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Úvod

Slovo redakce
Milí čtenáři,
tak se nám po dvou měsících opět narodilo nové číslo zpravodaje. Ve spolupráci s panem starostou jsme pro Vás připravili malý dárek, kterého jste si jistě všimli.
Ano, jde o barevnou první a poslední stranu a tvrdší papír této dvojstrany. Důvody,
které nás k tomu vedly, jsou nejen estetické (i když ty převažují), ale také praktické
- tvrdší desky Vám uchovají časopis déle
nezmamlaný.
K novému kabátu ještě jedno upozornění pro ty, kteří pořádají tradiční i netradiční akce. Poslední barevná stránka je určena právě pro ně. Proto prosím o zasílání
pozvánek v barvě a dostatečné kvalitě.
Rád bych se s Vámi také podělil o to,
jak vzniká tento sloupek. Přesto, že to je
úvodník, píšu ho vždy s vypětím sil po nekonečné práci na zpravodaji a to ve stavu
ne nepodobnému klinické smrti. Marně se
snažím najít to, na co bych Vás měl upozornit, co stojí za přečtení. V hlavě hučí
jako v úlu, přesto ne a ne vzpomenout.
Mnoho věcí se událo za poslední dva
měsíce, čeření vod kolem naší školy, několik opravdu zdařilých divadel a večerů
při svíčkách, pálení čarodejnic a hasičský
Floriánský pohár, turnaj v ping-pongu
a především obecní zabijačka. Ano, to je
to, na co jsem Vás chtěl upozornit! Rozhodně si přečtěte na straně 12 o obecní
zabijačce. A čtěte nahlas, krásně se ta kerkonoština poslouchá.
Tak Vám za redakci přeji krásné jaro
a v létě napřečtenou.
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Z činnosti Rady obce Poniklá
O čem se jednalo v radě obce v období
únor – duben?

funkci a spolu s obcí se mu z okolních vesnic
podaří přivést nové žáčky.

Zájemci o zubařskou ordinaci - Krátkým zaradováním byla zpráva, že se objevili
možní nájemci zubařské ordinace. S uchazeči
proběhla na místě schůzka, na níž však veškerá radost pominula. Manželé – oba zubaři,
požadovali po obci vybavenou ordinaci, po
prohlédnutí prostor obci sdělili, že výhodu
zařízené ordinaci jim poskytlo město Žacléř.
Uznejte, takovouto nabídku jsme nemohli ani
slíbením bezbariérového vstupu do ordinace
a nulového nájmu po určitou dobu trumfnout.

Dokončení modernizace školní kuchyně
- O jarních prázdninách byl v jídelně ZŠ dokončen projekt rekonstrukce školní kuchyně,
poslední fáze zahrnovala instalaci konvektomatu, odsávačů par a pořízení potřebné vzduchotechniky. Úspěšnou kolaudací tak skončila
rozsáhlá a několik let trvající modernizace.

Motivační příspěvky pro žáčky v naší
ZŠ - téměř s týdenní pravidelností se v radě
projednávaly záležitosti spojené se základní školou. Pokles počtu dětí ve třídách trápí
nejenom naši obec, výhled počtu žáků není
optimální, proto byl ředitel základní školy
požádán o přípravu náborového programu.
Spolu se školskou radou a obcí byl vytvořen
návrh motivačních příspěvků pro žáky základní školy, který bude zastupitelům předložen ke
schválení na červnovém zastupitelstvu. Dále
byl v radě řešen výsledek šetření České školní inspekce ve věci stížnosti rodičů na jednání
pana ředitele. Česká školní inspekce v bodech
potvrdila pochybení pana ředitele a nařídila
úkony pro to, aby se podobné události již neopakovaly. V pedagogickém sboru tak proběhlo
několik bezpečnostních školení, byly aktualizovány vnitřní směrnice školy a na základě
přání školské rady se po dvou letech bude opět
opakovat dotazníkové šetření. Chcete-li se tak
vyjádřit k událostem v ZŠ, máte-li nějaké zajímavé nápady, jak zpestřit činnost školy, využijte těchto dotazníků. Obec věří, že si pan
ředitel vzal z událostí posledních měsíců ponaučení a bude s obcí spolupracovat tak, jak se
na ředitelskou funkci sluší a patří. I rada obce
lituje těchto událostí a věří, že pan ředitel nepoleví ve svém současném úsilí, podaří se mu
rodiče přesvědčit o správnosti své osoby ve
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Čistírna odpadních vod - Během zimních měsíců se řešilo zamrzání česlí. Vše bylo
řešeno i s projektantem dokumentace, který při
šetření uvedl, že navržený projekt je bez závad
a měl by fungovat i při mínus 15°C, na ČOV
však k zamrzání česlí docházelo už při mínus
8°C kvůli velkému nátoku balastních vod.
Jako náprava se přemýšlelo o možné změně
konstrukce přístřešku, což by však zamrzání
nevyřešilo. Opatřením tak může být postupné
snižování nátoku balastních vod a přidávání
topných kabelů, což však způsobuje zvýšený
odběr energií. Na začátku dubna byla podána
žádost o dotaci na projekt provzdušnění ČOV,
které nyní pracuje na přetížený výkon z důvodu poškozených částí provzdušňovacích elementů v aeračních nádržích – neplní funkci
tzv. perličkového efektu. Projekt řeší výměnu
provzdušňovacích elementů a opravu seřízení dodávky množství vzduchu, osazení dvou
kusů oxi sond, které budou řídit množství kyslíku v aeračních nádržích, chod dmychadel.
Náklady této akce jsou ve výši 300 000 Kč.
Nová webová kamera - Rada obce schválila pořízení nové webové kamery do areálu
Homole. V zimním období bude kamera zabírat obslužný objekt, dojezd sjezdovek i nástupní prostor vleku. V letním období bude natočena na obslužný objekt a koupaliště.
Místní komunikace - Rada obce schválila na žádost obyvatel čp. 222 a 223 vybudování žlabu podél cesty pod bytovkami
čp. 222 a 223. Tato cesta je dlouhodobě v kritickém stavu, stékající voda tvoří v cestě hlu-
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boké díry. Vybudováním žlabu se tato voda
svede mimo komunikaci. Případné další úpravy budou provedeny až na základě volných
finančních prostředků obce. Další odvodnění
komunikace bylo řešeno v mokré čtvrti, jedná
se o dlouhodobější úpravu stékající vody po
místní komunikaci. Plánováno je vybudování
ještě jednoho žlabu na hranici domů Pajer/Šír.
Místní komunikace se týká i žádost majitelky
čp. 141, která požádala o odkup části obecní
cesty. Skutečný stav neodpovídá zákresu v katastrální mapě, obecní parcela cesty je oplocena zahrádkou, cesta tak vede po soukromých
pozemcích. Prodej části, o kterou žádá majitelka čp. 141 není možný bez celkového řešení
situace. Ke společnému řešení byli osloveni
všichni dotčení.

Svojku. Z hlediska dostupnosti pro Poniklou
připadají v úvahu okolní obce – Rokytnice,
Vítkovice, Jilemnice. Obec vložila do projektu
požadavek na nákup 3 kontejnerů a pytlů.

Sezóna na lyžařském vleku skončila posledním skluzem na začátku března. Sezóna
to byla nevalná. S odlivem lyžařů se potýkal
nejen ponikelský vlek, ale také okolní lyžařské
areály. Ponikelský vlek navíc trápily technické
problémy a zaměstnance zdravotní problémy –
bylo období, kdy se ve službách střídali pouze
3 zaměstnanci, mají určitě obdiv nás všech,
že nepolevili a společnými silami udrželi vlek
v provozu. Ačkoliv byly světlé chvilky, kdy se
na vleku podařilo vydělat a návštěvníků bylo
dost, skončilo hospodaření vleku ztrátou. Za
pár měsíců opět začne další sezóna a my společně stojíme před rozhodnutím, jak naložit
s tím naším vlekem pro rodinné lyžování. Širší
diskuse již proběhla na dubnovém zastupitelstvu a bude určitě bodem jednání na pracovní
schůzce 5. května. Více o hospodaření vleku
- článek starosty na jiném místě tohoto čísla.

Kantýna má svůj provozní řád, obecní
domy mají aktualizovaný domovní řád Rada obce schválila provozní řád kulturního
domu kantýna, tento řád obsahuje pravidla
pronájmu kulturních, společenských i komerčních akcí. Upřednostňovaným řešením je však
pronájem celého objektu novému nájemci,
aby Kantýna sloužila nejenom jako kulturní
stánek… Za tím účelem bylo vyhlášeno výběrové řízení na nájemce, které bylo prostřednictvím realitní kanceláře inzerováno v širokém
okolí. Zdali najde Kantýna nového nájemce,
bude známo v průběhu letošního května. Aktualizovaný Domovní řád upravuje podmínky
a způsob užívání domů, bytů, nebytových prostor a společných částí domu v majetku obce
Poniklá. Zvláště byl kladen důraz na pravidla
držení domácích zvířat v nájemních bytech.

Projekt Svazku obcí na řešení bioodpadu - Rada obce byla informována o proběhlé
valné hromadě Svazku obcí Jilemnicko, hlavním bodem jednání byl projekt komunitních
kompostáren, agenturou Zero z Náměště bylo
doporučeno vybudování pěti menších komunitních kompostáren. Do projektu se zapojili
členové svazku kromě obce Paseky nad Jizerou, kompostárny vzniknou v Rokytnici, Vítkovicích, Roztokách, Jilemnici, Martinicích,
Čisté, Levínské Olešnici, Horní Branné a ve

Bytový fond - Rada obce schválila plán
investic bytového fondu pro rok 2011. V plánu
jsou investice ve výši cca 750 000 Kč, dalších
250 000 Kč činí poplatky, revize a správa agendy bytového hospodářství. Z bytového fondu
bude provedena oprava střechy čp. 266, nákup
společných antén pro bytové domy ve vlastnictví obce, vybudování stoupaček v čp. 60,
výměna vstupních dveří a zárubní v čp. 55, dokončení rekonstrukce střechy na čp. 204, další
investice (výměna zbývajících oken v čp. 266,
267) se budou odvíjet od celkových finančních
nákladů prvně jmenovaných akcí.

Sv. Jan Nepomucký – V lednu obec
podala žádost o dotaci na část opravy sochy
sv. Jana Nepomuckého, příjemnou zprávou
bylo schválení této dotace, tou méně příjemnou fakt, že dotace nám byla z 250 000 žádosti pokrácena na pouhých 100 000 Kč. Dle
konzultací s poskytovatelem dotace můžeme
restaurátorské práce zmenšit tak, aby celkové
náklady první části opravy byly zhruba ve výši
120 000 Kč.
Petra Therová, místostarostka obce
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Většina témat, která hýbou vsí, byla popsána v článku slečny místostarostky a v zápise zasedání ZO. Přesto si dovolím několik
připodotknutí.

Domovní řád
ZO schválilo nový Domovní řád týkající se
nájemců v obecních bytech. Dovolím si na
tomto místě zopakovat motto, s kterým byl
představen zastupitelstvu obce: „Civilizovaný
člověk nepotřebuje číst domovní řád, neboť se
jeho paragrafy již dávno řídí…“ Přesto bych
ale doporučil seznámit se s obsahem domovního řádu zejména chovatelům zvířat, především
těm, kteří se starají o více než jednoho psa,
nebo o více než jednu kočku. Takovým totiž
napříště Domovní řád ukládá povinnost zajistit si pro chov těchto zvířat svolení ostatních
nájemců bytového domu. (Jedná se o souhlas
všech nájemců s výjimkou maximálně jedné
bytové jednotky – abychom předešli zablokování jinak bezproblémového chovu jedním
„kverulantem“.) Pokud s chovem více než
jednoho domácího zvířete nebudou souhlasit
dvě a více bytové jednotky, je to již jasný signál, že ne vše bylo v pořádku a potom budeme
respektovat přání sousedů na klidnější a hygieničtější provoz v domě. Tato eventualita se
týká zejména čp. 60, v ostatních případech
nepředpokládáme komplikace. Nové domovní řády vstupují v platnost 1. 7. 2011, jejich
porušování musí být chápáno jako porušování
nájemní smlouvy.

že vlek skončil v provozní ztrátě cca 160 000,Kč, k čemuž je třeba připočíst dalších cca
130 000,- (90 000,- stála generální oprava rolby před zahájením sezóny, zbylá suma pak
představuje odstranění závady, kdy bylo třeba
převézt z Benecka celou točnu vratné stanice).

Zimní údržba komunikací
Letošní zima nebyla nijak tuhá a na sněhovou nadílku bohatá, přesto se náklady na
zimní údržbu (a to zejména kvůli prosincovým
rozmarům počasí) přesně shodly s odhadem
uvedeným v rozpočtu na letošní rok. Náklady
na zimní údržbu činily celkem 150 000,‑ Kč.
V brzku bude vypsáno výběrové řízení na

Homole
Kam kráčíš, Homole? Tak zní jedna z klíčových otázek pro následující zimní sezóny.
Skončí-li lyžařský vlek 5 zim po sobě ve ztrátě, je zřejmé, že je třeba leccos změnit. Po vyhodnocení letošní sezóny čeká zastupitelstvo
vážná debata, na níž budou představeny různé
varianty budoucích scénářů. O jejich výsledcích vás budeme informovat v příštím cancálku, dnes musíme s jistou trpkostí konstatovat,
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Kam kráčíš, Homole? Tak zní jedna z klíčových
otázek pro následující zimní sezóny.

foto: Marek Kulhavý
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zajištění zimní údržby v následujících několika letech (pro období 2011 – 2015), tak,
aby odpadlo každoroční shánění této údržby.
Zejména ale proto, aby možnost několikaleté
spolupráce zavdala důvod účasti širšího vějíře
firem, které by mohlo znamenat i dosažení nejnižší možné ceny.

