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Slovo redakce
Vážení a milí čtenáři, před Vámi je poslední číslo zpravodaje v tomto roce. Rád
bych se s Vámi podělil o zážitek ze zasedání Zastupitelstva obce, které proběhlo dne
16. 12. Nechci zde psát o problematice, která se na ZO řešila - to se stručně dozvíte na
dalších stránkách časopisu a podrobný zápis
naleznete v čísle příštím. Mým záměrem
je přiblížit Vám jednání z pozice občana,
kterému nejsou věci obecní lhostejné. Občana, který chce být informován o tom, co
se u nás děje. Zasedání bylo totiž v tomto
směru excelentní. Nové vedení obce připravilo jednání tak, že my občané, kteří jsme
se ho zúčastnili (my 4), jsme měli možnost
díky promítání projednávaných dokumentů
na plátno být neustále v obraze. Z nudného
zasedání se tak staly 3 přínosné hodiny, které nám přiblížily řešenou problematiku. Doporučuji proto všem, kteří mají o dění v obci
zájem, aby se nebáli příjít na další jednání
ZO. Dozvíte se tam spoustu odpovědí na
věci, které Vám nejsou jasné, a budete mít
opravdový přehled o dění v obci.
Také bych Vás rád upozornil, že stejně
jako každý rok budete mít možnost při příštím roznášení zpravodaje u svých zastupitelů uhradit 60,- Kč za předplatné Pod horami
na rok 2011. Také Vy, kteří vlastníte psy,
můžete takto uhradit polatek za psa, aniž
byste museli chodit na OÚ.
A protože jsou svátky vánoční v plném
proudu, přeji Vám za naši redakci jejich
šťastné prožití a příjemný start do Nového
roku 2011.
Marek Kulhavý - redaktor

Plesová sezóna
v Kantýně
22. 1. 2011 - Sousedský ples
5. 2. 2011 - Hasičský bál
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Z činnosti Rady obce Poniklá
Vážení spoluobčané,
Rada obce má za sebou první měsíc činnosti. Zajímá-li Vás, co se řeší, co nás čeká, co
nás těší, ale také co nás trápí, čtěte dále.
Protože jsme převzali agendu na počátku
listopadu a předpovědi hydrometeorologů varovaly před přívaly prvního sněhu, obracely
se naše zraky ke smlouvám o zajištění zimní údržby – ty však byly doposud uzavírány
na dobu určitou, a tedy na nadcházející zimní
období nebylo smluvně ošetřeno protahování místních komunikací, navíc Hospodářské
družstvo Krakonošův ranč nabídlo zajistit
z provozních důvodů pouze údržbu horní poloviny obce. Okamžitě byly osloveny
podnikatelské subjekty, aby podaly cenovou
nabídku na protahování. Na výzvu reagovalo Hospodářské družstvo Krakonošův ranč,
které nabídlo protahování horní části obce,
a pan Aleš Kučera, který nabídl protahování
dolení části obce a Přívlaky. S oběma byly
uzavřeny smlouvy do 30. dubna 2011. Naštěstí první sněhové vločky přišly až po uzavření
příslušných smluv. V příštím roce vypíše obec
výběrové řízení na zajištění zimní údržby minimálně na dobu 5 let, aby se předešlo každoročnímu shánění a oslovování podnikatelů.
Druhým velmi diskutovaným bodem
nejenom na Radě, ale také mezi občany
obce, je ukončení pronájmu kantýny. Pan
Mádle podal výpověď k 31. prosinci 2010.
Obec měla snahu zajistit v kantýně běžný provoz alespoň do konce plesové sezóny, nabídla
panu Mádlemu odpuštění nájemného a úhradu části provozních nákladů na zajištění plesů, pokud provoz do 30. dubna 2011 zajistí.
Bohužel nedošlo ke shodě a pan Mádle tento
prostor ke konci roku opouští. Dluh na nájemném bude panem Mádlem vyrovnán zápočtem
– obec tak získá některé vybavení hospody
a kuchyně. Plesová sezóna tím ale nekončí.
Prostory v kantýně si mohou spolky zapůjčit,
občerstvení zajistit např. pomocí místních re-
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stauratérů. Cestičku Vám vyšlape jako první
samotný obecní úřad, který zde 22. ledna 2011
uskuteční Sousedský ples.
Rada obce schválila staronového nájemce na Bahýnku. Kiosek na Bahýnku bude
mít během zimní i letní sezóny v pronájmu
pan Daniel Čížek, který ve své nabídce uvedl
toto využití objektu – provoz letního autokina,
vybudování tanečního parketu, pořádání tradičních akcí. V letních měsících bude zajišťovat údržbu kolem koupaliště.
V příštím roce nás čeká vypnutí analogového vysílání. Původně měl být vysílač odpojen již ke konci roku 2010, jeho vypnutí se
podařilo prodloužit do května 2011 – tzn. do
této doby vám funguje ČT 1, ČT 2, Nova, Prima. Což znamená pouze odsunutí problému,
ale ne jeho vyřešení. V jednání je vybudování dokrývače pro pozemní digitální vysílání,
což je digitální obdoba současného převaděče
v Poniklé. O digitálním vysílání nečtete naposledy, budeme vás průběžně informovat.
Zimní období je spojeno s dalším ožehavým tématem – schválení rozpočtu na další
rok. Příjmy a výdaje jsou navrženy ve výši cca
14,5 mil. Kč. Ale! Současná finanční situace
obce není příznivá, ba naopak je velmi vážná.
Obec má v současné době nesplacené úvěry ve
výši cca 7,5 mil. Kč. V příštím roce bude jednorázově splacen úvěr na dostavbu kuchyně
ZŠ, ke konci roku 2012 bude splacen úvěr na
dostavbu DPS, bude následovat splacení úvěru
na úpravu čističky odpadních vod (12/2015),
na zateplení ZŠ (9/2016), na výstavbu školní
tělocvičny (3/2018). Obec bude muset přehodnotit svoji finanční politiku a hledat nové
vlastní zdroje např. z prodeje majetku - a s tím
souvisí další bod jednání Rady obce, kterým
byl prodej bytů v domě čp. 307.
Jakýkoliv prodej bytů vyvolává v Poniklé
rozsáhlé a vášnivé diskuse, ti, kterých se prodej netýká, volají po co největších sumách.
Naopak nájemníci požadují ceny co nejnižší a odvolávají se přitom na prodej paneláku
a bytovek. Stejná situace nastala i s prodejem
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domu čp. 307. Nájemníci obdrželi znalecké
posudky na své byty a byli informováni, že
koeficient pro prodej se bude pohybovat mezi
0,35 – 0,45 s tím, že konečný verdikt bude mít
zastupitelstvo. Obec dostala vyjádření nájemníků, že s cenami nesouhlasí a nemají o byty
zájem. Prozatím Rada obce schválila dočasné
odložení prodeje bytů v čp. 307, vzhledem ke
složité finanční situaci obce se dá ale očekávat,
že byty budou v nejbližší době prodány. Samozřejmě budou nejdříve nabídnuty nájemníkům, nebudou-li mít nájemníci o byty zájem,
bude postoupen prodej veřejnosti.
Bude-li příznivá zima, můžeme očekávat zisky z provozu vleku. Zasněžování bylo
letos zahájeno okamžitě s příchodem prvních
mrazíků. Budou-li příhodné klimatické poměry, bude provoz vleku zahájen. Nově je u vleku
k dispozici také půjčovna lyžařského vybavení. Oproti loňsku je zajišťováno rolbování
sjezdovky zaměstnancem vleku.
Rada obce na svých jednáních řeší také
rozpracované realizační akce obce. Byl dokončen projekt hrubého předčištění odpadních

vod, v příštím roce nás čeká dokončení zateplení ZŠ (škola dostane z dotace Operačního
programu životní prostředí nový kabát). Bude
dokončena modernizace školní kuchyně, prostřednictvím Jilemnicka – svazku obcí budeme
žádat o dotaci na opravu střechy na kantýně
a pokusíme se získat dotaci na opravu sochy
sv. Jana Nepomuckého.
Rada obce se schází pravidelně každý týden v pondělí, vy jako občané máte právo podávat Radě a Zastupitelstvu obce návrhy, připomínky a podněty. Máte právo vyjadřovat se
na zasedání Zastupitelstva obce. Máte-li zájem
aktivně se účastnit dění v obci, ptejte se svých
zastupitelů, posílejte e-maily, volejte, choďte
na veřejná zasedání zastupitelstva.
Vážení spoluobčané, jsou před námi ty
nejhezčí svátky v roce. Dovolte mi vám jménem celé Rady obce popřát příjemné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a spokojenosti
a do roku 2011 vše nejlepší!
Petra Therová
místostarostka obce

Zastupitelstvo obce Poniklá
Vážení sousedé, jak jste si nás zvolili, tak nás máte! Chutě se na nás obracejte se vším, co bychom měli vědět.
Po vašich podnětech, připomínkách, stížnostech i pochvale (no?) stražíme svých patnáct párů ušních lalůčků.
Obracet se můžete s důvěrou na kteréhokoliv z nás, nejlépe snad dle rajónů pro roznášení cancálku (ale svazovat se tím věru nenechávejte).
Jméno

funkce

elektronická pošta

rajón (přibližně…)

Hájek Tomáš

starosta

603569389

Hajek@ponikla.cz

cancálek nenosí, ovšem naslouchá všem

Therová Petra

místostarostka

608236217

therova.petra@seznam.cz

taktéž naslouchá všem, zejména však Přívlaka od DPS
po Bučí

Kavánová Miloslava

radní

725420034

mila.ponikla@seznam.cz

pravý břeh ponikelského potoka za ZŠ
od čp 203 (Zelinka) po čp 343 (Kynčl)

Jirouš Jaromír ml.

radní

775950973

jjirous@seznam.cz

čp 262 (vila), okolí čp 270 (Novákovi)
a bytovky čp: 263, 264, 271 - 274

Vondrová Alena

radní

605056601

krakonosuvranc@quick.cz

Novotného kopec, levý břeh potoka
od čp 116 (Holubcová) po náves

Bekr Josef

zastupitel

604969165

josef.bekr@tiscali.cz

Levý břeh potoka za ZŠ od čp 145 (Holubec)
po čp 181 (Tomáš)

Čížek Jaroslav

zastupitel

721154738

cizekjaroslav@seznam.cz

Přívlaka od mostu po Kopaň, Kopec,
a od mostu po čp 434 (Nechanický)

Jirouš Jaromír

zastupitel

604728420

jaromir.jirous@seznam.cz

pravý břeh potoka od čp 259 (Skalská),
čp 258 (Šírovi) po čp 230 (Jandura)

