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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máme za sebou krásné podzimní dny
a s nimi přichází i nové číslo zpravodaje.
A né ledajaké. Po několika experimentech
se nám podařilo přiblížit vzhled časopisu
jeho nabitému obsahu. Ano, před Vámi
leží první celobarevné, na kvalitním papíře tištěné číslo obecního zpravodaje Pod
horami.
Od teď už tak bude vypadat každé.
S tím, že je časopis barevný, souvisí samozřejmě i vyšší náklady na tisk. Počítejte prosím tedy s tím, že se od příštího roku
pravděpodobně zvýší jeho cena (i když
se mnou budete jistě souhlasit, že počítat
cenu tohoto skvostu je celkem bezpředmětné, neboť každé číslo je k nezaplacení:)).
Za dobu, po kterou jsem pověřen redigováním zpravodaje, se stalo naprostou
samozřejmostí, že jednotlivé příspěvky
jsou více či méně doplněny fotografiemi.
Často nám však bylo po právu předkládáno, že černobílé a na obyčejném papíře
tištěné fotky jsou často neostré, postavy
nerozeznatelné a v celku jsou obrázky takové „šedé“. Jediné řešení tohoto problému je jasné. Celobarevný časopis.
Pevně věřím, že se vám bude nové
čtivo pestré formou i obsahem líbit a že
budete akceptovat jeho vyšší cenu od příštího roku. Mým tajným přáním je dokonce to, že se díky novému vzhledu i rozšíří
řady Vás, našich pravidelných čtenářů.
Na závěr mého úvodníku snad jen taková kacířská otázka na přemýšlení. Co
přijde dál? Posunuli jsme se přes psaní
přes kopírák, přes psací stroj a xerox, přes
psaní na PC a černobílý tisk ke křídovému
papíru a barevným fotografiím. Co přjde
dál? Nevím, ale už se na to moc těším...
Příjemné čtení Vám za naši redakci
přeje
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Marek Kulhavý - redaktor
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Většina témat, která hýbou vsí, je dostatečně
popsána v článku slečny místostarostky a v zápise zasedání ZO. Přesto si dovolím několik
skrovných připodotknutí.

Už je fuk, Nepomuk
Naštěstí snad ne na dlouho… Socha svatého
Jana Nepomuckého dočasně opustila své místo, když se před devastujícími povětrnostními
vlivy uchýlila do azylu ateliéru restaurátora
pana Sklenáře. Ten nyní věnuje svoji péči
balustrádě (kamennému „zábradlí“ kolem
sochy) a provádí odborné ošetření již notně
poškozených pískovcových dílů. Mezitím se
také upravuje podstavec sochy, který bude
nově založen, a ze kterého budou odstraněny
některé nepůvodní fragmenty. To, co nás
ale zajímá pochopitelně úplně nejvíce, totiž

rekonstrukce vlastní sochy světce (respektive
sousoší, neboť v lepším případě usilujeme
též i o pořízení replik zcizených andělíčků),
kolem sebe má zatím tak trochu otazník. Tím
otazníkem je nejistota v přiznání dotace na
tuto opravu, jako nutná podmínka možnosti
ji uskutečnit. Zatím získané prostředky tak
postačí na nové založení sochy a na opravu
balustrády. Nepomuk, doufejme, bude následovat ještě příští rok.

Homole v novém kabátě
V květnu letošního roku jsme se na těchto
stránkách ptali – „Kam kráčíš, Homole?“
Dnes rádi sdělujeme, že Homole míří pod
patronaci nového správce, který nalezne
potřebné finance pro vstupní investice
do zkvalitnění zázemí a vybavení areálu.

Svatý Jan Nepomucký nastupuje na korbu nákladního vozu.
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Správce, který přistoupí k vlastnímu provozování stylem, který bude těšit nejen nás, ale
i jeho. Přeji tímto firmě Čerpadla Vrchlabí, aby
zažila s Homolí více radostných chvil, než kolik si jich užila obec. Také děkuji majitelům
pozemků za rozumný přístup k novému provozovateli. Věřme, že již tato zima ukáže
v kvalitativně vyšší lyžovačce správnost této
volby.