Kantýna
Jelikož zatím nevymyslel nikdo žádný
přiléhavější název, musíme i nadále ponikelský kulturní dům označovat slovem Kantýna.
Pravda, není to právě nejvzletnější název, ale
zase je všem jasné, o čem je řeč… O tom, že
se kantýna v uplynulých měsících skutečně
„kulturním domem“ stala, snad pochyb není.
Čtyři letošní divadelní představení navštívilo
v průměru úctyhodných 150 diváků!!! Trojici
plesů pak v průměru 120 tanečníků, zájmu se
těšil i maškarní bál. Prodejní akce nebo veřejné zasedání zastupitelstva doplňujeme už jen
jako další ukázky využití Kantýny. A pochopitelně jsme si vědomi, že jakkoliv je stávající stav ideální pro múzy, potřebuje Kantýna
svého stálého nájemce, který by šířeji využil
jejího potenciálu. Proto také s koncem dubna bylo ukončeno výběrové řízení na nového
nájemce - v tuto chvíli ještě neznáme jeho
definitivní výsledek, nicméně věříme, že se
nový hostinský najde. Zpracovány jsou i různé
varianty pro případ, že by se podařilo pronajmout pouze část rozsáhlé budovy. Ale o tom
si případně povíme až příště. Ještě využijeme
tohoto prostoru, abychom vyvrátili několikero dezinformací: Za prvé - není pravdou, že
pan Mádle skončil v Kantýně kvůli neshodám
s novou obecní radou (výpověď z nájmu podal ještě před volbami). Naopak, nabídli jsme
mu bezprecedentně výhodnou nabídku na
prodloužení smlouvy, chtějíce zachovat další
chod pohostinství. Za druhé - není pravdou,
že by obec „neuhlídala“ pana Mádleho, a ten
tak z Kantýny odvezl část obecního vybavení. Protože obecní byla pouze holá budova,
vybavení (a to včetně opony, stolů, židlí i vybavení kuchyně) zakoupil v 90. letech od Tiby
a.s., nebo později, pan Mádle. Obec v minu-

Obecní hlásný
lých letech (a i v rámci definitivního ukončení
nájemní smlouvy) získala zápočtem některé
nejdůležitější součásti vybavení budovy tak,
aby mohla Kantýna sloužit alespoň částečně
svému účelu. Do majetku obce se tak dostalo vybavení sálu, baru, z menší části vybavení
kuchyně a některé další příslušenství.

TV
Upřesňujeme datum předpokládaného vypnutí televizního převaděče Poniklá, dle posledních zpráv se tak stane 30. června 2011!
Po tomto datu budeme odkázáni na příjem digitálního pozemního vysílání z vysílače Černá
hora (výjimečně Liberec), případně na satelitní
digitální příjem v některých zvláště zastíněných lokalitách.

Dotace

radní obce

Hurá! Byly nám přiznány dotace na dva
připravené projekty:
1, Automatizace knihovny – přiznání dotace v plné výši. Projekt tedy proběhne přesně tak, jak byl popsán již v minulém vydání
cancálku. Dojde tedy ke sloučení obecní
a školní knihovny, tvorbě elektronického katalogu, www vyhledavače, zakoupení nového
PC atd…
2, Barokní socha sv. Jana Nepomuckého – přiznání části dotace. Chátrající kulturní
památka v sousedství návsi dozná zatím alespoň prvé etapy restaurování – bude zpevněno
podloží sochy a opravena balustráda (a to alespoň částečně, neboť byla dotace pokrácena na
100 000,- z původního požadavku 250 000,). Proto budou práce rozloženy do více etap
a prováděny i v následujících letech (další
pokusy o získání dotace). O peníze na restaurování vlastní sochy je žádáno v jiném dotačním programu, jehož výsledky zatím známy
nejsou. Doufejme, že se tuto krásnou a stále
nedoceněnou památku podaří zachránit i pro
další generace!
Tomáš Hájek, starosta
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Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 5. 4. 2011
4. zasedání ZO proběhlo dne 5.4.2011 od
18:00 hod. v restauraci U Floriána, 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
2. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:15 starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
15 zastupitelů. K minulému zápisu nebyly
žádné připomínky. Program byl schválen
včetně několika doplněných bodů, které se
týkaly rozpočtových změn. ZO pověřilo pro
4. zasedání ZO ověřovateli zápisu slečnu
Soňu Václavíkovou a pana Jana Kubína, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou a navrhovatelem usnesení paní Lenku Scholzovou.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 11. 2. do 5. 4. 2011
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka slečna Petra
Therová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Pan Miloš Holubec (host) se dotázal, proč byt
v čp. 60 po p. Hulejovi nebyl pronajat místním – pan starosta informoval, že nájemníci se
zavázali dát zdevastovaný byt na své náklady
do pořádku, mají zatím smlouvu pouze na tři
měsíce, poté se uvidí.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 11. února 2011 do
5. dubna 2011.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Schválení hospodaření obce za
rok 2010
T. Hájek, starosta (info): Hospodaření obce
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skončilo za rok 2010 kladným výsledkem ve
výši 1 261 249,47 Kč. Toto číslo je ovšem
pouze účetní formalitou, neboť se v minulém
roce měnila účetní pravidla. Jelikož rozpočet
obce musí být vyrovnaný, je třeba převést tuto
částku na jiný účet.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši
1 261 249,47 Kč a souhlasí s převedením této
částky na účet SU 432 – nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
P. Třešňák

4) Schválení žádosti o převedení
hospodářského výsledku MŠ za
rok 2010
T. Hájek (info): Hospodaření MŠ skončilo za
rok 2010 kladnou částkou 6 014,03 Kč. Paní
ředitelka žádá o převedení této částky z účtu
431 na účet 413 (rezervní fond).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převedení hospodářského
výsledku příspěvkové organizace Mateřská
škola Poniklá za rok 2010 ve výši 6 014,03 Kč
z účtu 431 na účet 413 (rezervní fond).
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení Domovního řádu.
T. Hájek (info): Zásadní motivací pro změnu
již existujícího Domovního řádu je jednak
výrazná změna bytového fondu (neexistence
společných prádelen…), ale také nekontrolovaný stav chovu domácího zvířectva, který
již v některých obecních domech přesahuje
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únosné meze.
Nový Domovní řád je vytvořen výběrem
a úpravou několika vzorových řádů,
s přihlédnutím k našim potřebám. Zejména
bod týkající se chovu domácího zvířectva
– bod IV, byl výrazně rozšířen, a to nejen
o přesnější pravidla, ale i o „matematickou
definici“ (n-1), a to, že s chovem více než
jednoho domácího zvířete (pes, kočka) v bytě
musí souhlasit všichni sousedé vyjma jedné
partaje v daném čp.
Diskuse:
Paní Hájková (host) upozornila na nemožnost
uplatnit definici n-1 na poště, kde každé čp.
zahrnuje pouze dva byty – výraz „čp“ bude
proto nahrazen výrazem „bytový dům“. Pan
Čížek poukázal na fakt, že kočky jsou bez
poplatku na rozdíl od psů, a že v dřívějších
dobách byl i návrh na zvýšení poplatku ze
psů v bytě oproti poplatku ze psů v rodinných
domech. Odpověděla paní Kavánová – nesmí
být. Zároveň se optala, co nastane, pokud
nájemníci nebudou tento bod řádu respektovat – toto řeší jiný bod řádu, ale je těžké určit
hranici závažnosti, která by vedla k výpovědi.
Zastupitelé dále upozornili, že řád nařizuje mít
u sebe potvrzení o zaplacení poplatku ze psů,
standardně se ale toto nevydává, a zaplacení je
stvrzeno pouze podpisem platícího na listině,
na základě které zastupitel vybírá poplatky.
Pan starosta upřednostnil řád – potvrzení se
budou vydávat.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje Domovní řád obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Žádost o grant na Protipovodňový varovný systém
T. Hájek (info): Máme možnost ve spolupráci s městem Jablonec nad Jizerou podat
žádost o grant na protipovodňový varovný
systém. Hlavní administrativní zátěž by byla
převážně na hlavním žadateli – Jablonci, my
bychom financovali příslušnou část projektu,
týkající se Poniklé. Po loňských povodních

Pohádkové bytosti,
chcete se opět podílet na přípravě tradičního pohádkového
lesa? Na obecním úřadě netrpělivě čekají na každou ochotnou postavičku, která by svým
vystoupením zpestřila dětem
sobotní odpoledne.
Děkujeme!
v severních Čechách a vzhledem k tomu, že
jsme v rizikovém pásmu, máme velkou šanci
na 90% dotaci.
Systém by obsahoval: Rozhlasovou ústřednu,
21 vysílacích stanovišť s 59 reproduktory,
10 domácích přijímačů (pro členy povodňové
komise, hasiče a školy), monitorovací
modul (hladinoměrné čidlo) a digitalizaci
povodňového plánu.
Finančně pro Poniklou: projektová příprava
cca 50 000,- Kč, technický dozor a propaganda cca 50 000,- Kč, digitalizace povodňového
plánu 204 000,- Kč, místní informační systém
pro Poniklou 1 007 880,- Kč. Celkové náklady
by tedy byly cca 1 300 000,- Kč, z toho by
měla 90% pokrýt dotace.
Diskuse:
Zastupitelé se dotázali na časový postup
podávání dotace, a vyjádřili obavy, zda nemůže
dojít k tomu, že systém uhradíme a dotaci nezískáme – slečna Therová informovala, že
žádost je třeba podat v rámci vyhlášené výzvy,
o peníze nepřijdeme, protože pokud by dotace
schválena nebyla, projekt se rozjíždět nebude,
pokud bude schválena, proběhnou příslušná
výběrová řízení, pak bude nutno samozřejmě
realizaci předfinancovat, ale zde opět záleží,
jak nastavíme smlouvy s dodavateli, pokud
se dohodneme na delších splatnostech, může
pak dotace dorazit dřív, než budou předepsané
platby. Obavy ze zbytečné investice, která by
zůstala někde ve skladech, vyvrátil starosta
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– instalace venkovních hlásičů je součástí
projektu. Zařízení bude zvládat digitální i rádiový signál, takže budou nadále použitelné
i současné domácí přijímače. Zařízení má
být funkční minimálně 3 dny i bez el. energie. Paní Kavánová se dotázala na preciznost
zpracování projektu (zabránit vracení dotace)
– zpracovává specialista na dotační projekty,
a další zárukou je i nutné stanovisko MŽP. Pan
Kubín navrhl zjistit možnost pojištění rizika
návratu dotace.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci na Protipovodňový varovný systém. ZO
Poniklá schvaluje spolufinancování podílu ve
výši 10% z celkových uznatelných nákladů
v případě realizace projektu.
Hlasování:
Pro
13