Jón Jaroslav

zastupitel

737479370

jonis4ever@seznam.cz

Nová ves, okolí pensionu Klára
čp 300 - 302 (panelák), školka, 266 (středisko),
čp 267 (maštal)

telefon

Kavánová Květa

zastupitelka

739784647

kavanova.kveta@seznam.cz

Kubín Jan

zastupitel

724766299

jenicek.kubin@seznam.cz

Od Buči po Jilem, čp 55 (pošta), čp 60, okolí OÚ

Plichta Petr

zastupitel

603572790

petrplichta@ponikla.cz

Levý břeh potoka od čp 71 (Slavíková)
přes Mokrou čtvrť po čp 103 (Králíkovi)

Scholzová Lenka

zastupitelka

605304532

scholzova.lenka@seznam.cz

Preložka a kolem hlavní silnice od čp 315 (Zuzánek)
po čp 307 (Cemetárna)

Třešňák Petr

zastupitel

737860027

tresnak.petr@email.cz

čp 275 - 277 a Berlín

Václavíková Soňa

zastupitelka

604441699

sonavaclav@seznam.cz

čp 222-223 (bytovky ZD), za ZŠ, čp 204 (obřadní síň),
kolem Kaštanu po čp 228 (Vaníčkovi)
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Zápis z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce ze dne 9. 11. 2010
1. ustanovující zasedání nově zvoleného
ZO proběhlo dne 9. 11. 2010 od 18:00 hod.
v sále Pohostinství Mádle Poniklá. Zde
přikládám přepis zápisu z jednání. Zápis je
bez příloh a je redakčně upraven. Zápis včetně
příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení

1. ustanovující zasedání nově zvoleného ZO
bylo zahájeno v 18:07 stávající starostkou
Miloslavou Kavánovou coby předsedajícím
za přítomnosti 15 zastupitelů obce Poniklá.
Paní starostka seznámila přítomné s nově zvolenými členy zastupitelstva obce, a to v pořadí
podle počtu dosažených hlasů:
Miloslava Kavánová, Alena Vondrová, Tomáš
Hájek, Josef Bekr, Jaroslav Jón, Jan Kubín,
Lenka Scholzová, Petr Třešňák, Květa Kavánová, Jaromír Jirouš ml., Jaroslav Čížek,
Petr Plichta, Jaromír Jirouš st., Petra Therová
a Soňa Václavíková.
Diskuse:
Pan Josef Bekr poděkoval starostce jménem RO a ZO za práci v uplynulých čtyřech
letech a předal kytici. Pan Ulvr (starosta Studence) a paní Čechová (Svazek měst a obcí)
poděkovali paní starostce za její činnost pro
svazek, za prezentaci obce, a to jménem svazku i starostů okolních obcí.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledky voleb do
obecního zastupitelstva.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje pro 1. ustanovující
zasedání volební a návrhovou komisi ve
složení: předseda – Ing. Jaromír Jirouš st.,
členové – Květa Kavánová, Jaroslav Jón,
ověřovateli zápisu: Ing. Jana Kubína a Soňu
Václavíkovou, zapisovatelkou paní Lenku
Hájkovou.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Paní starostka požádala volební a návrhovou komisi, aby provedla kontrolu osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva, vydaného

5

registračním úřadem.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí zprávu volební
a návrhové komise o ověření platnosti volby
zastupitelů obce.

2) Složení slibu členů zastupitelstva

Mandát člena zastupitelstva obce vzniká dnem
zvolení. Člen zastupitelstva skládá na začátku
prvního zasedání, jehož se po svém zvolení
zúčastní, slib tohoto znění:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji
na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho
občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
Paní starostka přečetla znění slibu a požádala
jmenovitě přítomné zastupitele o složení slibu
pronesením slova „slibuji“ a podpisem na
připraveném archu.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí informaci
předsedajícího o složení slibu členů zastupitelstva.

3) Schválení programu

Paní starostka přednesla program zasedání:
Stanovení
počtu
členů
zastupitelstva
uvolněných pro výkon funkce ze zaměstnání,
určení způsobu volby, volba starosty, místostarosty, 1., 2., 3. radního, zřízení kontrolního
a finančního výboru, volba předsedy těchto
výborů a ustanovení počtu členů, rozhodnutí o odměnách všem zastupitelům podle
vykonávané funkce, volba pověřeného zastupitele pro dojednání změny č. 1 ÚPD obce
Poniklá, diskuse, závěr.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje program ustanovujícího
zasedání zastupitelstva obce rozšířeného o bod
zvolení pověřeného zastupitele dojednáním
změny č. 1 ÚPD obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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4) Jednací řád obce Poniklá.

Jednací řád je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí Jednací řád zastupitelstva
obce Poniklá.

5) Stanovení počtu členů zastupitelstva uvolněných pro výkon
funkce ze zaměstnání.
V posledních dvaceti letech byl stanoven
počet členů ZO uvolněných pro výkon funkce
ze zaměstnání na 1 (starosta). Paní starostka
navrhuje tento systém neměnit.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá v souladu s § 84 odstavec 2 písmeno k) zákona o obcích schvaluje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupitelstva
uvolněn.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Stanovení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů
rady obce
V předešlých dvou obdobích byla odhlasována
volba tajná.
Diskuse:
Pan Kubín informoval o dohodě o veřejné
volbě v širším okruhu nově zvolených
zastupitelů (není co skrývat, zjednodušení).
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje veřejný způsob volby
starosty, místostarosty, radních a předsedů
výborů.
Hlasování:
Pro

Proti
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0

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová
L. Scholzová
J. Bekr
A. Vondrová
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7) Volba starosty obce, místostarosty a dalších členů rady obce
Poniklá.
Paní starostka informovala o pravidlech volby
členů rady obce.
a) Návrhy zastupitelstva na pozici starosty
obce Poniklá
Zastupitel J. Kubín (za Ponikelské obrození)
navrhuje na post starosty Ing. Tomáše Hájka
Zastupitel P. Plichta (za SDH) – navrhuje Ing.
Tomáše Hájka
Zastupitelka A. Vondrová (za Sokol) navrhuje
Ing. Miloslavu Kavánovou
Hlasuje se od posledního navrženého kandidáta (podle Jednacího řádu obce Poniklá).
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pro volební období 2010-2014
starostkou obce ing. Miloslavu Kavánovou.
Hlasování:
Pro
K. Kavánová
M. Kavánová
J. Bekr
L. Scholzová
P. Třešňák
A. Vondrová

Proti

Zdržel se

-

-

Neschváleno

Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 2010 –
2014 starostou obce Ing. Tomáše Hájka.
Hlasování:
Pro
T. Hájek
J. Kubín
J. Jirouš ml.
J. Jón
J. Čížek
P. Plichta
P. Therová
S. Václavíková
J. Jirouš st.

Proti

Zdržel se

-

-

Schváleno

Po této volbě a gratulaci předala odstupující
starostka Ing. Miloslava Kavánová vedení
další části zasedání nově zvolenému starostovi
Ing. Tomáši Hájkovi.
b) Návrhy zastupitelstva na pozici místostarosty obce Poniklá
Zastupitel P. Plichta – navrhuje na post místostarosty Bc. Petru Therovou (zkušenosti ze
státní správy).
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Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 2010-2014
místostarostkou obce Bc. Petru Therovou.
Hlasování:
Pro
10

Proti
L. Scholzová
J. Bekr
M. Kavánová
A. Vondrová

Zdržel se
K. Kavánová

Schváleno

c) Návrhy zastupitelstva na pozici 1. radního obce Poniklá
Zastupitel J. Kubín – navrhuje na post 1. radní
Ing. Miloslavu Kavánovou.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 20102014 do funkce 1. radní obce Ing. Miloslavu
Kavánovou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová

d) Návrhy zastupitelstva na pozici 2. radního obce Poniklá
Zastupitel J. Kubín – navrhuje na post 2. radního Ing. Arch. Jaromíra Jirouše ml.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 20102014 do funkce 2. radního obce Ing. Arch. Jaromíra Jirouše ml.
Hlasování:
Pro

Proti

11

0

Schváleno

Zdržel se
A. Vondrová
L. Scholzová
J. Bekr
K. Kavánová

e) Návrhy zastupitelstva na pozici 3. radního obce Poniklá
Zastupitel J. Kubín – navrhuje na post 3. radní
paní Alenu Vondrovou.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 20102014 do funkce 3. radní obce paní Alenu Vondrovou.
Hlasování:
Pro
14

7

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
A. Vondrová

Zprávy z obce

8) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) Určení počtu členů pro oba výbory.
V posledních letech byly jak finanční, tak kontrolní výbor tříčlenné. 1. radní M. Kavánová se
přiklání k zachování tohoto počtu členů.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje pro volební období
2010-2014 zřízení finančního a kontrolního
výboru. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

b) Volba předsedy finančního výboru.
Místostarostka P. Therová navrhuje na
předsedu finančního výboru slečnu Soňu Václavíkovou.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 20102014 předsedkyní finančního výboru slečnu
Soňu Václavíkovou.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

c) Volba předsedy kontrolního výboru.
Zastupitelka A. Vondrová navrhuje na předsedu
finančního výboru paní Lenku Scholzovou.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí pro volební období 20102014 předsedkyní kontrolního výboru paní
Lenku Scholzovou.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
L. Scholzová
J. Kubín

9) Rozhodnutí o odměnách
Zastupitelé jsou odměňování podle § 72 zákona o obcích. O aktuální výši odměn zastupitelů
podle přidělených funkcí se usneslo předešlé
zastupitelstvo na zasedání dne 6. 5. 2009, a to
následovně:
Starosta – jak je předepsáno nařízením vlády,
Místostarosta – v základní výši odměny dle
nařízení vlády,
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Zprávy z obce

JESKYŇÁŘSKÝ PLES 2011
Omlouváme se tímto všem, kdo se těšili na 2. jeskyňářský ples v Poniklé. Bohužel jsme byli
nuceni ho zrušit kvůli nejasnostem kolem provozu kantýny po skončení pronájmu pana
Mádleho. Příští rok snad bude už situace vyřešena a ples bude.
Pro letošek vás tedy zveme na

JESKYŇÁŘSKÝ PLES V BOZKOVĚ
a to v sobotu 5. 3. 2011
Hraje Allegro, občerstvení zajištěno, bohatá tombola. V případě zájmu o více informací
volejte 604 270 573.
Za ponikelské jeskyňáře Lenka Hájková.

