V případě platby za celý pár na 5 lekcí cena 450,- Kč/osoba.
Na Vaši účast se těší Radka a Jiří Paulů
Další info: 605 759 389
Přihlášky na OÚ Poniklá: 481 585 133
Součástí přihlášky je jméno účastníků a telefonický kontakt! V případě nedostatku zájemců si
vyhrazujeme kurz neuskutečnit.