Proti
M. Kavánová

Schváleno

Zdržel se
K. Kavánová

7) Schválení aktualizace Povodňového plánu
T. Hájek (info): Realizace Protipovodňového
varovného systému zahrnuje i digitalizaci
a zásadní změnu Povodňového plánu. Zatím bychom se tedy nepouštěli do kompletní
aktualizace stávajícího Povodňového plánu,
připravena je „kancelářská“ aktualizace osob
a kontaktů.
Diskuse:
Pan Čížek měl připomínku ohledně prameniště
u cementárny – bude také součástí komplexní
aktualizace plánu.
Návrh usnesení:
ZO
Poniklá
schvaluje
aktualizace
Povodňového plánu.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Schválení prodeje části ppč.
453/5 v k. ú. Poniklá
T. Hájek (info): Jedná se o část parcely 453/5
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u čp. 319 na Preložce, meze nad otočkou autobusu. Přesnou rozlohu určí geometrický plán,
který půjde na náklady kupujícího, vyměřenou
část musí pan Kostrikin zkonzultovat s Radou
obce. Celková výměra ppč. je 1035m², hrubý
odhad prodávané části je 600-700m², zařazení
– ostatní neplodná plocha. Navrhovaná cena je
25 Kč/m².
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že se jedná o pozemek
zarostlý křídlatkou, o který se obec příliš nestará, bude dobré, když ho bude mít někdo
v péči. Je pouze nutné ponechat prostor pro
případné rozšíření parkoviště.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej části pozemku
453/5 za cenu 25 Kč/m² panu Alexandru
Kostrikinovi. Geometrický plán pro rozdělení
pozemku zhotoví žadatel na své náklady a jeho
podobu nechá schválit Radou obce.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Žádost o převedení hospodářského výsledku ZŠ za rok 2010
T. Hájek (info): Hospodaření ZŠ skončilo
v loňském roce s kladným výsledkem
109 194,62 Kč. Pan ředitel žádá o převedení
této částky z účtu 431 následovně: 70 000 Kč
na účet 411 (fond odměn), 39 194,62 Kč na
účet 413 (rezervní fond).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO
Poniklá
schvaluje
převedení
hospodářského výsledku příspěvkové organizace Základní škola Poniklá za rok 2010 ve
výši 109 194,62 Kč z účtu 431 následovně:
70 000 Kč na účet 411 (fond odměn),
39 194,62 Kč na účet 413 (rezervní fond).
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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10) Schválení příspěvku žákům
ponikelské ZŠ
T. Hájek (info): Školy jsou financovány
i podle počtu žáků, příspěvek na žáka na
I. stupni je cca 35 000 Kč, na druhém stupni
cca 49 000 Kč. Demografický trend v naší
obci není právě optimistický. V konkurenčním
prostředí okolních škol je třeba krom prezentace malé „rodinné“ školy s individuálním
přístupem přijmout i materiální benefity pro
žáky. Po debatách v obecní radě, školské
radě a pracovním zasedání ZO (3. 3. 2011) je
navrženo poskytnout žákům ponikleské ZŠ
pomůcky zdarma, a dále proplácet náklady na
jízdné dojíždějícím žákům (Hoření Poniklá –
bez příspěvku, Dolení Poniklá – I. stupeň; Mejto, Víchová a další odlehlejší lokality - všem).
Náklady na tyto benefity jsou vyčísleny na cca
80 tis. ročně, v případě efektu zvýšení obsazenosti ZŠ budou tyto pokryty z příspěvků
na žáka, případně bude přistoupeno i k jejich
rozšíření.
(pozn. – do diskuse přizván přítomný ředitel
školy pan Zdeněk Vinklář)
Diskuse:
Pan Plichta navrhl nabídku časově omezit, např. na prozatím 3 roky, aby byli třeba
i rodiče motivováni k získání dalších žáčků z
okolí (benefit pro vlastní děti), pokud bude mít
nabídka efekt, je možné ji prodloužit. M. Kavánová navrhla posečkat se schválením nabídky do vyjasnění momentální situace s panem
ředitelem a situace ve škole, kterou ještě bude
řešit školská rada (následující den). Upozornila na možný odchod více dětí z důvodu
nespokojenosti s místní školou, pověst školy
je poškozena podnapilým vyučujícím a pochybením při zranění oka (shledala i školní
inspekce), chybí komunikace s rodiči. Pan
ředitel odpověděl, že odpovědnost přijal,
uznal pochybení, a byla provedena opatření
k jejich omezení, ale rizika u sportů i tak
hrozí, o odcházejících dětech zatím nebyl
informován. Paní Kavánová požádala o informaci, jak hodlá pan ředitel přilákat nové
děti do místní školy – příští týden proběhne
prezentace ve Víchové v rámci rodičovských
schůzek, další týden pak den otevřených dveří
v naší škole s programem dětí a kroužků.
Paní Scholzová se dotázala na novou evaluaci
školy (byla provedena před dvěma lety, zákon
vyžaduje po třech letech) a upozornila na neak-
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tuální www školy, nikde zatím není zmínka
o prezentaci školy, navrhuje nové dotazníky.
Pan starosta oponoval, že prezentace školy
je zpracována a bude představena v následujících dnech na stránkách školy i obce, i na
dni otevřených dveří; uznává, že došlo k jednorázovým pochybením, ale již byly učiněny
kroky k nápravě (aktualizace bezpečnostních
směrnic, mimořádná porada pedagogického
sboru zabývající se bezpečností, kurzy 1. pomoci pro pedagogy), pochybení shledaná
školskou inspekcí byla jednorázová, vyplývá
z nich poučení do budoucna; problémový
učitel byl propuštěn; je třeba hledat pozitivní
řešení rozvoje školy a její propagace; není
pro dotazníky, protože interpretace jejich
výsledků nemůže být objektivní, preferoval
by schůzku s rodiči a debatu nad problémy
školy. Paní Scholzová požádala o vysvětlení
odchodu schopných učitelů (některým místní
ZŠ umožnila i studia) – pan ředitel informoval,
že odešli všichni dobrovolně, na vlastní žádost
(za lepším, do místa bydliště…). Paní Václavíková zkonstatovala, že podle jejích informací nejsou příznivé ohlasy ani na jilemnické
školy, a tam je navíc vysoký počet dětí ve třídě.
Podle pana Miloše Holubce (host) by měla
začít osvěta už v MŠ vzhledem k přeplněnosti
okolních školek, i tím by pak mohla škola získat nové žáky. Zastupitelé požadují více komunikace s rodiči, a to i mimo třídní schůzky,
a nutnou větší prezentaci školy, pan ředitel
přistoupil na vyhotovení aktuálního dotazníku.
Návrh usnesení:
ZO odkládá projednání příspěvků žákům ZŠ
Poniklá do příštího zasedání ZO.
Hlasování:
Pro

8

Proti
J. Jirouš
J. Jirouš ml.
P. Therová
T. Hájek
P. Plichta
J. Čížek
J. Jón

Zdržel se

0

Schváleno

11) Diskuse
Vlek Homole
T. Hájek, starosta (info): Stejně jako ve
většině lyžařských areálů došlo i v Poniklé
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k poklesu tržeb na vleku, který tak již pátou
sezónu v řadě vykázal ztrátu. Ta byla letos
zvýšena o větší opravu rolby před sezónou
(95 000,-), technickými obtížemi zařízení na
hraně životnosti (kolaps hoření stanice) a velkou nemocností vedoucí zejména v závěru sezóny k vyšším nákladům na mzdy za vyplácení
přesčasů. Předběžná ztráta je tak 200‑300 tis.
Kč (na jízdném vybráno cca 500 000,- Kč,
náklady na provoz cca 700 000 Kč, zahrnují
cca 140 000 Kč za el. energii, 110 000 Kč za
pohonné hmoty, 420 000 Kč mzdy, 30 000 za
drobné opravy a údržbu, na fakturu za rolbu
a opravu na horní stanici teprve čekáme). Definitivní účty budou představeny na pracovním
veřejném setkání se zastupiteli 5. 5. 2011,
kdy bude prostor pro obšírnou debatu nad budoucností lyžařského areálu. Nutno uznat, že
vybavení proti okolní konkurenci je zastaralé,
chybí investice do zasněžování.
Diskuse:
Pan Plichta se zeptal, jak pomůžou
předpokládané kurzy – pomohou, ale nespasí
nás. Pan Kubín se dotázal na výši mezd – zahrnují kromě mezd obecních zaměstnanců také
dohody, a navýšily je také přesčasy v době
nemocí, kterých bylo letos více. Zastupitelé
byly seznámeni s přehledem nutných investic
zpracovaným paní Miloslavou Kavánovou –
k diskusi na 5.5. 2011. Pan Kubín vidí směr
v soukromém sektoru – zde by mohl být problém u pronájmu pozemků, na kterých vlek stojí. Starosta vidí možnost v zaměstnání osoby,
která by se komplexně starala o provoz vleku,
včetně reklamy, buď na sezonu, nebo jako
další zaměstnanec obce. Pan Plichta navrhl
zřízení a.s. či s.r.o. s podílem obce. Nutností
jsou investice do reklamy.
Podpora spolkové činnosti
T. Hájek (info): Spolky jsou jednou z priorit
obce, v paragrafovém znění je připraven grantový obecní program pro podporu spolkům.
S ohledem na kritický stav letošního rozpočtu
bylo od jeho předložení zatím upuštěno, do
budoucna se s ním ovšem počítá.
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že dotovat spolky je nezbytné, jsou důležitou součástí obce, kterou
také reprezentují po celé republice, do budoucna lze nastavit systém grantů podmíněných
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žádostí s popisem, na co je příspěvek určen
či zprávou, co daný spolek v minulém období
pro obec vykonal. Pan Kubín vidí rezervy
v hledání jiných zdrojů příjmu než je obecní
rozpočet. Návrh grantového systému bude
předložen k diskusi 5. 5. 2011.
Optimalizace matričních úřadů
T. Hájek (info): Ministerstvo vnitra navrhuje
„optimalizaci“ (= zrušení) matrik v menších
obcích a městech (zde v okolí se to týká např.
Jablonce n. J., Harrachova), argumentem je
málo matričních záznamů. Oproti tomu stojí
argument obcí, že tuto činnost provádějí při
své běžné práci zaměstnanci obce, zrušení
matrik by bylo dalším krokem v diskriminaci
života na venkově. Navrhuji přijmout usnesení
zastupitelstva, že s rušením nesouhlasíme,
jako podporu argumentů obce, které budou
předneseny 7. 4. 2011 na setkání se zástupci
kraje a ministerstva.
Diskuse:
Pan Plichta se dotázal na průběh svateb bez
místní matriky – starosta by oddávat mohl, ale
matrikářka by musela dojíždět z nejbližšího
nezrušeného matričního úřadu, tzn. patrně
z Jilemnice.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá zásadně nesouhlasí se zrušením
Matričního úřadu Poniklá. Záměr tzv. optimalizace sítě matričních úřadů v Libereckém
kraji je dalším krokem v pokračující diskriminaci menších obcí a je ve zjevném rozporu s deklarovaným záměrem přiblížit výkon
státní správy občanům. Zanedbatelné ekonomické výhody přesunu matričních úřadů
z menších obcí na ORP (s problematickou
dopravní obslužností) jsou dle našeho soudu
nedostatečným argumentem pro likvidaci
zaběhnutých a dobře fungujících matričních
pracovišť.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Zprávy z obce

Co se děje v obci
Oznámení o přerušení dodávky
elektřiny
Z důvodů revizí trafostanic bude v těchto termínech přerušena dodávka elektřiny.
10. 5. 2011 - úterý
v době od 7,30 do 10,30 hod.
PONIKLÁ - okolí pošty ke Kláře, Berlínek, nahoru k siréně
v době od 11,00 do 15,00 hod.
PONIKLÁ - od zděné TS nahoru k Jestřabí, zadní
cesta od čp. 200
11. 5. 2011 - středa
v době od 7,30 do 10,30 hod.
PONIKLÁ - od Kláry k Mejtu + nádraží a okolí
v době od 11,00 do 15,00 hod.
PONIKLÁ - bytovky dolů k silnici + panelák,
školka, autobazar, Přívlaka za jezem
12. 5. 2011 - čtvrtek
v době od 7,30 do 10,30 hod.
PONIKLÁ - od smíšeného zboží Soukup pod
kostelem dolů k siréně
v době od 11,00 do 15,00 hod.
PONIKLÁ - okolí Krakonošova zátiší a naproti
za potok
13. 5. 2011 - pátek
v době od 7,30 do 10,30 hod.
PONIKLÁ - Nová Ves
17. 5. 2011 - úterý
v době od 7,30 do 10,30 hod.
PONIKLÁ - Singing rock a okolí (Preložka)
v době od 11,00 do 15,00 hod.
PONIKLÁ - Pečovatelák + penzion čp. 433
Bližší informace můžete získat na poruchové
lince 840 850 860
OÚ Poniklá

Pohádkový les 2011
Obecní úřad Poniklá Vás zve na další
ročník cesty pohádkovým lesem. Cestou,
necestou, z pohádky do pohádky se můžete
se svými ratolestmi vydat v sobotu 25. června
2011 od 13 hod. Místo konání bude upřesněno!
POZOR – přihlášky přijímáme pouze elektro-

nickou formou. Na www.ponikla.cz bude od
9. 5. 2011 zpřístupněn přihlašovací formulář,
novinkou je možnost přihlašování na konkrétní čas - pětiminutové intervaly od 13 do 15:30
hod. – sami si tak vyberte, kdy se vydáte
na trať. Formulář je upraven tak, aby se do
každého intervalu vešlo max. 12 dětí. Nemáteli k dispozici internetové připojení, navštivte
osobně obecní úřad, kde Vám zaměstnanci
s přihlášením rádi pomohou.
OÚ Poniklá

Vobecni zabijačka
Nneskom, když juž sme se překulili přes to
hubeny vobdobi štyrycetidenniho půstu, si snad
můžme připamatovať, jak sme si toho 5. března
l. p. 2011 napelnili outory na vobecni zabijačce.
Dřiu, než si zauzpomináme na vomaštěny podbradky, Vám ale musim poujedíť, kerá makovice to ulastně ušechno vyšpekulírovala: enuť,
tim muderlantem byl sám strejc Tryzna. A práuje na jeho vinš se hnelle dalo pár strejcu a tetek do rychtováni perniho takovýlleho ponniku
u nás v dědině. Vod perni chvile bylo nad slunce jasnějši, že řeznickym mistrem nemůž bejť
žánnej jinej, než dochtor Kaván. (Kdo by hledal
lepčiho, kolikery šůty by prošámal!)
Ale jelikož ty ušemožny palakrafy a nařizeni musej v týlle zemi komandovať taky zabijačky (a jelikož tyllety zákoniky mustruje panctvo
v Praze, co vi perd vo vesnickym životě), bylo
třá udělať pár daremnejch kompromisu. Tak
přenně řampli prasiště sekerou vodborně na jatkách (po praudě to bylo jenno a půl zviřete, kde
běhá ta štvertá půle, vo tom vopraudu nemam
žánnou poujedomosť…).
Jak poudá lidovy přislovi, prase má honně
kamarátu. To platilo i vo naši zabijačce (hlauně
teda pokavád to voňalo z herncu na polni kuchyni, s ouklidem to po voba nny tak slauny
nebylo…). Ale co se dotejče toho hlauniho programu, tak vo pomocniky pana dochtora nouze nebyla. Přichomejtlo se k ty zabijačce dost
zajimavej fikur, takže dyby to prase eště mělo
ušiska na svým mistě, řehnilo by se taky…
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Perni den bylo dohonnuty, že se ušechny
ty dobroty utentočkujou, a druhýho nne se to
ušecko spoucá. A taky že jo! Vono se napelnilo
přes tři sta jiternic, deset řánnejch tlačenek, ovaru a masištěte kolik kilo, terlouky řánnej lavor.
Jenže voni byli sousedi ňák kór vyceveněný
a pojícny, a tak se po těch masnejch špecijalitách druhyho nne jen zaprášilo!!! Neni divu,
u keryhopak řeznika byste si mohli takhle debužírovať a napelnit si nácka nešizenym jíllem?
Velky unáni krom pana dochtora Kavána si
zasloužej i tři desitky pomocniku, kery ste mohli na zabijačce zahlínnouť. Z těch kór nejšikounějšich, co se motali kolem zabijačky po celou
dobu, menuju aspoň:
- ranniho Míííru Jirouše, kerej byl jennim
z hlaunich tahounu
- perlaře Kulhavyho, kerej (uvyklej naulikať korale) ukrutně šikouně špejloval a celou
noc chodil michať terlouku
- Evičku Holubcovou, kerá napekla dost
sladkyho cajku, kerej po nni koukání na masiště
prasecky šmakoval!
- Honzu Kubina, kerej dokud nezačal bejť