Radní, předsedové komisí a redaktor – odměna
za vykonávanou funkci a funkci zastupitele,
Zastupitelé – odměna vyplácena nebude.
Diskuse:
Zastupitel pan Kubín i několik přítomných
hostů požádali pana starostu o sdělení konkrétní výše odměn. Starosta sdělil následující údaje platné pro obec Poniklá:
Starosta: 40 860 Kč hrubé měsíční mzdy
Místostarosta: 7 510 Kč hrubé měsíční mzdy
Radní a předsedové výborů: 1 840 Kč hrubé
měsíční mzdy
Na dotaz z řad občanů „Za co?“ zastupitel pan
Čížek a 1. radní Miloslava Kavánová zkonstatovali, že tyto odměny jsou na základě jejich
zkušeností z předchozích čtyř let více než
zasloužené.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí stávající výši
odměn zastupitelům podle přidělených funkcí
podle usnesení předešlého zastupitelstva ze
dne 6. 5. 2009:
Starosta – jak je předepsáno nařízením vlády
Místostarosta – v základní výši odměny dle
nařízení vlády
Radní, předsedové výborů a redaktor – odměna
za vykonávanou funkci a funkci zastupitele
Zastupitelé – odměna vyplácena nebude
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Volba pověřeného zastupitele
Zastupitel J. Kubín – navrhuje Ing. Petra Pli-

chtu (pro jeho zkušenosti s touto problematikou získané v jeho práci geodeta).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje do funkce pověřeného
zastupitele k pořízení změny č. 1 ÚP Poniklá
pana Ing. Petra Plichtu.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
P. Plichta

11) Diskuse

Zastupitelka K. Kavánová poděkovala
voličům Sokola za hlasy, minulé RO za
její činnost. Odstupující starostka M. Kavánová poděkovala voličům za hlasy, které
jí dali v těchto volbách. Host pan Čížek ml.
se vyjádřil ke složení nového vedení obce,
ačkoliv bylo očekáváno, je zklamán způsobem
volebních jednání. Host starosta Studence pan
Ulvr pogratuloval novému starostovi a vedení
obce k jejich zvolení. Manželé Soukupovi
poděkovali zastupitelům za Sokol za dosavadní činnost v bývalém zastupitelstvu. Host
paní J. Čechová poblahopřála novému zastupitelstvu. Host paní A. Holubcová vyjádřila
podporu novému ZO a zároveň poděkovala
bývalému ZO za jejich práci pro obec. Zastupitel pan Kubín poděkoval panu Čížkovi za
jeho činnost radního v bývalém vedení obce.
Nově zvolený starosta pan T. Hájek poděkoval
za důvěru, osvětlil povolební situaci. Zastupitel pan J. Bekr zkonstatoval také zaskočení
povolebními jednáními. Pan starosta přičítá
povolební situaci hlavně emocím.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Telegraficky z 2. zasedání ZO
Druhé zasedání zastupitelstva obce Poniklá se uskutečnilo 16. prosince 2010, tedy již
těsně po uzávěrce cancálku. Přesto je účelné
vpašovat alespoň některé jeho závěry již do
tohoto čísla obecního zpravodaje. Vyberme
alespoň body bezprostředně se dotýkající Vás,
respektive Vašich peněženek:
1) Byl schválen obecní rozpočet na rok
2011 v těchto základních parametrech:
Příjmy celkem: 14 672 700,- Kč
Výdaje celkem: 13 463 700,- Kč
Třída 8 financování 1 209 000,- Kč (splátky úvěrů)
2) Byla schválena čtveřice obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích.
Vyhlášky musely být nově zpracovány
kvůli souladu se stávajícím zněním vyšších
právních předpisů. Jedná se o tyto vyhlášky:
č. 1/2010 O místním poplatku ze psů
Sazba poplatku za kalendářní rok byla navýšena a nyní činí:
a) za prvního psa 200,- Kč,
b) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele 400,- Kč,
c) za psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu, anebo poživatel sirotčího důchodu
100,- Kč,
d) za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele, kterým je osoba podle písm. c) tohoto
ustanovení 200,- Kč.
Důvodem zvýšení poplatku je mimo jiné
neúnosný stav znečištění některých veřejných
prostranství psími exkrementy, jakož i dlouhodobě nízká sazba tohoto poplatku (maximální
možné poplatky u základní sazby jsou dle zákona 1500,- Kč, resp. 2250,- Kč)
č. 2/2010 O místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Výše poplatku zůstává zachována a činí za
osobu a každý i započatý den pobytu, není-li
tento dnem příchodu, 10,- Kč.
č. 3/2010 O místním poplatku za užívání
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veřejného prostranství
Výše poplatku zůstává zachována
(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den:
a) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 100,- Kč
b) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100,- Kč
c) za umístění skládek 10,- Kč
(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou takto:
a) za poskytování prodeje z vozidla (bez
rozlišení typu vozidla) 150,- Kč/týden,
b) za umístění reklamy na veřejném prostranství 500,- Kč/rok.
č. 4/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity
Výše poplatku zůstává zachována a činí za
každé využité lůžko a den 2,- Kč.
č. 5/2010 O poplatku za komunální odpad
S ohledem k avizovanému zdražení služeb
firmy Marius Pedersen o 2% a 1,-Kč za velký
pytel je výše poplatku upravena přesně o tuto
částku.
Vše ostatní z 2. Zasedání ZO bude podrobně popsáno v příštím vydání obecního zpravodaje.
Tomáš Hájek
starosta obce

Obecní hlásný
Vážení ponikelští sousedé,
o nejdůležitějších tématech činnosti rady
obce Vás sdělně informovala v úvodním článku již slečna místostarostka, přesto mi, prosím,
dovolte alespoň několik připodotknutí.
1)Finance
Alfou a omegou činnosti místní samosprávy jsou, světe div se, finance. Ovšem těch se,
jak trpce seznáváme, naší drahé vísce nyní
věru nedostává. Rozsáhlá investiční činnost
let minulých na jedné straně sice přinesla slušný rozvoj občanské vybavenosti, na straně
druhé se nám však závazky plynoucí z těchto
investic budou na splátkách úvěrů citelně ještě
několik let připomínat. Poměrně dlouho jsem
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váhal, mám-li Vám ve vánočním vydání obecního časopisu odhalovat dno obecní pokladny
v celé jeho nahotě. K požehnaným svátkům se
obraz, který před vámi nyní rozestřu, nehodí…
Ale jelikož se jedná o prostředky obecní – tedy
naše společné – máte právo znát skutečný stav
našich kont! Hned úvodem si řekněme, že Poniklé se v minulosti podařilo v závodu o dotace velmi úspěšně dosáhnout na mnohé zdroje.
Do Poniklé putovalo v porevoluční době na
investice úctyhodných 50 000 000,- Kč. Jenže
každý dotační projekt předpokládá i určitou
spoluúčast, a tak se na obecních bedrech nakupilo břímě, pod nímž se naší vesnici začínají
podlamovat kolena. Splátky úvěrů dosáhnou
v příštím roce částky 1 209 000,-Kč. Hrozivá
složka nesplacených faktur, dlužných mezd
a dalších nevyrovnaných závazků již dosahuje objemu cca 1 600 000,-Kč!!! Snažíme se
tyto závazky umořovat tak, abychom zejména
menším živnostníkům nepřivodili existenční

Pan Daniel Čížek odborně kontroluje stav česlí

Zprávy z obce
problémy. Děkuji všem dotčeným za trpělivost
a velmi se za obec OMLOUVÁM!
Z již rozjetých projektů je třeba zmínit na
léto 2011 plánované zateplení fasády budovy
ZŠ. Podíl obce bude zhruba 1 000 000,- Kč.
A k tomu všemu připočtěme slabý výnos nespravedlivě rozdělovaného výběru daní, hlavního obecního příjmu, a sestavení rozpočtu
na rok 2011 začíná být zajímavým úkolem.
(V tuto chvíli je již obecní rozpočet patrně
schválen, a je k náhledu na úřední desce, internetových stránkách a vyjde v příštím čísle
cancálku.)
Výše popsaným nikterak nezpochybňuji
obecnou správnost realizace předchozích dotovaných podniků. Pouze netajím, že nám docházejí síly. Před námi jsou sice poslední roky
štědrých dotačních titulů, a každá námi vložená koruna by mohla být násobena korunami
dotačními, ale kde vzít tu prvou, že?
Pro příští rok nemůžeme plánovat žádné

foto: OÚ Poniklá
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další velké investiční akce! Pokusíme se přežít
a krom investic do ZŠ se budeme pouštět jen
do nejnutnějších oprav (viz dále).
Rozpočet na rok 2011 podpíráme také jednorázovým očekávaným ziskem 500 000,-Kč
z prodeje bytu v čp. 319 (Preložka) – pozitivní
zprávou je, že tento krok je na dobré cestě. Bez
této záplaty by byla situace opravdu kritická.
A tak buďte, prosím, k té naší vesničce
alespoň trochu shovívaví. Když třeba na cestě nebo chodníku bude trocha sněhu a nebude
ihned protaženo, nehartuste. Technicky by nebyl problém přiobjednat další techniku na zimní údržbu, aby bylo okamžitě vše v pořádku.
Technicky ne…
2) Kantýna
Ani bezprecedentně (a neopakovatelně)
vstřícnou nabídkou obce Poniklá se nepodařilo
zajistit další provoz Pohostinství Mádle. Budova tak bude fungovat v obecní režii v minimálním provozu, ožívat bude pouze na kulturní, společenské a jiné akce. Obědy do ponikelských podniků a domácností začnou dovážet

Zprávy z obce
přespolní firmy. Pokud se bojíte hladu, na OÚ
vám poradíme, na koho se obrátit.
3) ČOV
Ponikelská čistírna odpadních vod se obrazně řečeno obrnila dvěma štíty proti rozmarům „živlů“. Prvý štít - odlehčovací šachta - bude pomáhat při náporech dešťové vody
při větších srážkách a jarním tání (do ČOV
se dostanou pouze skutečně splaškové vody,
lehčí dešťové budou odkloněny ještě před čistírnou). Druhý štít - česle - pomohou chránit
drahé technologie uvnitř ČOV před nezodpovědnými uživateli kanalizační sítě, kteří stále
zaměňují toalety za odpadkové koše. Zejména dámské hygienické potřeby a další formy
igelitů a plastů výrazně poškozovaly čerpadla
a zbytečně prodražovaly provoz. I přes instalaci tohoto štítu Vás ale důrazně žádám, ač je
mi to trochu trapné, o dodržování středoevropských hygienických konvencí! I nadále existuje nepřímá úměra mezi Vaší zodpovědností
vůči systému a cenou stočného!!!