Územní plán
Po zhruba 18 měsících od zadání změny
územního plánu obce Poniklá č. 1 byla
tato vyhlášena v srpnu letošního roku. Po
předchozí dohodě do ní ovšem nebyla zahrnuta drtivá většina požadavků na změnu
využití pozemků. Změna č. 1 tak řeší pouze
zcela nesporné požadavky, zejména pak
odstraňuje zjevné chyby územního plánu.
Na základě přání některých žadatelů o změnu
ÚP (minulých i budoucích) si Vás dovoluji
pozvat na čtvrtek 24. listopadu 2011 od 16.00
do zasedací síně OÚ Poniklá.
Veřejná debata nad možností pořízení
změny č. 2 Územního plánu obce Poniklá se
uskuteční za přítomnosti zástupkyně Odboru
územního plánování a stavebního řádu.
Během schůzky nás čeká zejména:
- Vysvětlení příslušné legislativy a procesu
tvorby změny ÚP
- Vysvětlení problémů s vymezením dalších
zastavitelných ploch
- Debata o dalším postupu pro případnou
žádost o změnu č. 2 ÚP Poniklá

Obecní hlásný
účast na zájezdu:
George Frideric Händel, Antonio Vivaldi,
Jean-Philippe Rameau a další: KOUZELNÝ OSTROV
Sobota 21. ledna 2012, Kino Radnice
Jablonec n. Nisou
Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě
a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém
plátně, anglicky s českými titulky.
Hudbu Händela, Vivaldiho, Rameaua
a dalších doplňuje nové libreto Jeremyho
Samse, které kombinuje postavy a motivy
ze Shakespearových her Bouře a Sen noci
svatojánské. Pod hudebním vedením experta na barokní hudbu Williama Christieho
v inscenaci vystoupí ve hvězdném obsazení
prvotřídní umělci.
(Vhodný dárek pod stromeček.)
Cena představení 330,-+ doprava (dle počtu
přihlášených).
Přihlášky přijímám na OÚ (nebo na tel. 481
585 133, 603 569 389)
Připomeňme snad jen pro zajímavost, že
při minulém společném výjezdu za operou
odjížděl z Poniklé na Liberec autobus obsazený více než 30 diváky (!!!).
Tomáš Hájek, starosta

Opera – Kouzelný ostrov
Po velikém úspěchu zájezdu na operu Nabucco do Liberce, na který jsme vyjeli společně
s Městskou knihovnou v Jablonci nad Jizerou,
se nám blíží další zajímavá možnost okusit
nejvyšší a nejkrásnější divadelní žánr. Nepochybuji v opět šťastnou volbu při výběru
titulu paní Hankou Vaňkovou z jablonecké
knihovny, a tak si Vám dovoluji doporučit

Kouzelný ostrov

foto: Metropolitní opera v New Yorku
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Obecní rada