Zprávy z obce
kór moc chytrej, byl platnej
- a ušecky další, kery taky aucknechtovali,
jak bylo třá...
Tervám, že to byla trachtace řánná a čkám
celej ctižádostivej, jak bude napřesrok eště
slaunějši. Vočekáváni sou juž tejdě jaksepatři
mekalomancky – masištěte se porychtuje z kolika chliuku, a rozpomenouť se holláme taky na
ty nejrůznějši uvyklosti, co k masopustu vodjakstěžiua pasujou.
Na záujer si nevodpustim poděkováni pane dochtore, bylo to prasecky kaly!
A že taky byli sousedi dácny, tak to nebyl
žánnej pangrot. Navopak, vybralo se kalejch
13 520 korun. A tak někoho chytryho (a byl
to asi ten Kubin) napallo, že by nebylo marny
koupiť si vobecni polni kuchyni, kerá by napříště sloužila ušem vobecnim spolkum na ušecky
tyllety slávy. Zbytek fiňáru na ten kauf zatím
puči Láďa Tryznu, a až se na další lekraci ňáký
to tititi vybere, tak se mu to třá srouná. Tak kut!
Tomáš Hájek,
lychtář Poniklýho

Vod perni chvile bylo nad slunce jasnějši, že řeznickym mistrem nemůž bejť žánnej jinej, než dochtor
Kaván.

foto: T. Hájek
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Vítání občánků

Narození
Prvního března se narodil Přemysl Jandura
a 8. dubna Viktorie Hermanová.

V sobotu 16. dubna jsme v ponikleské obřadní síni přivítali do vsi pět nových občánků.
Každým rokem se v České republice narodí
více než 100 tisíc dětí. Pět z nich vyhrálo

Rozloučení

v této loterii a narodilo se do nejkrásnější vsi

V březnu a v dubnu jsme se rozloučili s:

v zemi. Jmenovitě gratulujeme vítězům: Vik-

07. 03. 2011 Hanou Šlechtovou

torce Křapkové, Denisce Patočkové, Přem-

12. 03.2011 Hanou Holubcovou

ku Jandurovi, Kubovi Vaněčkovi a Šimonu

04. 04.2011 Ladislavem Vavrekem

Mrůzkovi.

14. 04.2011 Ludmilou Šírovou
Všem pozůstalým bychom rádi vyjádřili

Tomáš Hájek

upřímnou soustrast.

Jubilea v lednu a v únoru
Svá jubilea oslavili:
85 let: Josef Čeřovský, Běla Martincová,
Josef Jandura
75 let: Otto Kraus, Miluška Jandurová
70 let: Božena Stínilová
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
a mnoho štěstí do dalších let.

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se přišli dne 22. 4. 2011 naposledy rozloučit s naší milovanou maminkou, babičkou
a prababičkou, paní Ludmilou Šírovou.
Děkujeme paní Božence Stínilové za velmi
pěkná slova při smutečním obřadu a také velká slova díků patří paní MUDr. Karáskové za
vzornou péči o naší maminku.
Zarmoucená rodina

Deniska a David Patočkovi na vítání občánků.

foto: L. Hájková

14

Pod horami - březen - duben

Škola a školka

Ze školy a ze školky
Poděkování
Jménem vedení školy bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravách a organizaci Dne otevřených dveřích. Kromě výše
jmenovaných i paní Radce Paulů a panu Tomáši Hájkovi za vytvoření kvalitních pamětních listů o vzniku a vývoji obou žákovských
časopisů.
Zdeněk Vinklář
ředitel školy

Chráněná louka
Pracovníci KRNAPu nám navrhli, jestli
bychom jim nepomohli shrabat louku ve Víchové nad Jizerou, kde rostou chráněné rostliny, je to orchidea prstnatec májový a upolíny.
Tak jsme se 5. dubna vydali do Víchové,
kde nás čekal pan Bílek, který nás odvezl au-

Hrabali jsme plastovými a železnými hráběmi.
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tem k louce. Jmenovalo se to tam U Lipky. Pan
Bílek nám chráněné květiny ukázal na obrázcích. Rostliny zatím ještě nevyrostly, jen takové malé nafialovělé lístečky orchidejí.
Hrabali jsme plastovými a železnými hráběmi, které nám přivezli autem. Hrabalo se
dobře, louka byla mokrá, protože tyto rostliny
mají rády vlhkou půdu. S námi tam hrabala
i vrchlabská škola, protože pan Bílek a pan
Mikule by to sami nezvládli.
Za odměnu jsme si mohli opéct špekáček.
Zpátky jsme šli pěšky přes Novou Ves a byli
jsme rádi, že nám nepršelo a že jsme si mohli
dát špekáček.
Pan Mikule nám nabídl, že nás v květnu
na louku vezme a ukáže nám květiny rozkvetlé. Rádi se přijdeme podívat.
David Simonides, 8. třída

foto: ZŠ Poniklá
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Poznávání Semil
Dne 25. 3. jsme my a 9. třída jeli přeplněným autobusem na výlet do Semil. Naším
hlavním cílem byl v semilském gymplu festival dokumentárních filmů nazvaný Jeden
svět. Bylo tam více škol. Usadili jsme se
na nepohodlné tvrdé židle a sledovali filmy:
Muž, který sázel stromy, Máme si kde hrát?,
krátké ekologické o zvířátkách, dokument
o afgánském chlapci v uprchlickém táboře a o problémech homosexuálního chlapce
v Litvě. Nejvíce se mi líbily ekologické filmy,
byly velice vtipné.
Jelikož to nebylo představení na celý den,
tak nám paní učitelka Peterková zařídila prohlídku městské knihovny, kina a archívu.
V knihovně jsme nejprve navštívili dětské oddělení, kde měli spoustu knížek, časopisů a také počítače. Sedli jsme si do dětského koutku na měkké polštáře. Poté jsme šli
do dospělé knihovny, kde byly ne tak moc

Škola a školka
zajímavé knihy, kromě těch o upírech.
V kině se nás ujal ředitel a zavedl nás
do sálu. Mohli jsme se posadit do krásných
měkkých červených sedaček. Usadili jsme se
a pán nám povídal o tom, jak kino vzniklo.
Nechtělo se nám jít pryč, protože se nám pěkně sedělo, ale nakonec jsme odešli.
Vyčerpáni jsme se dobelhali do semilského archívu. Pan Navrátil nás tam provedl
a ukázal nám staré kroniky, které byly několik
centimetrů tlusté, různé dokumenty a mapy.
Bylo to velmi zajímavé, ale moc dlouhé. Ale
škoda, že nám neukázal naši starou ponikelskou kroniku. Pohlídku jsme museli ukončit
kvůli odjezdu autobusu.
Do Vysokého nad Jizerou jsme cestovali
zase přeplněným autobusem. Já, Pavla, Verča
a Julča jsme celou cestu seděly na schodech.
A když jsme ve Vysokém vystoupili, paní
učitelka nám sdělila příjemnou zprávu, že
kvůli zpoždění nám další autobus ujel a musíme domů pěšky…
Tak jsme tedy šli po svých, ledovatou

Pan Navrátil nás tam provedl a ukázal nám staré kroniky, které byly několik centimetrů tlusté, různé
dokumenty a mapy.

foto: ZŠ Poniklá
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a temně bahnitou cestou. Domů jsme přišli
vyčerpáni… Ale byl to hezký výlet.
Pavlína Vinklářová, 8. třída

Literární den pro děti
Na čtvrtek 7. 4. jsme připravili pro děti
ze školky program v obecní knihovně. Pustila
nás tam knihovnice paní Višňáková.
Předškoláci se usadili v knihovně a poslouchali příběhy našich oblíbených knížek
z dětství. Přišla s nimi paní ředitelka Scholzová a paní učitelka Boháčová.
Poté jsme jim poskládali na stůl knížky
a četli jsme z nich úryvky. Děti hádaly, ze které knížky to je.
Potom jsme si každý vybrali jednoho
předškoláčka k sobě a pomáhali jsme jim
vybarvovat omalovánky. Byli moc šikovní,
a tak jsme každému dali malý dárek, který
jsme pro ně vyrobili.
Myslím, že se jim to líbilo. Pozvali nás do
školky na divadlo.
Pavlína Vinklářová, 8. třída

Škola a školka

Výlet do Liberce
Ve čtvrtek 7. dubna jsme jeli do Liberce
na Veletrh dětské knihy. Byly tam moc pěkné knihy a zajímavé soutěže. Koupil jsem si
knihu Titeuf, a když jsem nakoupil, tak jsem
viděl naši třídu, jak svačí, tak jsem šel za
nimi a přečetl jsem si kousek knihy. A když
jsme tam už byli, tak jsme šli do IQ parku.
V IQ parku se mi nejvíc líbilo bludiště ze
skla, kulečník a ještě videohry. Měřil jsem
se s největším mužem světa a byl jsem velký
jako jeho noha. Seděl jsem na největší židli…
Pak jsme odešli na autobus. V autobuse byla
sranda, protože mi Dominik říkal vtipy. Když
jsme dojeli do Poniklé, tak jsme se rozloučili
a šli jsme domů.
Vladimír Flandera, 5. třída

Patříme k sobě
Dne 13. 4. jsme se v hrozně nepříjemném počasí vydali do Jablonce nad Jizerou
na pořad Patříme k sobě, který pořádala Pod-

Předškoláci se usadili v knihovně a poslouchali příběhy našich oblíbených knížek z dětství.
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krkonošská společnost přátel dětí zdravotně
postižených Semily. Každý rok si děti a lidé
se zdravotním postižením z různých měst připravují vystoupení. Letos to byl 14. ročník.
Představení zahájil domácí flétnový soubor ZUŠ Jablonec nad Jizerou, kde jsme viděli i Marka Huška z naší školy. Dohromady
bylo devět vystoupení. Nejvíce se mi líbila
scénka nazvaná Agent 007 James Bond, ve
které vystupovali dospělí lidé z Domova sociálních služeb Slatiňany. Byla velice zábavná
a bylo vidět, že je to baví a mají z toho radost.
Celý pořad se mi líbil, byla to legrace, ale
minulý rok to bylo ještě lepší, protože účinkovaly i menší děti.
Než jsme jeli domů, stavili jsme se na
sladkou tečku v cukrárně!
Pavlína Vinklářová, 8. třída

Den otevřených dveří
Všechny dveře byly otevřené, i od místní
knihovny a tělocvičny, třídy vyzdobené.
Program začínal vystoupením malých
roztomilých a šikovných mažoretek pod vedením paní Vránové. Skupina aerobiku paní
Martiny Holubcové zacvičila krásnou sestavu s barevnými třásněmi a sklidila také velký potlesk. Poté přitančily starší mažoretky,
které předvedly vystoupení na vysoké úrovni.
Velký zájem byl o hudební pořad
v učebně 1. třídy. Zahájila ho skupina žákyň 6. a 7. třídy programem, který nacvičily
s paní uč. Oplištilovou. Paní uč. Valášková
s žáky 3. – 5. třídy a akordeonem předvedli
lidové písně, postupně se přidávalo i obecenstvo. Děti 1. stupně zazpívaly s klavírním doprovodem paní uč. Lenky Holubcové.
Na chodbě 1. patra probíhala po celé odpoledne prodejní výstava žákovských výrobků. Kromě velikonočních ozdob jste si mohli
koupit i stromečky z korálků, dekorativní
předměty i moc dobré perníčky. My jsme si
koupily náhrdelníky, svíčku, ozdobené lahve
a panáčka, kterému vyrostou zelené vlásky,
až ho zalijeme.
V osmé třídě byla umístěna výstava všech
53 čísel časopisu Poškolák a nezávislého žákovského časopisu Tomot z let 1994 – 2002.
Zároveň jste se mohli dozvědět něco o historii těchto časopisů a autorovi obrázku na poškoláckých tričkách. Zájemci mohli listovat
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třídními kronikami, ve kterých se mohli najít
a zavzpomínat na mladá léta. Unavení poutníci pokukovali po praktických skládacích
stoličkách vyrobených 8. a 9. třídou.
Rodiče zklamaní třídními schůzkami si
tak mohli uklidnit své nervy vzpomínkami
a sladkými perníčky.
Nikola Beranová a Julie Janatová, 9. třída