Hektický den na stavbě hrubého předčištění (tesá se dřevěná přístavba, pokládá se asfaltový chodník
a odsávají se kaly z ČOV).
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4) Investice
I přes žalostný stav obecní pokladnice
existují vydání, která nelze odkládat. Jedná
se zejména o havarijní stav střechy přísálí na
kantýně (podali jsme žádost o dotaci přes svazek Jilemnicko – celkový objem 120 000,-Kč),
a také o naprosto žalostný stav možná vůbec
nejcennější ponikelské památky - sochy sv.
Jana Nepomuckého stojící u návsi. Tato národní kulturní památka se nám ztrácí před očima!
V příštím roce budou podány žádosti o granty
s minimálním zapojením obecního rozpočtu
(celkový rozpočet dosáhne až 900 000,-Kč).
Další směr úvah se ubírá přes investice
s jasnou návratností vložených prostředků. Zejména se jedná o další modernizaci ČOV (nové
aerační elementy a oxisondy; česky řečeno: V
jisté fázi zpracování odpadních vod nastává
něco jako perličková koupel - aerace, kterou
hlídá čidlo stanovující dostatek provzdušnění oxisonda. Pokud bude aerace kvalitní a dosta-

Zprávy z obce
tečná a oxisonda to pozná, pak se na chvíli vypne čerpadlo vhánějící do „koupele“ vzduch.
Návratnost investice v řádu cca 250 000,- Kč
je na úspoře elektrické energie odhadována na
2-3 roky). Dále se zvažují možnosti modernizace veřejného osvětlení (LED technologie
– opět návratnost v nižším odběru proudu).
Ovšem to jsou zatím spíše vize, které budou
v příštím roce diskutovány a připravovány.
Pro příští rok rozpočet bohužel nemůže
počítat se zavedením grantového programu
pro obecní spolky (pokusíme se alespoň vyplatit zbývající dlužné příspěvky přidělené
spolkům v předchozím období…).
5) Pejsci
Pro jistotu připomínám, že obecní vyhláška 8/2005 nadále zakazuje volné pobíhání psů
na veřejných prostranstvích. V součinnosti se
zákonem 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání (v novele č. 162/1993 Sb.) ukládá za
tento přestupek citelnou sankci 10 000,- (resp.

Parkoviště se nalézá mezi budovou pošty a budovou bývalého skladu bavlny

autor: OÚ Poniklá
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15 000,-Kč). Zejména majitelé „ostřejších“ psů by si měli uvědomovat
všechna rizika spjatá s nabroušenými tesáky svých svěřenců! Dále,
ač je mi to opět trapné, upozorňuji
chovatele na vynález papírových
sáčků na psí exkrementy. Zima leccos ztají, ale jaro je, jak víme, neúprosné. Nemaje potřebné básnické
střevo, žádám vás o kolegiálnost
vůči sousedům alespoň touto prozaickou formou.
6) Parkoviště u pošty
V prostoru mezi poštou a továrním skladem je zřízeno parkoviště
pro automobily. Oceníte ho zejména při návštěvě pošty, kadeřnice či
kosmetického salonu.
7) Omluva stříbrným
Padesátníci a stříbrní svatebčané, nezapomněli jsme na Vás!
Oslavu jsme pouze pro nadmíru vlastních starostí s přebíráním
agendy odložili…
8) Na ouřad jsou cestičky široké!
Vážení, děkuji všem, kteří se
Lyžařský areál HOMOLE je připraven.
nebojí sdělovat přání, stížnosti a náfoto: Marek Kulhavý
pady přímo k slechům odpovědných.
je tak: Těsně před začátkem sezóny jsme stáli
Nikoho nepokoušeme (na rozdíl od
před volbou pokračovat ve stávajícím graficodstavce 5) a většinou, jak někteří snad dokému návrhu a vydat leták ještě v roce 2010,
svědčí, najdeme oboustranně schůdná řešení.
nebo vše ztopit a začít od nuly. Podotýkám, že
Kontakty na všechny zastupitele naleznete
inzerent uhradí většinu nákladů na tento leták.
i v tomto čísle cancálku (str. 4 - pozn. red.).
V příštím roce chystáme vydávání dalších proTomáš Hájek
pagačních materiálů s jasnou možností inzerce
starosta obce
všech ponikelských podnikatelských subjektů.
Vlek je v provozu
Krom spravedlivější formy propagace tím dosáhneme beznákladovosti pro obecní kasu, vyV SOBOTU 25. PROSINCE ZAHÁJÍ PRAVIdání spojená s tiskem letáku uhradí inzerenti.
DELNÝ PROVOZ PONIKELSKÝ VLEK
Ubytovatelé a poskytovatelé turisticky využiHOMOLE!
telných služeb budou v příštím roce osloveni
Jezdíme denně v časech 9.00 – 16.00,
s nabídkou spolupráce, mohou se však též již
v pátek a sobotu také 19.00 – 21.00 (večerní
dnes hlásit na OÚ.
lyžování).
V PONIKLÉ LYŽUJE CELÁ RODINA!
Ceník vleku i nabízené služby popisuje
AŤ TO FERČÍ!
přiložený leták. Jistě vyvstane otázka, proč je
Tomáš Hájek
na propagačním materiálu spolu s vlekem zmístarosta obce
něn pouze jediný poskytovatel ubytování. To
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Zprávy z obce

Poniklá má opět jeden krásný koutek, který stojí za
to vidět na vlastní oči.

foto: Čtenářka

Knihovna
Opět Vás paní knihovnice srdečně zve do
ponikelské knihovny. Ta má nový kabát díky
uměleckému nadání a píli téměř všech rodinných příslušníků naší milovnice knížek, paní
Ludmily Višňákové. Postupně budou v prostorách knihovny vystavována i umělecká díla
našich dětí a to nejen těch na základní škole.
Poniklá má opět jeden krásný koutek, který stojí za to vidět na vlastní oči.
Čtenářka

Tělocvična v Poniklé
Ač se to zdá teprve včera, ponikelská tělocvična oslaví o letošních Vánocích již druhý rok svého provozu. Za tu dobu si získala
spousty příznivců z řad sportovců při všesportovních aktivitách i nesportovní veřejnosti při
kurzech společenského tance či výstavě divadelních opon. Už jste ji také vyzkoušeli?

Je zde možné hrát odbíjenou, sálovou kopanou, košíkovou, nohejbal, badminton, tenis,
stolní tenis, florbal, cvičit aerobic a další. Tělocvična je vybavena i nářadím pro gymnastiku.
Její součástí je potřebné zázemí včetně bezbariérových úprav.
Slouží především základní škole. V hojné
míře je využívána místními spolky a sportovními kluby k zimní přípravě. Přesto však zůstává mnohý čas nevyužitá. Proto vyzýváme
všechny sportuchtivé zájemce, aby využili
nové prostory tělocvičny a podpořili tak význam této stavby v naší obci.
Cílem kampaně je v první řadě propagování haly a rozšíření povědomí o možnostech
využívání haly širší ponikelské i přespolní veřejnosti. Výsledkem by mělo být doplnění rozvrhu tělocvičny ve všedních dnech a výrazné
zvýšení návštěvnosti o víkendech. Takto dojde
k navýšení částky vybrané za pronájem haly,
čímž budou kompenzovány vysoké provozní
náklady hrazené ze zuboženého rozpočtu obce.
Bezproblémovému provozu bude napomáhat nová sekce ponikelského webu telocvicna.
ponikla.cz, kde se dozvíte všechny potřebné
informace.
Využijte volných svátečních dní, obujte te-

Zástupci místních spolků,
kteří mají klíče od tělocvičny:
SOKOL Poniklá
Z. Petrušková
I. Plichtová
TJ Poniklá
J. Jirouš st.
SDH Poniklá
T. Klikorka
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Florbal Badminton

volno od 8:00 do 16:00

volno od 8:00 do 22:00

Během školního roku slouží tělocvična potřebám školy.
O prázdninách je k dispozici zájemcům

Během školního roku slouží tělocvična potřebám školy.
O prázdninách je k dispozici zájemcům

Během školního roku slouží tělocvična potřebám školy.
O prázdninách je k dispozici zájemcům

Během školního roku slouží tělocvična potřebám školy.
O prázdninách je k dispozici zájemcům

volno od 18:00 do 22:00

SDH ženy
Ženský volejbal
SDH děti
Mažoretky

SDH děti
Volejbal

TJ Poniklá
TJ Poniklá

volno od
14:30 do 17:00

volno od 17:00 do 22:00

Tenis
Ženský volejbal
Minijunior volno od
aerobik 16 do 17:30

17:00
16:00
15:00

Volejbal

14:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
Během školního roku slouží tělocvična potřebám školy.
O prázdninách je k dispozici zájemcům

Neděle

Sobota

Pátek

Čtvrtek

Středa

Úterý

8:00

Pondělí

Rozpis hodin v tělocvičně, od ledna do března 2011

Stolní tenis

18:00

19:00

20:00

volno od 17:30 do 22:00

21:00

nisky a vzpomeňte na hesla „sportem ku zdraví“ a „ve zdravém těle zdravý duch“. Věřte, že
se nám bude v novém roce hodit.
J. Jirouš, ml.
radní obce

Jak si pronajmout tělocvičnu

Systém je nastaven samoobslužně, což
klade vysoké nároky na zodpovědnost nájemců. Buďte proto pozorní a důsledně hlašte případné nedostatky a poruchy správci.
1. V rozvrhu si vyberte vhodný volný termín. Tělocvična je k dispozici ve všedních
dnech od 15:00 do 22:00, o víkendech, svátcích a prázdninách od 8:00 do 22:00.
2. Na tel. čísle 481 585 133, na emailu
telocvicna@ponikla.cz, nebo na OÚ Poniklá
si rezervujte termín a délku Vašeho pobytu
v tělocvičně.
3. Klíče od budovy si ve všedních dnech
po domluvě vyzvedněte na obecním úřadě
tel. 481 585 133. Klíče je možné vyzvednout
také v obchodě u Soukupů, nebo v prodejně
Třpytivá krása firmy RAUTIS, a.s. za školou
(každý den 9-17h), tel. 733 737 430, vždy po
domluvě.
Ponikelské spolky mající dlouhodobou
rezervaci si mohou vyzvednout klíče u svého
zástupce.
Jednorázovou akci zaplaťte při zapůjčení
klíčů tomu, od koho si je půjčujete. Samozřejmě Vám bude vydán doklad o zaplacení.
Platby za dlouhodobou rezervaci tělocvičny budou probíhat dle dohody, např. měsíčně.
Nájemné činí 150 Kč/hod.
4. Během pobytu v tělocvičně bezvýhradně dodržujte provozní řád.
5. Po skončení cvičení vraťte klíče tomu,
od koho jste si je půjčili.
Veškeré informace i rozpis volných hodin
jsou na telocvicna.ponikla.cz.
J. Jirouš, ml.
radní obce
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Svatby
Stříbrná svatba:
16.11. Bohuslav a Zdenka Skalští
Zlatá svatba:
03.12. Jiří a Stanislava Hnykovi

Jubilea v listopadu a prosinci
Svá jubilea oslavili:
91 let: Marie Chlumová
80 let: Ludmila Lidmanská, Jaroslava Pasková
75 let: Miluše Rychlovská
70 let: Lidmila Jandurová, Jana Václaví-

ková, Božena Mikolášová, Milan Šindelář
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a mnoho štěstí do dalších let.

Přání
Za minulé vedení obce Poniklá a jménem
svým Vám všem občanům naší vísky přeji
krásné a pohodové Vánoce, kde samozřejmostí budou laskavost, upřímnost a veselí.
Do nového roku všichni vykročte tou správnou nohou, aby váš krok byl přímý, elegantní
a dovedl váš tou správnou cestou o trošičku
dále, nežli ten rok předešlý. Den po dni ať je
pro vás tím nejlepším a nejhezčím, co se dá
od života čekat.
Míla Kavánová

foto: OÚ Poniklá
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Školka a škola

Ze školy a ze školky
Poděkování firmě Rautis

Rada školy

Ve čtvrtek 9. 12. jsme navštívili ponikelVážení rodiče,
skou výrobnu skleněné bižuterie – Rautis. Dědovolte nám, abychom Vám představili
kujeme panu M. Kulhavému za podporu naší
členy Školské rady:
školy a umožnění vstupu zdarma. Děkujeme
Jana Krausová – předsedkyně (tel.:
i slečně A. Jancákové za milé přijetí, poutavý
604 819 034),
výklad a trpělivý a vstřícný přístup k dětem
Václava Buriánková (tel.: 603 976 821),
během prohlídky i při výrobě ozdobiček.
Lenka Holubcová (učitelka 1. a 2. třídy,
Žáci 3. - 6. ročníku ZŠ Poniklá
tel.: 605 143 053),
Eva Holubcová (učitelka 3., 4. a 5. třídy,
tel.: 732 319 787),
ing. Petr Plichta (tel.: 603 572 790) a
Miloslava Kavánová (tel.: 725 420 034),
která nahradila Lenku Scholzovou.
Pokud nastane jakýkoliv problém s Vaším
dítětem na ponikelské ZŠ, prosím informujte
přímo pana ředitele, pokud možno i písemnou
formou, nebo se obraťte na kohokoliv ze školské rady.
V současné době intenzivně pracujeme na
zlepšení jména naší školy. Jestliže jste v poslední době řešili jakýkoliv problém ohledně
výuky či učitelů samotných, prosíme, abyste
nám byli nápomocni a kontaktovali nás. Je
to opravdu velmi důležité. Bez Vaší pomoci Ve čtvrtek 9. 12. jsme navštívili ponikelskou výrobnu
nedokážeme nic změnit k lepšímu. Do konce
roku sbíráme všechny Vaše prvotní připomín- skleněné bižuterie – Rautis.
foto: ZŠ Poniklá
ky, samozřejmě přijímat je budeme průběžně
i později. Děkujeme.
Školská rada

Vážení rodiče
Vážení rodiče,
jménem pedagogického sboru naší základní školy Vás vyzývám, abyste se s problémy
a připomínkami týkajícími se výchovně vzdělávacího procesu Vašich dětí obraceli přímo na
konkrétní učitele či ředitele školy. Rádi Vám
vysvětlíme a objasníme své postoje a bude-li
to v našich možnostech a v souladu s právním
rámcem českého školství, budeme se co nejvíce snažit vyhovět Vašim připomínkám. Naše
cesta se vzdáleným cílem je společná – vychovat z Vašeho dítěte silnou a zralou osobnost
s rozvinutými schopnostmi a dovednostmi,
připravenou na další studium a životní reálie. A k této spolupráci je potřeba otevřenosti,
upřímnosti. My se Vám je budeme snažit nabídnout, o to samé si dovolujeme požádat Vás.
Zdeněk Vinklář, ředitel školy

Školní akce - společný výlet

Ve středu 3. listopadu se druhý stupeň základní školy vyjel podívat do Prahy. Jeli jsme
vlakem a cesta kupodivu ubíhala rychle.
Když jsme dorazili na Hlavní nádraží, rozdělili jsme se na dvě skupinky. My, 8. a 9. třída, jsme se vydali do Národního muzea. Druhá
skupina zamířila na Vyšehrad.
V Národním muzeu jsme viděli nejrůznější památky z naší historie. Zaujal nás i zoologický pavilon, kde se nacházelo mnoho zvířat
v životních velikostech (vycpaných samozřejmě). Dále jsme měli menší rozchod na Václavském náměstí a pak jsme se vypravili k Vltavě.
Šli jsme trochu oklikou, abychom viděli orloj.
Tam jsme se společně vyfotografovali a pak už
jsme mířili rovnou na Karlův most. Na něm
byla spousta malířů, kteří malovali krajinky,
karikatury nebo jen portréty kolemjdoucích.
I když bylo trochu zataženo, měli jsme krásný
výhled na Malou Stranu.
Následně jsme si šli prohlédnout Národ-
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ní divadlo. Tam se obě skupinky opět spojily
v jednu. Společně jsme navštívili několik místností tohoto nádherného divadla.
Nakonec jsme se vydali opět na hlavní vlakové nádraží a pak už jsme mohli Praze jenom
zamávat.

Pavla Nováková, 9. třída

Představení 24. 11. v Jilemnici
Ježek, Voskovec, Werich - Životopis velkého českého skladatele a klavíristy 1. pol.
20. stol. v komponovaném pořadu
Dopoledne se mi líbilo. Program byl zajímavý, člověk se něčemu přiučil a zjistil, jak
žil Jaroslav Ježek a další. Paní byla velice příjemná, milá a hezká, dobře na mě zapůsobila.
Pán byl také příjemný. Oba kvalitně zpívali.
Takové hudební představení jsem ráda uvítala.
Adéla Hrubá, 9. třída

Exkurze v podniku
Ve škole nám naše paní učitelka řekla, že
půjdeme ve čtvrtek 2. 12. pěšky přes kopec do
továrny Singing Rock. Nešli jsme ale sami,
vydal se celý druhý stupeň. Ráno 5. - 7. třída,
my s 8. třídou ve druhé skupině za nimi. Šlo se
nám dobře, protože cesta byla už prošlapaná.

Šli jsme trochu oklikou, abychom viděli orloj.

Školka a škola
Prohlídka začala v POLYGONU, kde byla
lana a cvičiště. Tam jsme sledovali různá videa o historii továrny a lezeckých výpravách,
pan Dvořák nám k nim vše vysvětloval. Vyprávěl také o slepém horolezci jménem Jan, se
kterým hodně leze. Také jsme viděli, co je to
bouldering.
Poté jsme se přemístili do hlavní budovy,
kde se vše vyrábí. Šli jsme sice od konce výroby, ale postup jsme viděli celý. Prohlídka
trvala asi hodinu a čtvrt.
Všem bych chtěla poděkovat za zajímavou
exkurzi, hlavně panu Dvořákovi, který nás
provázel.
Adéla Hrubá, 9. třída

Ještě jednou Josef Šír
S „naším“ bývalým panem učitelem jsme
nyní měli možnost setkat se znovu. Paní Irena
Nechanická nám totiž poslala do školy starodávný památník, do kterého Josef Šír v roce
1894 namaloval obrázek a vepsal verše Jaroslava Vrchlického.
Nejen tato stránka, ale i další texty, v dnešní době již velmi neobvyklé, na nás tak zapůsobily, že jsme se rozhodli věnovat jim prostor
v našem školním časopise.
Redakce časopisu Poškolák

foto: ZŠ Poniklá

18

Pod horami - listopad - prosinec

Školka a škola

Vyprávění starého dubu – 2. část
Starý dub u Pískovny již spí pod lehkou
sněhovou peřinou, ale u našeho kouzelného
dubu ve školce se stále něco děje. Nevěříte?
Tak si přečtěte naše povídání až do konce.
Když jsme uspali starý dub, zjistili jsme,
že si ještě jeden zbloudilý ježek nenašel ten
správný domeček a nemohl usnout. Našli
jsme ho cestou z vycházky u cesty, vzali ho
do školky a na zahrádce mu ze spadaného listí
nanosili velkou hromadu. Ježek si do ní hned
zamířil. Avšak odpoledne, když jsme ježkův
nový domeček ukazovali rodičům, jsme ježka
nenašli. Možná se schoulil a konečně usnul i se
svými bleškami, nebo se vydal o dům dál. Ale
to zjistíme až na jaře.
Chtěli jsme uspat i myšky, to se nám však
nepodařilo. Za to jsme se naučili krásnou písničku i s tanečkem a orientovat se v jejich
spletitých cestičkách. K nám do školky jsme
je však nepustili. Pečlivě jsme ucpali všechny
otvory, aby se k nám nedostala ani ta nejmenší.
Asi v polovině listopadu nám náš kouzel-

Jak jsme uspávali ježka
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foto: MŠ Poniklá

ný dub prozradil jedno své tajné přání. Jednou
(je to už dávno) nahlížel oknem do pokoje
a všiml si uvnitř krásného stromečku a ještě
k tomu nádherně ozdobeného. Moc mu záviděl
a rád by si vyzkoušel také být naparáděný jako
on. Protože náš dub pro nás připravuje stále
různá překvapení, chtěli jsme ho potěšit a to
jeho neobvyklé přání mu splnit. Paní učitelka
Lída přinesla (ani nevíme odkud) velikou krabici. „Co v ní asi je?“ říkali jsme si. Bylo v ní
mnoho krásných vánočních ozdob a řetězů.
Společně jsme ho tedy ozdobili. Jak se taková
nádhera vlastně dostane až do velkých krabic,
to jsme nevěděli, ale už to víme. Společně jsme
navštívili místní firmu Rautis (děkujeme panu
Kulhavému za sponzorskou exkurzi). Málem
nám nestačily prsty na rukou, když jsme chtěli
spočítat, kolik lidí kouzelné sklíčko opracovává, než vznikne třeba hvězdička.
Když jsme se vrátili, všechno jsme dubu
vypravovali a nakonec jsme usoudili, že taková krása sluší stromkům s jehličkami a že dubu
sluší ozdoby a korunka sněhová.
Na konci listopadu jsme se sešli opět
u kouzelného dubu, ale nebyli jsme tam sami.
Postupně jsme se setkávali s holkami a kluky,
kteří se vydali do světa vyučit řemeslu. S mlynářem jsme loupali a mleli obilí, se švadlenkou si starší děti ušily krásnou teplou ponožku, s listonošem jsme roznášeli poštu i vánoční
dárečky po obci, se zedníkem stavěli komíny
a domy a s kominíkem komíny čistili.
Když jsme byli takhle šikovní a zapracovaní, pozvali jsme do školky maminky a tatínky (a že jich bylo hodně) a společně si vyráběli vánoční řetězy z citrusové kůry, rozinek
a mašliček i vánoční andělíčky z banánového
papíru. To si to o Vánocích doma krásně vyzdobíme.
Ale co se potom nestalo. Povídali jsme si
o adventu, hráli si s čerty na pekelný rámus
a menší děti si ve školce našly schované nádherné červené ponožky. Domluvili jsme se
tedy, že si zkusíme přivolat Barborku, a dali
jsme ponožky na okno. Po spaní stále ležely
na svém místě, vše jsme pečlivě kontrolovali.
Ale druhý den ráno na okně nebyly. Nebyly
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ani spadené na balkónu, ani odfouknuté na zahrádce. Proměnili jsme se v detektivy a vydali
se pozorovat stopy. Některé byly od zvířátek,
některé naše, protože byly malé. Ani jedna stopa zvláštní. Jak by asi vypadala stopa Barborky. Ze školky ji ještě nikdo nikdy neviděl. Šli
jsme si tedy smutně hrát s lopatkami na louku
u vodárny, ale po očku jsme pořád sledovali
okolí školky. Tak to nám tedy nevyšlo.
Když jsme se vrátili z pobytu venku, najednou byly ponožky na okně a dokonce plné
dobrot. To bylo radosti. Všechno dobře dopadlo a my jsme se mohli pochlubit, jaké jsme
švadlenky či krejčí. To překvapení určitě připravila Barborka.
K adventnímu času patří i dárky a cukroví.
Dárky již máme hotové. Tentokrát i pro babičky a dědečky z „Klubu důchodců“. Vystoupení
jsme pro tentokrát přenechali starším kamarádům z družiny. A cukroví je už také napečené.
Z oříškového těsta jsme váleli rohlíčky a z li-