Naše škola
V minulých několika měsících se stalo
mnohé, co se přímo týkalo naší ponikelské
školy. Někteří z vás jsou v této věci velmi
dobře informováni, jiní slyšeli jen zprostředkované informace od jiných. Abychom se do
budoucnosti vyvarovali všech chyb, ke kterým takovýmto způsobem dochází, prosím
všechny rodiče, aby sledovali webové stránky školy, ať se jedná o novinky, program školy či zápisy Školské rady.
Prosím všechny rodiče, kteří nejsou s něčím spokojeni, aby o daném problému diskutovali s vedením školy buď formou dopisu,
webových stránek základní školy nebo přes
webové stránky obce, rubrika diskuse nebo
školství/ diskusní fórum. Nebo napište někomu ze Školské rady, která je tu pro vás a proto, aby problémy diskutovala a pokusila se
je řešit.
Vím, že nějaké připomínky jsou, pokud
se o nich škola nedozví, bohužel řešit je nebude a to je škoda.
Domů vám byly doručeny dotazníky –
v tuto chvíli jsou velmi důležité a doufám,
že přinesou nějaké prvotní informace o tom,
co nejvíce ponikelské rodiče na škole trápí.
Výsledky budou uvedeny na webových stránkách školy i obce a v příštím čísle časopisu.
Děkuji všem, kteří chtějí a mají sílu řešit
i malé problémy.
Za Školskou radu Míla Kavánová

Vyprávění starého dubu – 4. část
Všude kolem nás je jaro v plném proudu
a první jarní kytičky už odkvetly. V našem
vyprávění se však ještě vrátíme tam, kde jsme
se posledně rozloučili. Na konec února.
Chladné dny, málo sluníčka, časté kašle
a rýmy…to všechno přímo nahrávalo tomu,
abychom se dozvěděli co nejvíce o našem
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těle, o příčinách nemocí i o tom, jak se jim dá
mnohdy předejít. Třeba otužováním a častým
pobytem v mrazivém počasí. To jsme plnili
téměř stoprocentně. Stavěli jsme sněhuláky,
domečky, klouzali se na kluzácích a starší
děti se učily ovládat pekáče. Jak se to každému podařilo, jsme si vyzkoušeli při závodech
na kluzácích a pekáčích. Soutěžilo se na dvě
kola a každý závodník po vypočítání výsledků dostal krásný diplom, malou sladkou odměnu a děti, které byly „na bedně“, i medaili.
Že byla z čokolády, snad nikomu nevadilo.
15. února a 21. března jsme si objednali
malý autobus, který nás odvezl do Jablonce
nad Jizerou. V únoru na „Pirátskou pohádku“
a v březnu na nádherné tři pohádky s názvem
„Není drak jako drak“. Je až s podivem, co
mohou zvládnout pouze dva herci a plno
krásných loutek.
Nezahálely ani naše ruce. Učili jsme se
skládat papírovou čepici, loď i letadlo. Vyráběli jsme panenky a panáčky z nití, ovečky
z papíru a ovčí vlny, budíky z krabičky od
sýrů, překvapení pro maminky, velikonoční
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dekorace pro rodiče i nejbližší přátele školky.
Vyrobili jsme si dokonce i knížku – leporelo.
S tou se Vám pochlubíme již brzy ve vitrínce
u silnice.
23. března si naše starší děti přinesly po
desetidenním předplaveckém kurzu z bazénu
v Jilemnici „mokrá vysvědčení“. Pan plavčík
Petrák naše děti velice chválil. Vody se malinko bály pouze dvě děti, ale strach brzo překonaly, bazén si stoprocentně užívaly a nakonec si všichni troufli i do velkého bazénu
a někteří dokonce bez záchranných pomůcek.
S příchodem jara nás už opět začala víc
lákat příroda. Společně jsme přemýšleli, jak
probudit náš dub. Z počátku se to nedařilo,
ale pomohl nám v tom budík a krásná písnička. Nevěříte? Jen se podívejte na všechny
stromy kolem sebe. Pupeny začínají pukat
a lístky se začínají klubat. Ale nejsou to jen
stromy, co pozorujeme. Jsou to také květiny,
tráva, broučci, nepořádek kolem nás. Nás
zkrátka zajímá úplně všechno.
Třeba knížky. Celý týden jsme si o nich
povídali, četli i vyhledávali informace. V pá-

V pátek 1. 4. nás mělo čekat překvapení - pohádková babička Slávinka Hubačíková.
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tek 1. 4. nás mělo čekat překvapení - pohádková babička Slávinka Hubačíková.
Už od svačinky jsme tu vzácnou návštěvu
vyhlíželi. Měli jsme trochu strach, aby to nebyl apríl, ale nebyl. Opravdu přijela. Na sobě
měla krásnou zdobenou halenku, pod delší
sukní se skrývala vyšívaná spodnička (také
nám ji ukázala a všechny holčičky jí moc záviděly). Střevíčky byly jak na Popelku. A jak
uměla vyprávět. Vyprávěla příběh z Krkonoš,
jak to bylo za starých časů. A vyprávěla ho
v „krkonošštině“. I když jsme některá slova
slyšeli prvně, bylo vidět, že jsme děti z Krkonoš. Tři naši kamarádi si v příběhu O Hubaté
Dontouce a čertovi i zahráli. Sice roli malinkatou, zato s chutí.
Paní Slávinka nám povídala o životě na
horách, naučila nás i tři tanečky, které tancuje se svými dětmi ve folklórním souboru ve
Vysokém nad Jizerou. Setkání s paní Hubačíkovou bylo velmi krásné, děti napjatě poslouchaly každé její slovo. Na památku jsme
si koupili její knížku Kale i kyselo i s věno-
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váním. Tak krásných setkání s milými lidmi
není nikdy dost.
O knížkách by se dalo povídat dlouho.
Moc rádi si je ve školce prohlížíme. Máme
i svou knihovnu, ale jenom malou. Ve velké
jsme společně ještě nebyli. Proto paní učitelka požádala děti ze základní školy, jestli
by nám společně s paní knihovnicí neukázaly velkou knihovnu. Vše se podařilo, ve
čtvrtek 7. dubna jsme se s batůžky (to kdyby pršelo) vydali na daleký výlet do horní
Poniklé. Deváťáci a několik osmáků na nás
již čekalo a čekalo na nás i další překvapení. Nejenom že jsme si prohlédli nádhernou
knihovnu (to díky knihovnici paní Višňákové
a jejím šikovným pomocníkům, kteří vyzdobili dětskou část knihovny krásnými obrázky
pohádkových postaviček – běžte se také podívat, stojí to za to), ale starší kamarádi nám
představili své oblíbené knihy, dávali z nich
hádanky a pomohli nám také s vybarvováním
obrázků pohádkových postaviček. Co naplat,
ve dvou jde všechno rychleji.

...a pomohli nám také s vybarvováním obrázků pohádkových postaviček...

foto: MŠ Poniklá

20

Pod horami - březen - duben

Škola a školka

Nabídka pracovního místa v MŠ Poniklá

Mateřská škola Poniklá nabízí od 1. 9. 2011 volné pracovní místo uklízečky – domovnice s možností služebního bytu na nekuřáckém pracovišti.
Přednost budou mít zájemci vyučení v oboru kuchař či cukrář a se zkušenostmi s prací s dětmi (vedení zájmových kroužků, apod.).
Prosím, aby se případní zájemci přihlásili do 19. května na telefonu
481 585 257 (od 6,30 do 16,00 hodin) nebo 605 304 532 kdykoliv. Domluvíme si schůzku, ukážu Vám naši školku. Prosím, přineste s sebou
výuční list či vysvědčení.
Na Váš zájem se těší Lenka Scholzová, ředitelka MŠ
Z knihovny jsme odcházeli plni nevšedních dojmů, s omalovánkou i pastelkou, kterou školáci šikovnýma rukama přeměnili ve
zvířátka, strašidla,… moc děkujeme.
Protože jaro bývá ve znamení dlouhých
procházek, her na zahrádce i výletů, učili
jsme se pozorovat počasí. To proto, abychom
pláštěnky na dalších akcích vůbec nepotřebovali. Ale zjistili jsme, že dubnové počasí se
odhadnout nedá. Ráno svítí slunce, za chvíli se přiženou mraky a před obědem i sněží.
Když se odpoledne probudíme, svítí slunce
a domů třeba odcházíme s deštníky. Je to
zkrátka aprílové počasí. Ale zase obrázky
v našem kalendáři byly různorodé, vyzkoušeli jsme si nakreslit slunce, mraky i déšť.
Lehký déšť nás provázel i cestou do
Domu s pečovatelskou službou, kdy jsme
ze školky vycházeli se sluníčkem. Šli jsme
tam ve čtvrtek 16. 4. se staršími dětmi, abychom společně s babičkami pomohli vyzdobit jejich pokojíčky i celý DPS. Vyráběli jsme
u třech stolů.
U prvního se stříhaly a lepily papírové
husičky s textilním šátečkem. U druhého se
zdobila vajíčka lepidlem smáčeným v přírodninách (máku a ovesných vločkách). U třetího stolu se natírala vajíčka barvou. Kdo si netroufal, měl vajíčka pouze jednobarevná, ale
některé babičky malovaly hotové ornamenty.
Z počátku převládal ostych a strach, že
to nedokážou, že již špatně vidí a mají roztře-
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sené ruce. Ale to, co potom společně s dětmi
vykouzlily, svědčilo o pravém opaku. Někdy
je chtít a zkusit důležitější, než umět.
Naše povídání tentokrát skončíme na
výletě. Každý rok si povídáme o dopravních
prostředcích. V autech a autobusech jezdíme
často. Ale vlakem cestujeme málo a někteří
ještě nikdy. Ve středu 15. 4. jsme si do školky
přinesli opět batůžky s pláštěnkou a malou
dobrotou, že se vydáme na cestu vláčkem do
Jablonce nad Jizerou. Zradilo nás aprílové
počasí. Tak naše batůžky čekaly na svůj výlet
tři dny. V pátek jsme to riskli a vydařilo se.
Když jsme nastoupili do vláčku, hodný pan
průvodčí nám řekl, že nás už očekávají. Jak
se to mohl dozvědět? Že by vrabci? Kdepak.
Paní Danihelková prozradila náš výlet. To
proto, aby měl pan průvodčí dostatek dětských soutěžních jízdenek.
Vláček byl krásný a jeli jsme tam skoro
sami. A ten tunel… Cestou zpět jsme dostali
přímo příkaz, že v tunelu správné děti křičí
a ve vlaku se musí poslouchat pan průvodčí. To byla krása, když nás nikdo nevidí, si
zakřičet!
I dál nás čeká mnoho nového, ale o tom
zase příště. Krásné dlouhé jarní dny Vám přejí děti z MŠ v Poniklé.
Lenka Scholzová
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Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Valná hromada TJ Sokol Poniklá
V sobotu 19. 3. proběhla v jídelně Krakonošova ranče výroční valná hromada TJ SOKOL Poniklá.
Na úvod nám zacvičily malé děti pod vedením Martiny Holubcové dvě skladby v aerobiku.
Zhodnotili jsme naši činnost za rok 2010,
byly předneseny zprávy o činnosti volejbalového oddílu, zpráva divadelního spolku
a zpráva starosty TJ o brigádnické činnosti,
ubytování v sokolské chatě a o 2. ročníku
turnaje ve stolním tenisu.
Na valné hromadě byly promítány ukázky skladeb na slet v roce 2012. Po občerstvení nám pro dobrou náladu zahráli na kytary

Jiří Paulů a Jaroslav Urík.
L. Soukup
starosta TJ Sokol Poniklá

Turnaj ve stolním tenisu
V neděli 27. 3. uspořádala TJ Sokol Poniklá již 3. ročník jarního turnaje ve stolním
tenisu.
Turnaj se hrál ve třech kategoriích. Turnaje žen a dětí se zúčastnilo 7 hráčů a hráček,
kteří hráli v jedné skupině systémem každý
s každým na dva vítězné sety. Vítězem tohoto turnaje se stala Šárka Krausová z Poniklé
před Janou Královou z Roztok.
Turnaje mužů se zúčastnilo 22 hráčů.
Borci byli rozlosováni do čtyř skupin.
Hrálo se na dva vítězné sety. První čtyři

Na úvod nám zacvičily malé děti pod vedením Martiny Holubcové dvě skladby v aerobiku.

foto: M. Kavánová
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z každé skupiny postoupili do čtvrtfinálových
skupin. Ze čtvrtfinálových skupin postoupili
první dva hráči. O konečné umístění hrálo
8 nejlepších již tradičním vyřazovacím systémem na tři vítězné sety. To samé se hrálo
o 9.-16. místo, ale pouze na dva vítězné sety.
O umístění na 17.-22. místě si hráči zahráli
ještě každý s každým.
V zápase o třetí místo hraném na dva
vítězné porazil Miloš Václavík 2:0 Leoše
Krause. Ve finále dvouhry mužů proti sobě
nastoupili Jirka Paulů a Zbyněk Jirouš. Finále
mělo velice dobrou úroveň a po boji zvítězil
Jirka Paulů 3:1 na sety.
Po skončení dvouher se sestavily dvojice
a tím se dalo dohromady 12 párů do turnaje
ve čtyřhrách. Hrálo se ve čtyřech skupinách
po třech. První dvě dvojice postoupily do
čtvrtfinále, kde se hrál klasický systém play
off. Ve finále se střetli Jiří Paulů s Milanem

TJ Sokol Poniklá
Kovářem, kteří zvítězili 2:0 nad dvojicí Sedláček Jaroslav – Krause Leoš.
Turnaj se odehrál na šesti stolech a zúčastnili se ho borci z Poniklé, Jilemnice,
Vrchlabí, Špindlerova Mlýna, Benešova
u Semil, Roztok a Trutnova. Celkem bylo
odehráno 123 zápasů ve dvouhře na 2 vítězné
sety a 7 zápasů na 3 vítězné sety. Ve čtyřhře
bylo odehráno 19 zápasů na 2 vítězné sety.
Celkem se tedy odehrálo 149 zápasů. Turnaj
začal po losování krátce po 9. hod. a končil
po 15. hod.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kterými byli: Autodílna Paska a
syn, Bekr Josef, Společenský dům Jilm Jilemnice, Singing rock, a všem pořadatelům,
kteří pomohli s občerstvením.