Pečení cukroví

Školka a škola
neckého těsta vykrajovali různé tvary a společně je slepili marmeládou.
Do konce roku nás čeká ještě společná besídka s kamarády, kteří se již učí hrát na nějaké hudební nástroje v ZUŠ. Ale co stromeček
a dárky. Každý den ho toužebně vyhlížíme. Na
chodbě již jeden nádherný stromeček (za který
vděčíme panu Hejralovi) máme, ráno nás vítá
svými světýlky. Ale dárky pod ním stále nejsou. Jak to všechno dopadne?
To Vám budeme vyprávět opět v dalším
čísle časopisu Pod horami.
Všem Vám, čtenářům i všem dobrým lidičkám, přejeme krásné prožití vánočních
svátků v klidu a pohodě a do nového roku
hodně štěstí, lásky a vzájemného porozumění.
Za kolektiv MŠ Lenka Scholzová

foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Varování

Vážení přátelé, nejde mi o to, abych vás
strašil a napomínal, ale jenom o to, aby poslední sváteční dny roku byly opravdu takové, jaké si vždy přejeme - šťastné a veselé,
beze škod a újem na zdraví.
Takže krásné a klidné svátky vánoční
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a elánu.
			
S pozdravem
				

Vážení spoluobčané,
Rok uplynul jako voda v Jizeře a jsou
tu opět svátky vánoční a vzápětí konec roku
a začátek nového. Aby tyto dny proběhly
opravdu v klidu a míru, tak si dovolím upozornit na některé věci, které by tuto pohodu
mohly narušit.
Miloš Holubec
Zatěžkávací zkoušku v této zimě jsme
velitel sboru a výjezdové jednotky SDH
již vykonali, topidla jela na plný výkon, ale
Poniklá.
přesto bychom měli prohlédnout topidla, roury i komínová tělesa.Vymetení komína před
Ženy z SDH Poniklá pomohly
sezónou by mělo být samozřejmostí. Také
sboru ke koupi nové kádě
bychom měli prohlédnout, zda nejsou poškozeny vodiče různých světelných elektrických
Když jsme o prázdninách začaly přemýšdekorací. Dekorace jsou určeny pro vnitřní
let, že nafotíme kalendář, rozhodně jsme nenebo venkovní umístění. Voskové svíčky na
tušily, že o nás budou vědět po celé republiadvetním věnci, stromečku nebo jen na stole
ce. Podařilo se nám nafotit vkusný, lechtivý
musí být neustále pod dohledem. Pokud odkalendář na rok 2011 a k prodeji jsme mu
cházíte, tak je
pomohly mavšechny zhassivní kampaní
něte.
v
denících.
Kalendáře od 27. 12. opět v prodeji!
Další věcí,
Kde
všude
- obecní úřad Poniklá
na kterou bych
se
Poniklá
- obchod paní Kučerové
chtěl upozora hasičky ob- trafika paní Kavánové
nit, je zábavná
jevily? Krko- restaurace U Floriána
pyrotechnika.
nošský deník,
- muzeum Krkonošských řemesel Pičmanovi
Budu se opaMF
Dnes,
- obchod Třpytivá krása firmy Rautis
kovat z předBlesk, Alarm
chozích
let,
revue, interale podmínky
netové zprai nebezpečí jsou stejné. Každé balení musí
vodajství a v neposlední řadě také Show Jana
mít český návod k použití. Člověk by se měl
Krause. Celá kampaň byla završena v Poniklé
chovat zodpovědně vůči sobě, sousedům
křtem kalendáře v restauraci U Floriána. Oba okolním budovám. Pyrotechnika rozhodně
rovským překvapením pro nás byla účast na
nepatří do rukou dětí a opilých lidí. Mějme
křtu – hasičárna praskala ve všech. Slovem
ohled i na domácí zvířata, která mají daleko
provázel Dan Misař, který představil „mojemnější sluch než my lidé.
delky amatérky“ aneb tým žen SDH Poniklá
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SDH Poniklá

a bravurně řídil dražbu podepsaného kalendáVážení Ponikelští!
ře. Námi podepsaný kalendář byl vydražen za
Bylo mi ctí, že i po roce jsem k Vám mohl
neuvěřitelných 3 300 Kč, jeho majitelem se
zavítat. Díky přízni Krakonoše jsem si letos
stal starosta SDH Přívlaka. Ctěnými kmotry
neumazal od bláta plášť, ale…pro změnu mě
se stali pánové starostové – Tomáš Hájek jako
letos mrzly mé svaté nohy.
starosta obce a Zdeněk Krafek jako starosta
Co se u Vás za rok změnilo? Svato svasboru. V den, přesněji večer křtu, byla více
tě mohu říci, že je
než polovina kalenu Vás stále moc hezdářů prodána! V poky, vánoční výzdoba
lovině prosince jsme
v podobě osvícenéjiž mohly směle říci
ho stromu na návsi,
KÁĎ BUDE!
blikající
světélka
Celá tato akce
v oknech – to všechnás stála spoustu nerno
zpříjemňovalo
vů a času. Na začátku
adventní atmosféru.
to vypadalo jako legSvoji pouť jsem zarace, ale vše zařídit,
počal u starosty SDH
zkoordinovat, obvoPoniklá a předal mu
lat, odvézt, přivézt,
čertovskou vodu jako
stálo obrovské úsilí.
odměnu za to, že byl
Poprvé jsme kalencelý rok hodný. Pak
dáře viděly pouhé
moje kroky vedly
3 hodiny před křtem.
k domu s pečovatelZa výsledkem stojí
skou službou. Všichschopný tým lidí –
ni již byli natěšení,
Tomáš, Petra T., Petniklá
Po
čů
si
ha
připravení. Výzdoba
ch
ný
ra V., Káťa, Renča,
Sbor dobrovol
celého domu i spoleLucka, Jana, Lenka,
čenské místnosti byla
Vendula, Šárka, Marpřekrásná a medicíntin, Evžen, Lenka,
ka v podobě malépracovníci tiskárny a všichni z prodejních
ho štamprlátka přišla v té zimě vhod. Čertíci
míst (paní Kučerová, Pičmanová, Rautis, Rovšechny obyvatele oběhli a metličkami popláman Dobiáš, OSH Semily, paní Kavánová,
cali, abychom se za rok opět všichni ve zdraví
OÚ Poniklá). My všichni Vám děkujeme, že
shledali. Andílci pak předali drobné upomínky
jste pomohli, kalendář si zakoupili a přispěli
od naší svaté družiny.
jste tak na dobrou věc, která bude do budoucA následovala cesta po domácnostech, nana sloužit celému sboru.
vštívili jsme děti hodné i ty, které občas rodiče
A na jaké překvapení se můžete těšit příšzlobí. Ale všechny děti nám slíbily, že se natě? Padl návrh na vernisáž, ale kdo ví…nechpraví, že si budou po sobě uklízet hračky, že
te se překvapit.
nebudou odmlouvat, že budou rády chodit do
Šťastné a veselé Vám přeje team žen
školky. Bylo uzavřeno i několik svatých doSDH Poniklá.
hod! Ty si budeme průběžně kontrolovat a poŽeny SDH Poniklá

2011
2011
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kud je ty naše malé dušičky hříšné nebudou
plnit, přijdeme za rok zase a to už nepomůže
ani přímluva od andílků. Pytel na zlobivé děti
tedy opět zůstal prázdný. Bohužel pro čertíky,
kteří se těšili, že budou mít topiče ke kotlům.
Do Poniklé se vracím rád, vracím se k tvářičkám známým, ale poznávám i děti nové.
Poznávám i děti šikovné! Třeba Toník celou
naši družinu překvapil hrou na kytaru a vlast-

Bylo mi ctí, že i po roce jsem k Vám mohl zavítat.
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SDH Poniklá
ní písničkou! A kterou písničku naše družina
slyšela nejčastěji? „Prší, prší, jen se leje…“,
ale pokaždé to bylo podání pěkné a originální.
Vážení Ponikelští, děkujeme, že jsme Vás
po roce opět mohli navštívit a přejeme Vám
příjemně strávené vánoční svátky a úspěšný
vstup do nového roku.
Mikuláš se svojí družinou

foto: SDH Poniklá

Pod horami - listopad - prosinec

28.ročník

SDH Poniklá

SILVESTROVSKÉHO BĚHU V PONIKLÉ

2010

Datum

:

Pátek 31.12.2010

Pořadatel

:

SDH Poniklá

Místo

:

Hasičská zbrojnice

Tratě závodu :

Silnice a veřejné cesty

Prezentace

:

V den závodu – půl hodiny před startem

Start

:

13:30 hod.

Kategorie

:

Od předškolních – po důchodce

Startovné

:

Dobrovolné

Ceny

:

První tři obdrží drobné ceny a diplomy…
Mezi startujícíma v hlavní kategorii muži a ženy
bude losovaná stejná cena jako obdrží vítěz…

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V restauraci ,,U Floriána´´

Pořadatelé se těší na Vaší hojnou účast.

Kategorie:

Nejmladší a předškolní
Nejmladší dívky a chlapci
Mladší dívky a chlapci
Starší dívky a chlapci
Ženy
Muži
Méně zdatní

cca 50 m
400 m
400 m
800 m
1000 m
2000 m
400 m
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Sokolské zprávičky
Letos jsme se poprvé zúčastnili soutěže v aerobiku. Naše dvě malé průbojnice se
opravdu velmi snažily, ale konkurence byla
obrovská. Ještě máme co pilovat, ale všechny
mouchy určitě vychytáme. Vždyť na to máme
celý rok. Kategorií je poměrně velká škála,
takže milé cvičenky, které zodpovědně cvičíte
doma nebo někde dojíždíte, začněte s přípravami, ať nás jede v příštím roce mnohem více.
Pro malý zájem o ponikelský aerobik je již
cvičení pouze jedno, a to vždy ve čtvrtek od

19:30 hodin. Cvičit se od nového roku bude
v prostorách horní části tělocvičny. Pokud se
řady cvičenek rozrostou, v což velmi silně
doufáme, vrátíme se zpět do velké haly.
V neděli 12. 12. byly poprvé představeny skladby na 15. všesokolský slet. Ten bude
v roce 2012, v roce 150. výročí založení SOKOLa. Už teď je ale nutné přemýšlet o tom,
zda nacvičovat budeme, zda dáme přednost
ženskému složení, zda nevezmeme naše děti
nebo nepřemluvíme mužské polovičky. Tak
přemýšlejte a dejte vědět sestře Zdeňce.
Sportu zdar!

za TJ Sokol
Míla Kavánová

V neděli 12. 12. byly poprvé představeny skladby na 15. všesokolský slet. Ten bude v roce 2012, v roce 150.
výročí založení SOKOLa.

foto: TJ Sokol Poniklá
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Kultura

Z deníčku ponikelského ochotníka
Uplynulé měsíce příliš viditelných výsledků
na divadelním poli nepřinesly. Činoherní soubor dál zkouší Baladu z hadrů, na Vánoce
ji však nečekejte. Jó, pro našeho režiséra je
zkrátka předvánoční období trochu moc hektické profesně (knihy jdou před Štědrým dnem
na dračku) i kvůli jiným koníčkům (dovedete si
představit advent bez Satori?). Loutkářský soubor
se zase pod vedením nového loutkářského principála Daniela Čížka (nahradil zneschopnělého
pisatele těchto řádků) chystá na slibovanou verneovku. A sítě rozhazuje a k režii opět přistupuje
i zkušená režisérka Pavlína A. Holubcová.
Zásadním sdělením je fakt, že na plody výše
popsané práce bychom mohli i vidět! Do další
fáze se totiž posunul kolárovský projekt nákupu
světelného a zvukového parku do kantýny – čtvrt
milionu, věříme, udělá slušnou parádu.
Alespoň, že máme večery při svíčce:

19. listopadu - Večer při svíčce
El Capitan - Největší stěna Severní Ameriky
Příjmení Mašek je návštěvníkům večerů při
svíčce dobře známo a je spojeno s výstupy na
nejvyšší štíty planety. V podání Petra Maška jsme takto zdolali nejednu osmitisícovku
a notně se při tom bez kyslíkových bomb zadýchali. Tentokráte nás ovšem čekalo lezení jiného druhu. Slova se totiž ujal bratr prvně zmíněného pan Miroslav Mašek, taktéž horolezec
– nebo snad přesněji skálolezec. Na rozdíl od
bratra hledá a nachází adrenalin v nižších nadmořských výškách, ovšem zato v maximálně
neschůdných cestách. (Tedy, neschůdných pro
soudného člověka).
Americký západ, jak jsme seznali, nabízí sdostatek příležitostí k ozkoušení si fyzických
i psychických limitů osobnosti… Děkujeme
tedy za krásné obrázky kolmých (nebo ještě
lépe převislých skalních srázů), jejichž pokoření je mnohdy i vícedenní záležitostí. Inu,
když se někdo nebojí, může se s kouskem provazu a zásobou skobiček podívat i na typické

westernové skály hezky zvysoka…

3. prosince - Večer při svíčce
Írán - hory a historické perly staré
Persie
Povšimli jsme si, že se značné procento
cestovatelů vyprávějících o svých toulkách
světem na Večerech při svíčce rekrutuje z absolventů Matematicko - fyzikální fakulty UK.
To znamená, že máme štěstí setkávat se s lidmi
s vysokou inteligencí, vytříbeným humorem
a tak trochu (proč to neříci rovnou) pěknými
exoty. Do této škatulky nám krásně zapadá
i pan Michal Kebrt, řečený Palice. Íránem nás
provedl s noblesou sobě vlastní. Poutavě nás
zasvětil zejména do otázek běžného života
islámskými fanatiky ovládaného státu. Rozestřený obraz nebyl černobílý, jak jsme na to
zvyklí z aktuálního zpravodajství.
Írán, dědic staré Persie, nám ukázal starověká města, panenskou přírodu, stále žijící
perské bazary, kebaby, čaj a hlavně nesmírně
přátelské lidi různých vyznání. To vše doprovázeno úchvatnými obrázky a autentickou
hudbou. Palice u nás jistě nebyla naposledy,
budeme se tedy těšit na další výlet.
Tomáš Hájek

Michal Palice Kebrt (zcela vpravo) zasvěceně
vypráví o svých cestách Íránem.

foto: Tomáš Hájek
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Jak se tančilo v Poniklé
Již třetím rokem se konal zkrácený taneční
kurz (pouze pět lekcí) pro začátečníky i mírně
pokročilé, mladé i méně mladé, pod laskavým
vedením Radky a Jiřího Paulů. Některé páry
byly nové, některé si přišly zopakovat, co již
umí a naučit se ještě další figurace do standardních, latino i latinsko-amerických tanců.
Setkávání bylo neformální, tančilo se
většinou v botaskách (jak jinak v tělocvičně)
a v pohodlném oděvu. Humor a veselá nálada
provázely nácvik tanců i zasloužené přestávky.
Během všech lekcí se vystřídalo v tělocvičně
17 párů.
Závěrečná lekce (po vzoru klasických
tanečních kurzů) byla nazvána „Věneček“.
Z přiložené fotografie je patrné, že jsme se
tentokrát oblékli trochu slavnostněji, nechybělo předtančení ani bohaté občerstvení na pingpongovém stole.
Tímto chci velice poděkovat tanečním
mistrům a nalákat na další čtvrtý ročník nové

Kultura
tanečníky. Je to moc fajn, dáte si do těla, poznáte nové příjemné lidi a můžete bez obav a s
chutí vplout do plesové sezóny, nebo třeba tanečních svých dětí.

Za všechny tanečníky Lenka Scholzová

SATORI o adventním času
V čase adventu byla naše vokálně instrumentální skupina pozvána hned na několik
míst nejen v našem okolí.
První vystoupení v letošním vánočním
čase bylo 4. 12. 2010 ve Studenci na Starostenské polévce. Snažili jsme se i v mrazivém
počasí alespoň trošičku zahřát u srdíčka a pohladit po duši. V takovém mraze nástroje odmítly poslušnost, a tak jsme improvizovali jen
za doprovodu kytary a basy.
Ve večerních hodinách nás očekávali na
náměstí ve Vysokém nad Jizerou, kde jsme vystupovali i vloni.

Již třetím rokem se konal zkrácený taneční kurz pro začátečníky i mírně pokročilé pod laskavým vedením
Radky a Jiřího Paulů (na fotce vpředu).

foto: L. Scholzová
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V neděli 5. 12. 2010 jsme zavítali do nedalekého kostelíčka do Roprachtic. Konečně
jsme mohli předvést koncert se vším všudy.
V kostele jsme předvedli program vánočních
spirituálů a koled.
Další víkend byl náročný: v sobotu 11.
12. 2010 Drahany a Krásensko, v neděli 12.
12. 2010 Boskovice a Cerekvice nad Loučnou (viz foto). Protože nás v takto odlehlých
končinách neznají, byli jsme zvědaví na posluchače a hlavně na jejich počet. Představa
„přesilovky“ nás trošičku děsila, ale brali jsme
to jako návštěvu na Vysočinu. Jaké bylo naše
překvapení, když účast na koncertech byla asi
60-70 diváků. Vstřícné a milé přijetí ve všech
vesničkách nás překvapilo a my jsme se na
oplátku snažili předvést to nejlepší, co jsme se
dokázali naučit. Odměnou pro nás byl všude
dlouhý potlesk a slova díků.
Doufám, že můžu za všechny Satoráky poděkovat všem, kdo se nezalekli sněhových závějí a mrazivého počasí a přišli na již 18. koncert do ponikelského kostela. Děkujeme všem
za nádhernou atmosféru, pro nás je největší
odměnou spokojený posluchač.
KRÁSNÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ
NOVÝ ROK VÁM VŠEM PŘEJE SATORI

Kultura

Plesy 2011
Sousedský ples 22. 1.
Sousedé, jste srdečně zváni na
jubilejní 10. Sousedský ples! První
tanec letošní ponikelské plesové
sezóny si nenechejte ujít v sobotu
22. ledna od 20.00 v Kantýně.
Předtančení bude inspirující,
tombola bohatá, hudba libá - Vosa
Band, občerstvení posilňující,
vzduch nezakouřený, oblečení společenské, atmosféra výtečná!
Hasičský bál 5. 2.
SDH Přívlaka si Vás dovoluje
pozvat na tradiční HASIČSKÝ BÁL
který se koná dne 5. února 2011 od
20 hod. v kantýně v Poniklé. Večerem provází skupina PEGAS, vstup
50,- Kč.
Sporotvní ples 12. 2.
TJ Poniklá pořádá
TRADIČNÍ SPORTOVNÍ PLES
12. 2. 2011 od 20,00 hodin v Kantýně
K tanci i poslechu nám zahraje
skupina Vichr z hor.