Ve finále dvouhry mužů proti sobě nastoupili Jirka Paulů a Zbyněk Jirouš.
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L. Soukup
starosta TJ Sokol Poniklá

foto: M. Kavánová
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Z deníčku ponikelského ochotníka
Letošní rok byla v kantýně uvedena již čtyři
divadelní představení. V dnešním zápisu do
deníčku věnujeme pochopitelně největší pozornost premiéře domácího souboru, v krátkých ohlédnutích si pak připomeneme i další
v Kantýně sehrané inscenace, na závěr pak
připojíme pozvání na další kromobyčejně zajímavé divadlo.

23. dubna - Balada z hadrů
Po více než dvouleté lopotné přípravě
spatřila v ponikelské kantýně světla ramp
premiéra nové inscenace našeho divadelního
spolku J. J. Kolár v režii Pavla Plichty. Dlužno dodat, že výběrem těžkého kusu autorského tria Voskovec - Werich - Ježek si náš režisér práci věru neusnadnil... Ale kdo se bojí,

Ústřední dvojice hry – Jiří Řehořek a Luboš Vondra

nesmí do lesa, že?
Ústřední role ponocného a rasa byly
svěřeny osvědčeným oporám našeho souboru: Jiřímu Jimákovi Řehořkovi a Luboši Bodovce Vondrovi.
Mistr Vondra zahrál „Voskovce“ a mistr Řehořek „Wericha“. Bodovka Vondra
u pozorného diváka bodoval zejména svojí
nezaměnitelnou potměšilostí a nakažlivým
smíchem, Jimák Řehořek potvrdil svůj mimořádný pěvecký um nejen v krásné písni
„Svět naruby“.
V dalších úlohách hlavním postavám
sekundovali:
- Doktor Franta Kaván coby živočišný
purkmistr města Paříže, kteroužto stylizaci si
démon ponikelského jeviště dosyta užíval.

foto: Karel Stuchlík

24

Pod horami - březen - duben
Vzpomeňme alespoň těžko popsatelné škály
zvuků, kterou loudí purkmistr během svého
neklidného snění...
- Radka (Soukupová) Paulů se vtělila do
role prvotřídní mrchy Catherine de Vauselles
využívající svých ženských zbraní k postupnému odzbrojování hned čtyř postav. Zejména scény s doktorem Kavánem musel cudný
divák sledovat jistě s krajním uzarděním!
- Petr Václavík si vychutnal svoji oblíbenou parketu přiopilého násilnického grobiána, kterou v postavě mistra Filipa hraje až
s nevšední přesvědčivostí (čímž nic nenaznačuji, pouze si připravuji půdu pro další řádky...)
- Tomáš Hájek roli básníka Francoise
Villona vítal do doby, než zjistil, že krom deklamace sarkastických veršů se musí jeho postava opakovaně fyzicky střetnout s mistrem
Filipem. Ukázalo se totiž, že pan Václavík
má snížený práh bolesti, a tak vetchý básník
Villon (ač měl míti v soubojích spíše navrch)

Deníček ponikelského ochotníka
odcházel z těchto obvykle zpráskán. (Dovolte
na tomto místě Villonovi jeden čistě soukromý výlev: Protestuji, že výsledkem šarvátky,
v níž mám panu Václavíkovi vlepit jednoho
Macka a následně ho nakopnout, je moje,
nikoliv jeho, bolest! Na jevišti pak nastává
paradoxní situace, kdy pan Václavík pouze
hraje, že ho můj útok na něho bolí, zatímco
já pouze hraji, že mne útok na něho nebolí...)
- Pavel Plichta si krom režírování zahrál
také prévota, asi vůbec nejhezčí postavičku
dramatu. Učinil tak trochu z nouze, když se
během zkoušení tato role uvolnila, ale vychutnal si ji i se svou typickou paletou komické mimiky.
- Petr Plichta se přeměnil nejen v roztomile koktavého pana Bryndu, ale třeba také
ve zbrojnoše či kata. Hlavní Petrovou úlohou
ale byla koordinace přestaveb scén, jejíž systém s mimořádnou vlohou pro kombinatoriku
sám vymyslel. Skripta, která za tímto účelem
sepsal, a jejichž pochopení je podmíněno mi-

Pavel Plichta, Radka Paulů a Petr Václavík – trio kompliců
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nimálně čtyřmi semestry matematiky, se stala
efektních kulisách pro Krvavý román šel tenjedním ze symbolů této hry.
tokrát snad ještě dále, malířské řešení scény
- Milada Havlíčková, která mimochoje natolik efektní, že premiéra hry byla zárodem pomáhá předfinancovat nákup světelné
veň vernisáží výstavy!
techniky pro náš soubor, si věrohodně zahrála
- Jára Hlůže z balkónu obsluhoval nyní
žebračku – příznačné?
již plně nainstalovaný nový světelný park –
- Markéta Hrubá byla nejen drsnou šena prokázal, že investice se věru vyplatila!
kýřkou, ale také ná- Jaromír Vojtípaditou kostymérkou.
šek usedl k obsluze
Přičemž onou nápadizvuků a písní a předtostí zdaleka nemysvedl svůj klasicky
V sobotu 14. května 2011 od 19.30 profesionální výkon.
lím pouze nápad část
kostýmů zapůjčit od nám v Kantýně sehrajou čtyři muži No, ale Květa by
jilemnických ochots piánem na jednou
veleúspěšnou adaptací hry Pavla
níků… (Těmto zdvopozdě nastoupivšího
Antonoviče Čechova – Tři sestry.
řile děkujeme!).
Jimáka počkala…
- Eva Holubcová
Tak
premiéru
projevila ve své roli
máme
docela
zdárně
Předprodej vstupenek na
mimořádně
vybraza sebou! Inu, to se
OÚ Poniklá.
ný vkus, když se (na
nám to hrálo - doma,
rozdíl od jisté paní
mezi věrnými… DalCena: 60/30 Kč,Paulů) zhlédla v básší štace nás zavede
níkovi Villonovi. To
na krajskou přehlídhodnotím!!!
ku. (Jelikož nejsme
Pozornost zaslouží i ti, kteří na prknech
slečinky, jedeme tam s první reprisou!!!). No,
vidět nebyli, ale bez kterých by se realizace
uvidíme, budou-li porotci stejně laskavými
hry neobešla:
diváky…
- Hanu Valáškovou a Václava Hájka by
Balada z hadrů je zajisté kus, který
si věru nikdo nechtěl rozházet, neboť úloha
klade i dnes před diváky celou řadu otázek
udržovatelů textu v kolejích vytčených scéjdoucích k podstatě společenského řádu. Ani
nářem se v našem souboru historicky těší miponikelská premiéra nenechala mnohé diváky
mořádné úctě a důvěře herců… Václav Hájek
lhostejnými, a tak půtky z jeviště nám v sabyl také autorem technického řešení scény,
mém závěru přeskočily i do hlediště. Bitku,
spolu s Petrem Pacholíkem ji vyrobil.
která se během děkovačky v sále strhla nemů- Jiří Jelínek coby známý hudebník a nežeme, žel, příliš věrohodně a barvitě popsat,
zištný pomocník několika ochotnických souneboť nové výkonné reflektory mají tu nevýborů propůjčil svůj talent i úpravě a složení
hodu, že herci již do hlediště prakticky nevimelodií pro naši inscenaci. Ač ctitel vážné
dí. Napříště ale zvážíme nasazení zvláštního
hudby, nezdráhal se zařadit ani lehce repová
štychu, který by doslova osvětlil i takovéto
sólíčka, chichi.
zajímavé okamžiky vesnického ochotničení!
- Petra Jiroušová jednotila příliš autoPokud mne paměť neklame, naposledy byl
nomní taneční kreace našich herců v učesavyveden opilý výtržník ze sálu před dvěma
nější celek, je však třeba podotknout, že jisté
lety při premiéře Pohádky o Honzovi a prinprvky individualismu si naši umělci o premicezně Zlatovlásce. Že by se nám rodila nová
éře zachovali…
tradice???
- Jaroslav Urík se vážně předvedl!!! Po

Tři sestry
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Telegraficky
Další kulturní akce si dnes probereme
pouze telegraficky:
25. února - Limonádový Joe
Výpravnou hudební klasiku v Kantýně
sehráli ochotníci z Nového Bydžova. Několik
zpracování této látky jsem již viděl, ale novobydžovský Hogo Fogo byl po nesmrtelném
Miloši Kopeckém skutečně ten nejlepší!!!
12. března - Kapustnica
V Kantýně sehrálo slovenské divadlo
Comedia z dalekého Popradu. Jednalo se
skutečně o mimořádný kousek!!! Divadelní
obžerství!!! Smekám!!! Vlado, smekám!!!
18. března - Večer při svíčce - Egyptem
na kole s Filipem Hedvičákem
Cokoliv bych napsal o Filipově anabázi
Egyptem, mohl by neznalý čtenář považovat
za fantazírování. Pouze Ti, kteří měli možnost Filipa Hedvičáka poznat osobně, jsou totiž předpřipravení vyslechnout si od něj historky na samé hranici uvěřitelnosti. Kdybyste
náhodou někdo nevěděl, kdo nesl lví podíl na
pádu „posledního egyptského faraona“ Husního Mubaraka, nechte si to od Filipa vyprá-

Kapustnica!
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Deníček ponikelského ochotníka
vět. Já to tak poutavě opravdu nezvládnu…
2. dubna - Houpačka
Divadelní komedii Olgy Scheinpflugové k nám přijeli odehrát ochotníci z DS Tyl
Josefův Důl. Úsměvná prvorepubliková satira o problémech s nečekaným zbohatnutím
hlavní aktérky pobavila sál aktuálností zápletky i hereckým nasazením hlavních aktérů.

Těšíme se na Tři sestry!
V sobotu 14. května 2011 od 19.30 nás
v Kantýně čeká další mimořádný divadelní
zážitek. Turnovské Divadelní studio k nám
přijede se svojí veleúspěšnou adaptací hry
Pavla Antonoviče Čechova – Tři sestry. Ovšem pozor, divadelní komedia bude sehrána
čtyřmi muži. Hra dosáhla vysokých uznání na
prestižních národních přehlídkách a účastnila
se i mezinárodních festivalů. Pokud máte jen
trochu chuti na opravdu dobré divadlo, neváhejte a přijďte!!! Předprodej vstupenek na
OÚ za lidových 60/30,-Kč.
Tomáš Hájek

foto: Rišo Gerényi
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Ponikelská kultura
Boříme nebo tvoříme…
Kdysi dávno měl v jedné vesničce svou
dílnu truhlář. Jednoho dne, když byl za prací
na pochůzce, svolalo nářadí velkou poradu.
Porada trvala dlouho a místy byla pořádně ostrá. Nářadí totiž jednalo o tom, které nástroje
vyloučí ze středu svého důstojného společenství.
Jeden z nástrojů si vzal slovo: „Musíme
vyloučit paní Pilu, protože kouše a skřípe
zuby. Má nejkousavější povahu na světě.“
Jiný se ozval: „Mezi námi nemá co dělat pan
Hoblík: je to věčně nabroušený puntičkář
a odře všechno, na co přijde.“ „A co pan Kladivo,“ protestoval další, „se svou těžko zvladatelnou a divokou povahou? Pořád do všeho
mlátí a jde všem na nervy. Vylučme jeho!“
„A co potom páni Hřebíkové? Copak se dá
žít s někým tak pichlavým? Ať jdou pryč oni!
A také pan Pilník s paní Rašplí. Život s nimi
je ustavičná třenice. A vyhoďme také pana
Smirkového Papíra, on snad žije jenom proto,
aby se o všechny otíral!“
A tak se truhlářovo nářadí stále rozčileněji dohadovalo. Mluvil a křičel jeden přes
druhého. Pan Kladivo chtěl vyloučit pana Pilníka a pana Hoblíka, ti prosazovali vyloučení
pánů Hřebíků a Kladiva a tak dále. Nakonec
se všichni vyloučili navzájem.
Náhle poradu přerušil truhlář. Všechny nástroje zmlkly, když viděly, jak se blíží
k pracovnímu stolu. Truhlář moudře vzal
do ruky prkno a rozřízl ho kousavou Pilou.
Ohladil ho Hoblíkem, který odře všechno, na
co přijde. Paní Sekyrka, která krutě zraňuje,
paní Rašple s nabroušeným jazykem a pan
Smirkový Papír přišli na řadu hned poté. Pak
vzal truhlář bratry Hřebíky, co pořád jenom
špičkují, a pana Kladiva, který do všeho klepe a mlátí. Použil všechny své nástroje, které
měly tak nelichotivou povahu, aby vyrobil
kolébku. Nádhernou kolébku! Každou chvíli se totiž mělo narodit děťátko, a to bude ta
kolébka chovat.
Zraňujícími nástroji vyrobil truhlář ko-

lébku, která bude chovat život.
Často jsem v sobě míval velký smutek, že
máme velmi málo kvalitních „truhlářů,“ kteří
by opatrně, citlivě brali do svých dovedných
rukou nástroje, aby s nimi vytvářeli „věci“,
které chrání život.
Pak mi ale vyvstala na mysli pravda,
kterou jsem se dlouho bránil přijmout a „darovat“ druhým. Nástroj by se měl postupně
proměnit v „truhláře“, jinak zakrní, rozhádá
se – rozdělí se sám v sobě, zeslabí a tak ztratí
i to, co kdysi měl dobrého a užitečného.
A tak se s důvěrou a pokorou učím být
„truhlářem“ i se všemi těmi špatnými kroky,
které s sebou každé učení přináší. Vytvořil
jsem několik krásných kolébek, na které jsem
hrdý, několik jich také nestálo za nic, i tak
ale zůstává radost z tvorby a naděje nových
krásných a užitečných kolébek, které ještě
snad vytvořím.
Nástroj je užitečná věc, truhlář je důležitější, jeho moudrost a pokora přinesly užitek
všem.
Naučí nás to život, nebo to raději s pláčem vzdáváme?
Já se jdu učit, abych byl připraven, až přijde čas dávat a chránit život – třeba ten nový,
jarní a pokojný.
P. Ivo Kvapil