Za Satori Martina Holubcová

V čase adventu byla naše vokálně instrumentální skupina pozvána hned na několik míst nejen
v našem okolí.
foto: Satori
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Ostatní

Ostatní
Pro seniory na Jilemnicku - BEZPEČNO
Anna Nováková je sedmdesátiletá důchodkyně žijící sama v jednom malém činžovním bytě v nejmenovaném městě. Jednoho
dopoledne se ozve zvonek u jejích domovních
dveří za nimiž, po jejich otevření, stojí dvě
mladé sympatické dámy a nabízejí paní Novákové exkluzivní přikrývky v rámci výhodné
nabídky místní, tradiční a údajně také důvěryhodné firmy. Vše se odehraje velmi rychle,
paní Nováková podlehne lákavé nabídce, deky
osobně vyzkouší, ale nakonec přece jen nekoupí. Jak je ale možné, že po odchodu těch
milých povídavých dam zmizí z bytu zděšené důchodkyně téměř všechny její úspory? Že
by ty dámy nebyly právě poctivé zástupkyně
místní firmy, ale někdo úplně jiný? Nepřipomíná vám snad tento krátký příběh někoho
z vašeho okolí? Že jste o něm už slyšeli? Nebo
jste u toho dokonce byli? Ale snad se to skutečně nestalo právě vám…
Příběh paní Novákové se od října už čtyřikrát odehrál – víte kde? Na budově Okresního
ředitelství Policie České republiky v Semilech.
Že jsme se asi spletli? Ale ne, to jenom senioři
z Jilemnicka, kteří už tenhle příběh v budově
policie shlédli, mají dosud o čem vyprávět.
Nejde ale jen o příběh samotný. Město Jile
mnice společně se Svazkem obcí – Jilemnicko a Preventivně informační skupinou Policie
ČR v Semilech a jejich „aktéři“ se v letošním
roce poprvé věnovali v rámci svých, dá se říci
již tradičních, preventivních projektů právě na
skupinu seniorů a jejich bezpečnost. Projektu
se zúčastnila již více než stovka seniorů z celého Jilemnicka a na dvě skupiny zážitky teprve
čekají. Jeho spolufinancování je zajištěno prostřednictvím Grantového fondu Libereckého
kraje. Obsahová náplň projektu je zaměřena,
jak je již naznačeno, na „bezpečné stáří“, což je
mimo jiné i název celé akce. Jsme velmi vděčni za pozitivní ohlasy a velmi příjemné zážitky
při setkání s touto věkovou skupinou a přejeme si, přejeme především seniorům, nejen na
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Jilemnicku, aby v jejich životech bylo vždy
jen bezpečno a aby si v těch méně bezpečných
chvílích vzpomněli na to, o čem jsme si na „policejní budově“ povídali.
Dagmar Ouhrabková
krizová manažerka, město Jilemnice

Nebezpečné stáří
Pro starší občany obcí Jilemnicka byl uspořádán projekt s názvem „Bezpečné stáří“. Autobusem jsme se dopravili do Semil do budovy
Okresního ředitelství Policie ČR v Semilech,
kde byl pro nás připraven velmi pestrý program. Po uvítání byla pro nás sehrána zajímavá ukázka toho, jak je velmi snadné se nechat
okrást tzv. podomními prodavači či dealery
různých výrobků. Jak snadno s pomocí lží obměkčí důvěřivé a bezelstné bydlící, kteří poté
se slzami v očích hledají pomoc u policie ČR.
Případů takto poškozených starších lidí je stále
více a proto byla tato úsměvná scénka také velmi názorná a poučná.
Když už jsme navštívili sídlo takto důležité
organizace, musela následovat prohlídka nejrůznějších zákoutí a prostor k všemožným účelům určeným. Prošli jsme tělocvičnou, která je
k dispozici trénujícím policistům, posilovnou,
střelnicí, zázemím, garážemi i celami. Být v policejní cele je velmi zvláštní pocit. Jak vše fun-

Pro starší občany obcí Jilemnicka byl uspořádán
projekt s názvem „Bezpečné stáří“.

foto: účastník akce
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guje nám velmi podrobně vysvětlila milá paní
policejní mluvčí i pan policista. Setkali jsme se
i s psovodem a jeho čtyřnohým přítelem. Být
sehraný tým stojí velké úsilí a spoustu práce.
Děkuji tímto všem, kteří pro nás takto zajímavý program připravili - Městu Jilemnice,
Jilemnicku – svazku obcí a Policii ČR.
Účastník akce

Sjezd na kolech v Poniklé
Letošní sezóna byla pro sjezdaře velmi povedená, i díky tomu, že se Petrovi podařilo se
zúčastnit závodů Světového poháru, Mistrovství Evropy i světa.
Český pohár pravidelně objeli Jaroslav Jón,
Jan Bekr, Adam Třešňák a Petr Třešňák.
Pohár letos čítal 4 závody, první v Krupce
u Teplic, druhý ve Špindlerově Mlýně, třetí na
Klínovci a finále českého poháru se uskutečnilo v Peci pod Sněžkou. Mistrovství republiky,
závod, který se nepočítá do Českého poháru
a kde rozhoduje o mistrovi pouze jedna jízda,
se uskutečnilo ve Velkých Karlovicích.
První závod se uskutečnil v Krupce u Teplic
na kopci zvaném Komáří Vížka, na kterou vede
nejdelší lanovka bez mezistanice ve střední Evropě. Tu jsme ale nevyužívali, protože lanovka
je tak pomalá a tak drahá, že se nám vyplatilo
na kopec vyvážet auty. Pro Honzu byla Krupka
první závod Českého poháru a tak teprve sbíral
zkušenosti, dokázal ale zabojovat a dokončil
závod na pátém místě v kategorii Hardtail – kol
s pevným rámem. Jára absolvoval závod na
jeho novém celoodpruženém kole, trať se mu
ale moc nelíbila a dokončil závod na 14. místě
v kategorii Expert. Adam měl v závodní jízdě
defekt, i přesto dokončil jízdu na 16. místě v kategorii Junior. Na Petra byl v letošní sezóně kladen tlak, protože to byla jeho poslední sezóna
v Juniorech, kde si na první místa brousilo zuby
mnoho adeptů. Petr ale neponechal nic náhodě,
zabojoval a první závod poháru vyhrál!
Za necelý měsíc, v červnu, jsme se zúčastnili druhého závodu, na téměř domácí půdě, ve
Špindlerově Mlýně. Neponechali jsme nic náhodě a na nové trati jsme tvrdě trénovali. Smůlu
si vybral Honza Bekr, který se zapovídal s fanynkou a přišel pozdě na start. Jára suverénně
ovládl Experty a ve Špindlerově mlýně vyhrál,

Ostatní
Petrovy dojmy z mistrovství Evropy a světa
Svojí účastí na dvou světových pohárech (Maribor Slovinsko, Leogang Rakousko) a letošními výsledky na domácí
scéně jsem splnil nominaci do české reprezentace pro závod mistrovství Evropy
a světa. První závod byla Evropa v Norsku - Hafjell u Lillehammeru, kde jsem
po dobře rozjetých mezičasech udělal
jezdeckou chybu a následoval pád. Velká ztráta mi znemožnila bojovat o nejvyšší příčky a nakonec jsem dojel na
desátém místě. Měsíc po nevydařeném
mistrovství Evropy jsem spolu s českou
mtb reprezentací odletěl na mistrovství
světa do kanadského Mont Sainte Anne,
porovnat síly s nejlepšími na světě. Moje
první zkušenost s přepravou kola letecky
je pozitivní, i ostatní věci v pořádku dorazily na závodiště, a tak jsem mohl začít
trénovat. Trať v Mont Sainte Anne je velice rychlá a dlouhá, tudíž i extrémně fyzicky náročná. V některých, velice rychlých, místech této tratě by byl pád opravdu nebezpečný (Top speed 70km/h).
V měřeném tréninku jsem poprvé zkusil,
jak náročná je trať vcelku, i přesto, že
jsem šetřil síly. Moje očekávání se naplnilo a zajel jsem až 23. čas. V závodě
jsem chtěl umístění vylepšit, ale bylo mi
jasné, že nikdo nejel naplno a všichni
zrychlí. Jízda se mi podařila, projel jsem
technické úseky plynule a vyvaroval se
větších chyb. S devátým místem jsem
nadmíru spokojený, je to také nejlepší
české umístění v juniorské kategorii na
mistrovství světa za posledních 11 let.
České výpravě se letos skvěle dařilo,
a proto byl také návrat domů plný ovací.
Více na http://tresnakriders.com
druhému nadělil více jak 5 vteřin. Zato v Juniorech bylo více natěsno. Adam dokončil na
dvanáctém místě a mohl tak s napjetím sledovat
souboj Třešňák x Štěpánek. Štěpánek dojel ve
výborném čase, jenže hned za ním dupe Petr
a zajíždí o 0,5 vteřiny lepší čas a vyhrává tak
i druhý závod Českého poháru!
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Mistrovství republiky se letos uskutečnilo ve Velkých Karlovicích, kde se za letních
výhní rozdávaly mistrovské tituly. Na závod
se přišla podívat i značná divácká kulisa, počet diváků byl odhadován na 3000. Na velmi
krátké a rychlé trati rozhodovala každá chyba,
kdo chyboval, nemohl vyhrát. Honza se svým
třináctým místem spokojený nebyl. Jára uzavřel
první patnáctku v Expertech, kde po triumfu ve
Špindlerově mlýně také spokojený nebyl. U
Adama se po pádu s třiatřicátým místem o dobrém výsledku také mluvit nedalo. Zato Petr
využil svoji poslední šanci na titul juniorského
mistra republiky na výbornou, zvítězil, a stal se
tak Juniorským mistrem republiky 2010.
Poslední prázdninový víkend jsme se vydali již na třetí závod českého poháru do Krušných hor na Klínovec. Na dlouhé trati, která
od loňského roku zůstala bohužel nezměněná,
se nám moc nedařilo. Honza dojel na čtvrtém
místě s minimální ztrátou na třetího. Jára dojel
na devátém a Adam na třináctém místě. Petrovi,
leč dal do jízdy vše, se na Klínovci vyhrát nepodařilo a dojel na třetím místě.

Ostatní
Finále českého poháru letos připadlo na Pec
pod Sněžkou na kopci Hnědý Vrch. Poslední závod, kde se rozhodovalo o celkovém vítězi Českého poháru. Na trati panovaly hotové bahenní
lázně a projet trať bez pádu a dojet do cíle čistý
byl nemožný úkol. Honza na posledním skoku
urazil ze svého stroje přehazovačku. Se sedmou
příčkou v závodě a shodně v celkovém pořadí
spokojený nebyl. Jára taktizoval na třetí příčku
v celkovém pořadí. I když zajel až dvaadvacáté
místo, na celkovou třetí pozici to dalo! Adam
zajel dobrou jízdu, dojel dvanáctý a v celkovém
pořadí se umístil na čtrnácté příčce. A teď už
k Petrovi. Po nevydařeném Klínovci, kde ztratil důležité body, se o vítězi celkového pořadí
rozhodovalo v Peci! Po velmi dramatickém boji
s Ondrou Štěpánkovým vyhrává o 0,6 vteřin.
Podařilo se mu tak získat svůj double!
Děkujeme všem, kteří nás v letošní sezóně
jakkoliv podpořili!
Adam Třešňák

foto: O. Skalský
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Klavír Magda Jarošová, sólové vstupy Iva Housová a dívčí trio ZUŠ Jablonec n. J
Zazní hudba různých žánrů, od vážné, až po tu nevážnou!!

Pondělí 27.prosince 2010
Kostel sv. Jakuba v Poniklé
19.oo
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