Prohlídka chrámu sv. Jakuba Většího v rámci Noci kostelů
Srdečně zveme všechny zájemce o zdejší historii a umění ke komentované prohlídce ponikelského chrámu sv. Jakuba Většího,
která proběhne v rámci celorepublikové akce
Noc kostelů dne 27. května. Plánovány jsou
celkem dvě prohlídky. První se uskuteční ve
20:00, druhá ve 22:00. Účastníci se budou
moci při této příležitosti seznámit s historií
zdejšího chrámu a jeho vnitřního vybavení,
přičemž se dostanou i do běžně nepřístupných částí kostela – do sakristie, na kůr k varhanám či do zvonice. Během prohlídky bude
prostor i na vaše případné dotazy.
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Kostel bude otevřený celý večer a můžete si zde prohlédnout fotografie z historie
naší farnosti a kostela i farní kroniku. Vstup
je zdarma. Více informací o akci Noc kostelů
naleznete na www.nockostelu.cz.Těšíme se
naviděnou!
Jménem ponikelských farníků
Miloš Holubec ml.

Ponikelské výrobky na ponikelské
pouti
Blíží se Ponikelská pouť, byť z jarních
záhonů to tak ještě nevypadá!
Ráda bych oslovila všechny ponikelské
šikulky a šikuly, kteří ve svých dílnách, obývácích a tvůrčích prostorech vytvářejí cokoliv krásného, a kteří by se chtěli se svým
umem podělit, případně jej zpeněžit.
Není nutné, aby na pouti byly jen plastové hračky a nekvalitní výrobky. Snahou je,
aby se pouťový trh (30. – 31. července 2011)

29

Kultura
stal řemeslným a nejlépe také ponikelským.
Na společném ponikelském stánku by bylo
vystaveno vše, co v Poniklé vzniklo, jako
ukázka ponikelské šikovnosti a jako podpora
v dalším tvoření.
Po domluvě s radou obce bude pro takový stánek vyčleněno obzvláště hezké místo
na tržnici, a to za zvýhodněných podmínek
pronájmu veřejného prostranství, v tomto případě tedy zdarma. Obecní radě tímto předem
děkuji.
Pokud ovšem znáte kohokoli, kdo se věnuje řemeslu či tvorbě a chtěl by na Ponikelskou pouť přijet odjinud, i on má možnost za
zvýhodněných podmínek a pěkného místa na
tržnici své dovednosti ukázat.
Pro více informací se obraťte na Sofi Soňu Annu-Marii Fišerovou: 774 585 904,
nebo Soňu Václavíkovou: 604 441 699 případně email sofi.anna.marie@seznam.cz
S. Fišerová
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Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA KVĚTEN A ČERVEN 2011

*

*

*

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.5. v 19.45 h.

HEZKÉ VSTÁVÁNÍ

přístupný (12)

Americká širokoúhlá komedie (107 min.).
K vysněné práci dostala dvě noční můry.

Vstupné 60,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 18.5. v 19.45 h.

ČERNÁ LABUŤ

přístupný (15)

Americký širokoúhlý thriller (108 min.).

Vstupné 60,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 21.5. v 19.45 h.

SPRÁVCI OSUDU

přístupný (12)

Americký thriller (106 min.).
Ukradli mu budoucnost, teď si ji bere zpátky.

Vstupné 65,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 25.5. v 19.45 h.

OBŘAD

přístupný

Americké horrorové drama (thriller) (112 min.).

Vstupné 60- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.5. v 19.45 h.

SUCKER PUNCH

přístupný (12)

Americký akční fantasy-thriller (110 min.).

Vstupné 65,- Kč

Zavřete oči. Otevřete mysl. Budete nepřipravení.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 1.6. v 18.00 h. !

RANGO

přístupný (pro všechny)

Americká širokoúhlá animovaná dobrodružná komedie v českém znění (107 min.).
Možná vypadá divně, nikoho jiného ale nemají.

Vstupné 65,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 4.6. v 19.45 h.

HLAVNĚ NEZÁVAZNĚ

Americká širokoúhlá komedie (112 min.).

přístupný (15)
Vstupné 60,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 8.6. v 18.00 h.

MÁMA MEZI MARŤANY
DILEMA

přístupný (pro všechny)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 11.6. v 19.45 h.

Americká širokoúhlá komedie (111 min.).

přístupný

Vstupné 65,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 15.6. v 19.45 h.

KRÁLOVA ŘEČ

přístupný (12)

Britské filmové drama (118 min.).
Vstupné 70,- Kč
Vystrašená země potřebuje pravého vůdce. Vystrašený člověk potřebuje pravého přítele.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 17.6. v 19.45 h. !

SVĚTOVÁ INVAZE
ODCHÁZENÍ

přístupný (12)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 22.6. v 19.45 h.

přístupný

Očekávaná, kontroverzní česká komedie podle scénáře a v režii Václava Havla (94 min.) Vstupné 60,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 25.6. v 19.45 h. !

JSEM ČÍSLO ČTYŘI

přístupný

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

Vstupné 65,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 29.6. v 19.45 h.

KAZATEL

přístupný (12)

Širokoúhlý americký akční thriller (87 min.).

Vstupné 60- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 2.7. v 19.45 h.

Americká komedie (116 min.).

ZKUS MĚ ROZESMÁT

přístupný

Vstupné 65,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

středa 6.7. v 19.45 h.

NEZNÁMÝ

Akční film v produkci USA / Velká Británie / Německo / Francie (113 min.).

přístupný (12)
Vstupné 65,- Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek 8.7. v 19.45 h. !

CZECH MADE MAN

přístupný (15)

Širokoúhlá česká „černá“ komedie (85 min.).

Vstupné 65,- Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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

30

Pod horami - březen - duben

31

Kultura

Pod horami - březen - duben

Ostatní

Ostatní
Podzimní brigáda
Pověřený redaktor se tímto omlouvá všem,
kterým článek slíbil a nedodal včas. Nicméně
podzimní práce včas odvedena byla, poděkování s trochou zpoždění stihneme dnes.
Okrašlující spolek obce Poniklá se začíná
klubat na svět. Tento spolek není o členských
příspěvcích, o pravidelných schůzkách či o lidech určitého zaměření. Je a bude o lidech, kteří
chtějí něco pro druhé udělat a zkrášlovat nejen
svoje okolí, ale třeba i dušičku a srdíčko. Jsme
parta správných lidí, kteří mají spoustu plánů.
Na podzim jsme narychlo svolali brigádičku na vyčištění horní struhy Ponikelského potoka. Nepřišlo nás mnoho, ale všem, kteří přišli,
moc děkujeme. Spíše nežli náročná práce nás
čekaly pouze kosmetické úpravy. Struha byla
velmi dobře udržovaná, vyčištěná a opravená.
Velké díky patří manželům Hájkovým (u kaštanu), manželům Skalským, a pánům Holubcovi,

Hanušovi a Vondrovi. Pokud jsme na nějaké
„správce toku“ zapomněli, omlouváme se a samozřejmě jim děkujeme také.
Míla Kavánová

Turnaj „Člověče, nezlob se!“
Dne 22. ledna se nově vzniklý spolek nazvaný „Zkrášlovací“ vydal navštívit naše spoluobčany do DPS. Protože víme, že větší počet
nájemníků čp. 432 propadl mánii zvané „Člověče, nezlob se!“ rozhodli jsme se sebrat všechnu
odvahu a poměřit síly a pevné nervy s dobře
trénovanými protivníky.
Postaveny byly hned čtyři týmy velmi odhodlaných zápasníků. S jasně nastavenými
a velmi přísnými pravidly padala jedna figurka
za druhou. Někteří se marně snažili alespoň vyjet z domečku, bohužel při prvních krocích ze
svého útočiště byli okamžitě odveleni zpět.
Tvrdý boj netrval dlouho, z výherců jed-

S jasně nastavenými a velmi přísnými pravidly padala jedna figurka za druhou.

foto: Míla Kavánová
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notlivých družtev jsme sestavili čtyřku vítězů.
Zde bylo šavlování herní kostkou velmi rychlé
a velmi rázné. S jakým zvláštním grifem někteří
nástroj hry používali, bylo až neuvěřitelné.
Nechybělo vyhlášení vítězů a posezení
u dobrého čaje a kávy samozřejmě doplněnou
nějakou sladkostí.
Bylo veselo, zavzpomínali jsme i naplánovali další akce. Tak zase někdy příště u „Člověče, nezlob se!“ nebo „Škatulata, hejbejte se!“
nebo u prohlížení fotografií.
Díky, Jiřinko a Pepíku.
Míla Kavánová

Jeden človíček stačí
Zase jsme o rok starší a zase je třeba vyčistit
požární nádrž. Zvládnu to sám se svou rodinou
nebo pozvu všechny sousedy kolem a zkusíme,
co všechno zvládneme! „Nazdar, sousedko, dovoluji si tě pozvat na brigádu tuto sobotu“ – dovolil by si někdo takovéto pozvání odmítnout?
v 6:30 hodin – výlov kaprů

v 8:00 hodin – úplné vypuštění nádrže a její
čištění
v 8:30 hodin – úklid okolí, ořezání náletu,
uhrabání, poražení suchých stromů
v 11:00 hodin – oběd – kapr na kmíně
v 11:30 hodin – vyčištění studánky a úprava zeleně a struhy kolem ní (záležitost několik
desítek let nekonaná)
v 13:30 hodin – neckyáda a posezení se
sousedy, vždyť je přeci Jiřího
Sešlo se nás dostatek a všichni plní elánu,
stihli jsme spoustu věcí i mimo program – jako
odklizení shnilého dříví sousedovi v zahraničí.
Až půjdete kolem studánky v horní části Poniklé, můžete ochutnat její vodu. Je opět čistá.
Díky jednomu človíčkovi jsme si někteří
z nás splnili tak dlouho odkládaný úkol – Jiříku
Vernare, těšíme se na další setkání sousedů, kteří nejen posedí, ale dokáží i spoustu věcí udělat.
Věci, které jeden člověk nezvládne.
Všechno nejlepší!
Za sousedy kolem horní nádržky,

Sešlo se nás dostatek a všichni plní elánu, stihli jsme spoustu věcí.
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Míla Kavánová

foto: Míla Kavánová
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TKANÉ ZNAKY PONIKELSKÝCH JESKYNÍ
(aneb malý výlet do historie textilní výroby)
Možná někteří z vás navštívili v průběhu tří
pátečních březnovo/dubnových odpolední velikonoční Tržnici řemesel v jilemnickém pivovaru. A možná některé z vás zaujal hned za dveřmi
hluk, který vydával ohromný stroj, a při bližším
pohledu i obrázek znaku, visícího za sklem.
Nebudu vás dlouho napínat – kdo byl, ví,
kdo nebyl, zde je vysvětlení - tím hlučným strojem je historický žakárský stav a znak na obrázku je znak ponikelských jeskyní. Takže nejprve
slíbený výlet do textilní historie.
Žákarský stav, který můžete vidět v expozici muzea, byl vyroben r. 1903 firmou Lüdorf
z Velkého Šenova pro soukromou stuhařskou
firmu, která se po znárodnění stala součástí podniku Stap Vilémov. Zde sloužil až do

Ostatní
r. 1972, kdy byl vyřazen z provozu. V tomtéž
roce ho získala SPŠT Jilemnice, kde se na něm
tkalo až do roku 1995. Poté již nečinně stál až
do r. 2009, kdy byl přemístěn do rekonstruovaného pivovaru jako součást Tržnice řemesel. Od
března do září 2010 byl rekonstruován (instalace nového žakárského řazení, seřízení, navedení nových osnov) a nyní je v zatím ještě ne úplně pravidelném provozu (uvažuje se o zavedení
stálých „tkacích dnů“).
Jelikož žijeme v kraji textilu, třeba některé
z vás potěší i pár technických dat.
Stav je z větší části dřevěný, součástky jsou
z litiny či oceli. Původní pohon transmisí byl
nahrazen elektromotorem. Jedná se o tzv. osmichodný stav – je schopen utkat naráz osm stuhových pásů se stejným motivem. Motiv obsahuje základní bílou barvu + čtyři další (vše barvy útku, osnovní nitě jsou bílé). Informačním
médiem je lepenková karta, na které je vytlučen
program vzoru, a tento program určuje činnost

Žákarský stav, který můžete vidět v expozici muzea, byl vyroben r.1903 firmou Lüdorf z Velkého
Šenova.

foto: Lenka Hájková
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celého stroje a vytkaný vzor. Na jedné kartě je
až 400 informačních míst. Karty jsou spojeny
šitým stehem do dlouhého pásu.
A ještě přidám pár zajímavostí: Osnova jedné stuhy se skládá z 368 nití + 2x11 krajových
nití, tká se současně 8 stuh, celkem tedy osnovou vede 3120 nití.
Tento princip tkaní vynalezl francouzský
vynálezce Charles Marie Jacquard již v roce
1808 (odtud náš český název „žakár“).
Např. program pro stuhu s jilemnickým
Krakonošem tvoří 800 karet spojených v jeden
pás, který váží cca 10 kg a poskytuje stroji cca
340000 informací /bitů).
Potud o stavu. A jak se na něj dostal znak
ponikelských
jeskyní?
Za provozu v jilemnické textilní
škole byly na
naši
objednávku vytvořeny
děrné
karty a utkána
várka znaků
s pro Poniklou typickým
rumpálem
uprostřed,
abychom
jako členové
České speleologické společnosti mohli
reprezentovat
jak příslušnost
k této organizaci, tak přímo ponikelské jeskyně v jednom znaku. Znaky postupně došly, ale
nebylo už koho kontaktovat pro utkání nových.
Až se jednou ve víchovské solné jeskyni dal do
hovoru jeskyňář s jakýmsi panem Krupičkou,
který by se moc rád podíval ještě jednou do našich jeskyní a oplátkou nabízí možnost utkání
znaků, protože jeskyňáři měli velké štěstí a jejich děrné štítky s programem se neztratily….
A po pár týdnech telefonování a emailování už
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byla u Jirky Paulů v SD Jilm objednávka, a na
stavu v muzeu příslušný program, vyladěny
barvičky útkových nití na tři barevné varianty
znaku, a za pro stroj typického „rámusu“ se rozjelo osm stuh s obrázkem rumpálu a nápisem
Jeskyně Poniklá, které zdobily stav po všechny
tři řemeslné pátky.
A proč píšu o štěstí? Některým spolkům
a dalším, kteří měli vytvořeny programy, se děrné štítky nedochovaly. Sice existuje v jilemnickém muzeu stroj na děrování karet, a jeden větší
a výkonnější je údajně i v rokytnickém Rotextilu, snad ještě žije i někdo, kdo by s nimi uměl,
ale bohužel se na okolí nevyskytuje stroj, který
tyto karty k sobě sešíval, což je také velmi důležitá operace –
aby program
správně fungoval, musí
být stehy naprosto stejné
a přesné.
Co
napsat závěrem?
Chtěla bych
touto cestou
poděkovat
panu Krupičkovi a jeho
tkadlenám za
čas a nadšení,
které věnují
našim
znakům. Budou
důstojnou,
foto: Lenka Hájková
a na dnešní
dobu i neobvyklou reprezentací nejen nás jeskyňářů, ale
také obce, a potažmo tradiční ruční práce.
A i když už na stavu nebudou naše znaky,
ale pravděpodobně jilemnický Krakonoš, stojí
za návštěvu. Pro nás starší je připomenutím dob
minulých a zručnosti našich předků, pro mladou generaci ukázkou čehosi, co funguje bez
počítače, na základě dovedností „obyčejných“
lidských rukou a geniality lidského mozku.
Za ČSS ZO 5-01 Lenka Hájková
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Poslední skluz
Tak jsme se naposledy sklouzli. Zimní sezóna 2010/2011 byla ukončena. I když Krakonoš zařídil absolutně skvělé počasí o vánočních
svátcích i o ponikelských školních prázdninách,
lednové živly ho bohužel neuposlechly. Obsluha vleku ovšem nezahálela a pomocí zasněžovací techniky, kterou mají k dispozici, zasněžovala a zasněžovala. Hlavní sjezdovka byla
sjízdná do posledních dní. Rolbaři se neustále
zlepšovali. Škoda, že příjezdová komunikace
je v tak špatném stavu. Škoda, že není k dispozici odpovídající parkoviště. Největší škoda
je, že na ponikelský vlek mnoho ponikelských
nechodí.
12. března jsme se s vlekem rozloučili.
Snad to není loučení poslední, ale rozloučení
jen na pár měsíců než začne opět zima.
Na sjezd na čemkoliv ještě bylo sněhu dost.
Ovšem závodníci museli zdolat prudký kopec
vzhůru bez pomoci vleku po svých. Největší
početní zastoupení měly klasické boby nebo-li
pekáče, zajímavé stroje ovšem nechyběly. Rohačky a loď byly největší raritou. Jízda pacienta
na prkně či zlatokopa na pytli - to byl zážitek!
Dalšímu skluzu na čemkoliv ZDAR!!!
Míla Kavánová

První řádné valné shromáždění
Vážení sousedé, podruzi, kandidáti členství,
Kabinet kerkonošské slovesnosti byl založen. Stalo se tak na ustavujícím valném shromáždění dne 17. 3. 2011 podpisem ustavující
listiny a slavnostního provolání všemi zakládajícími členy nového ponikelského spolku.
Byly stanoveny hlavní úkoly Kabinetu, zazněla zdravice Matice Tuláčkovy, byl představen návrh stanov, v rámci kulturního programu
zazněla audionahrávka poudačky S. Hubačíkové.
Ustavující valné shromáždění bylo prvním
krokem na dlouhé cestě za vytčenými cíly. Dalším logickým krokem bude první řádné valné
shromáždění, které ustaví jednotlivé komise,
schválí Regule a další provozní náležitosti tak,

aby se činnost spolku mohla rozběhnout na plné
obrátky.
Dovoluji si Vás tímto pozvat na První řádné valné shromáždění Kabinetu kerkošské slovesnosti, které se uskuteční v pátek 20.5.2011
od 19:00 v restauraci pensionu Krakonošovo
zátiší.
Jaromír Jirouš ml.
konšel – pravá ruka Kabinetu kerkonošské
slovesnosti

Z činnosti Jilemnicka - svazku
měst a obcí v roce 2010
Tak jako v loňské roce i letos bychom Vás
rádi informovali o tom, co společného se podařilo zástupcům obcí uskutečnit na území mikroregionu Jilemnicko, které čítá 21 členských
obcí. Jilemnicko – svazek obcí zaznamenal
v roce 2010 významný nárůst v počtu realizovaných projektů a v získané dotační podpoře.
Již od začátku ledna byla nastartována práce
na dvou projektech zaměřených na řešení likvidace bioodpadu, které získaly příslib finanční podpory z Libereckého kraje na konci roku
2009. Celkem bylo na tuto aktivitu profinancováno 160.270,-Kč.
V první polovině roku probíhala také realizace dalšího projektu podpořeného tentokrát
z prostředků Programu rozvoje venkova ze
Státního intervenčního fondu prostřednictvím
Místní akční skupiny „Přiďte pobejt! o.s.“.
Projekt byl zaměřen na vypracování znaleckého posudku, tzv. pasportu na všechny drobné
památky v mikroregionu. Celý soupis byl dokončen zhruba v měsíci září a obsahuje více než
300 drobných památek z 21 obcí. Navazující
aktivitou na tuto činnost bylo vydání odborné
publikace včetně obrazové dokumentace, která
přehledným způsobem představuje všechny do-

Prosba

Pokud někdo našel na čarodejnicích černý fotoaparát FUJI JZ 300
ať jej prosím odevzdá na obecní
úřad nebo zavolá na tel. číslo:
736 610 061.
Poctivého nálezce odměním.
Děkuji Markéta Hrubá
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tčené památky odborné i laické veřejnosti. Nákladem 400 ks byly vydány barevné vázané publikace, které jsou rozmístěny po obcích, školách, knihovnách, muzeích nebo informačních
centrech. O vydané publikace byl velký zájem
a není vyloučena možnost dotisku. Realizace
celé akce představovala výdaj 467.960,- Kč
a trvala od ledna 2010 do prosince 2010.
S roční odmlkou získal Jilemnicko – svazek
obcí opět možnost realizovat projekty drobných
oprav a úprav ve vybraných členských obcích.
Liberecký kraj podpořil z Grantového fondu
tedy již akci pod novým názvem „Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko“ a přidělil dotaci
ve výši 70% na celkový rozpočet 275.420,- Kč.
V rámci projektu byly realizovány čtyři dílčí části v jednotlivých obcích. První subprojekt
byl realizován v obci Benecko, kde proběhla v místní části Dolní Štěpanice oprava staré
kapličky. Opravu realizovalo Středisko služeb
Benecko a celkové náklady na opravu činily
64.000,- Kč.
Druhý subprojekt byl zaměřen na opravu
části veřejného osvětlení v obci Vítkovice v Krkonoších v celkové hodnotě 50.000,-Kč. Práce
vykonala firma Služby Vítkovice.
Třetím dílčím projektem bylo vybudování
veřejného místa k odpočinku v obci Studenec.
Tuto práci zrealizovala firma Michal Kuřík, Jilemnice v závazném rozpočtu 84.780,- Kč.
Posledním projektem bylo zřízení orientačního značení v obci Paseky nad Jizerou. Na
této akci se podílely tři samostatné subjekty.
Firma Doznak - Radek Veselý dodala nezbytné
příslušenství pro místní značení, firma Truhlářství a těžba dřeva Paseky nad Jizerou zhotovila stojany na mapy a dodala i samotnou mapu
a firma Kuřina z Rokytnice nad Jizerou dodala
směrovky. Celkové náklady na tuto akci činily
56.640,- Kč.
Jilemnicko – svazek obcí však nepracuje
pouze na činnostech, které jsou přímo podpořeny dotacemi a granty. Stěžejní část práce je
věnována řízení běžného chodu organizace jako
takové a přípravě aktivit, které jsou financovány
z pravidelných členských příspěvků. Prostřednictvím práce externího manažera jsou vyvíjeny
následující aktivity. Jilemnicko – svazek obcí je
členem Místní akční skupiny „Přiďte pobejt!
o.s.“ a účastní se vybraných jednání a valných
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hromad. Zástupci Jilemnicka – svazku obcí se
účastní i jednání Krkonoš – svazku měst a obcí,
se kterým spolupracuje již od počátku svého
založení. Aktivně také působí v projektech prevence a vzdělávání. I v roce 2010 se partnerským způsobem s Městem Jilemnice podílel na
realizaci dvou preventivních akcí, z nichž jedna
byla tradičně zaměřena na děti a druhá pilotně
na skupinu seniorů.
První preventivní projekt vycházel z tradice
v oblasti dopravní výchovy. Rok 2010 představoval již čtvrtý ročník projektu „Děti, pozor
silnice!“. Realizováno bylo 9 seminářů s zajištěnou dopravou tam i zpět. Dětem i pedagogům
se projekt opět líbil a díky podstatné podpoře
sponzorských subjektů bude možné udržet jeho
realizaci i v dalších letech.
Druhým projektem z oblasti prevence kriminality byla aktivita zaměřená na seniory. Cílem projektu „Bezpečné stáří“ bylo intenzivní
nasměrování oblasti primární prevence v rámci
území obce s rozšířenou působností Jilemnice
k věkové skupině seniorů.
Jilemnicko – svazek obcí realizuje také
projekty s víceletým dopadem. Mezi takové patří „Krakonošovy letní podvečery bez hranic“.
V roce 2010 probíhala realizace projektu bez
obtíží a souvisle. Intenzivně probíhala příprava turistického průvodce Jilemnickem. Vznikl
barevný materiál pod názvem „7 dní v Krkonoších“.
V červenci byla uskutečněna další kulturní
přehlídka Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici. Opět se jednalo o čtyři kulturní dny,
z nichž jeden programově zajišťoval polský
partner - Město Karpacz.
I do dalších let mají členské obce Jilemnicka – svazku obcí smělé plány a doufají, že
se podaří využít dalších možností při čerpání
finančních prostředků nejen z EU, ale i z národních a regionálních programů. Jilemnicko –
svazek obcí uzavřel v roce 2010 deset let svého
oficiálního působení. Věříme, že mikroregion
Jilemnicko není již pojmem neznámým a že
většina obyvatel se s činností Svazku více či
méně setkává i osobně. Držte nám palce, aby
tomu bylo tak i nadále!
(článek je redakčně krácen)
Radka Paulů
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Inzerce
Bezpečné a účinné hubnutí

Osvědčené programy Vám pomohou nejen zhubnout, ale především si
váhu i udržet.
Informace: M. Jónová, tel: 720442651
http://www.hubnete.cz/fitmile

KURZ PATCHWORKU
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Od září 2011 každé úterý nebo čtvrtek (dle dohody účastnic) 10 lekcí
šití patchworku. Naučíte se základní vzory. Ušijete si
polštářky,ubrusy,deky či tašky.
Informace a přihlášky : Ivana Plichtová
Tel. : 605 281 263, mail : ivaplichtova@seznam.cz
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Sklenářství Pacholík
Nabízíme:
Sklenářské práce
• řezání a prodej plochého skla a zrcadel
• vysklení a zasklení klasických oken

Rámování a paspartování obrazů
• výběr rámů a paspart dle vzorníku
Příjem a výdej zakázek:
Pátek 14 – 18 hod. (případně po telefonické dohodě)
Sběrné místo: Přívlaka (Jilem) 366, 512 42 Poniklá
Tel: 607653607 (po 18 hod)
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!

39