O čem jednala obecní rada v podzimních měsících?
Vážení ponikelští sousedé, je za námi nádherné babí léto. Září nám vynahradilo deštivý
srpen, a tak si snad většina poslední slunné
a teplé dny náležitě užila. Září a říjen byl plný
zajímavých kulturních a pro mě i osobních
zážitků. Proběhlo pasování našich prvňáčků,
na návsi se uskutečnily první Tuláčkovy
slavnosti, zavítalo k nám opět nejlepší ochotnické divadlo ze Slovenska. A věřte, že letos
ještě nekončíme! Ale teď pojďme k tomu,
o čem jsme jednali při jednání RO.
V rámci zlepšování bytových podmínek
proběhla rekonstrukce bytů v čp. 60. Před
rekonstrukcí byly napojeny 2 byty na kanalizaci a 7 bytů do žumpy – v posledních letech
však bylo nutné žumpu stále častěji vyvážet,
což znamená jediné - čím častější = tím dražší.
Nyní jsou všechny byty napojeny na kanalizaci a žumpa byla zrušena. Obec uhradila
práci instalatéra, materiál a splachovací mísy.
Na zednických a pomocných pracích se podíleli nájemci, částečně v rámci veřejné služby,
případné úpravy koupelen probíhaly v režii
nájemců. V předchozím připojení si nájemníci náklady na pořízení odpadních rozvodů
museli uhradit, respektive jim byly náklady
připočteny k dlužnému nájemnému – zde se
rada shodla, že tyto úpravy by měly být nákladem vlastníka domu, navíc zde byl zájem, aby
byli všichni nájemníci připojeni ke kanalizaci
a odpadlo tak časté vyvážení žumpy. Náklady,
které byly takto těmto nájemníkům připočteny
k dluhu, byly z dlužného nájemného odečteny.
Rada obce se několikrát vrátila k žádosti
nájemníků v čp. 266 a 267 o změnu vytápění
těchto objektů. Pro představu – v bytě o velikosti 100 m2 platí nájemník měsíční zálohy na
teplo ve výši 2 500 Kč, za poslední rok se jeho
náklady na topení vyšplhaly na neuvěřitelných
50 000 Kč! Pro domy čp. 266, 267 a Kantýnu
byly firmou JENA s.r.o. z Turnova provedeny výpočty tepelných ztrát. Tato firma
navrhla pro tyto objekty místo součastného
vytápění topným olejem instalovat dva ko-
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tle EKOEFEKT. Rada obce nyní pro zjištění
pořizovacích nákladů osloví dodavatele těchto
kotlů.
Krajským zastupitelstvem byla koncem srpna schválena dotace z GF č. 99 na
provzdušnění centrální ČOV v Poniklé – do–
tace činí 255 000 Kč, vlastní prostředky obce
musí být v min. výši 45 000 Kč. O cenovou
nabídku bylo požádáno 10 firem, nabídky
dodalo 6 firem. Na základě obdržených cenových nabídek na dodávku technologie rozhodla rada obce o přidělení zakázky společnosti
VODA CZ s.r.o., která splnila parametry
dodávky a nabídla nejnižší nabídkovou cenu.
Tento projekt řeší výměnu provzdušňovacích
elementů a opravu seřízení dodávky množství
vzduchu. Energetická úspora na ČOV by po
této investici mohla dosáhnout až 100 000,Kč ročně.
České Radiokomunikace a. s. zažádaly
o napravení závadného stavu v katastru
nemovitostí ve věci vlastnictví televizního
převaděče umístěného na pozemku obce. Podle Radiokomunikací je převaděč nesprávně
uveden ve vlastnictví obce. K prokázání stavu
doložily Radiokomunikace hospodářskou
smlouvu, při bližším prozkoumání se však
přišlo na to, že Hospodářská smlouva není
na převod vlastnictví, ale pouze na převedení
správy majetku. Pro správné zjištění stavu
byl osloven JUDr. Zelinka, po prostudování

Myslivecké sdružení Kákov Vás
srdečně zve 26. listopadu 2011
na tradiční Poslední leč do sálu
„Kantýny“. Začátek ve 20 hod.,
vstupné 60 Kč, k poslechu hraje
Reflex Hořice, myslivecká kuchyně a tombola. Prodej jídla i přes
ulici. Na hojnou návštěvu se těší
pořadatelé.
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Sněhové komando.
všech dokumentů shledal pravdivost informací, které uvádějí Radiokomunikace, protože
Hospodářská smlouva byla uzavřena v roce
1984 a dle tehdejších zákonů se správa rovnala
vlastnictví.
Rada obce se zabývala prostorem zahrady
před základní školou. Ke spolupráci byla oslovena Ing. Jitka Novotná z Rokytnice nad Jizerou, která se zabývá zahradní architekturou.
Paní Novotná přislíbila dodat cenovou nabídku na vypracování studie či nižší projektové
dokumentace pro obě části zahrady spojené
s dětským hřištěm. Předpoklad je předložit na
přelomu roku žádost o dotaci na vybudování
hřiště z programu MMR.
Základní škola obdržela finanční dar ve
výši 100 000 Kč od paní Jarmily Maiorany.
Za tento dar budou nově vybaveny dvě třídy.
Základní škola také obdržela dotaci ve výši
10 000 Kč na nákup sportovních míčů, o vybavení šaten ve sportovní hale požádala přes
dotaci do grantového fondu LK – programu
č. 14. V rámci projektu EU – peníze školám,

Obecní rada

foto: Bára Kulhavá

základní škola získala 643 000 Kč na individualizaci a inovaci výuky pomocí výpočetní
techniky.
MPSV vyhlásilo pro rok 2012 výzvu
pro poskytovatele sociálních služeb. Obec
prostřednictvím žádosti o dotaci požádala
o mzdové prostředky na pečovatelku v DPS.
Obdobnou výzvu vypsal také Liberecký
kraj, a protože obec může žádat z obou dvou
programů, byla žádost do tohoto programu
předložena v říjnu.
Obec na základě usnesení okresního soudu v Trutnově ve věci dědictví po zemřelém
převzala bez jakýchkoliv závazků majetek
„nepatrné“ hodnoty (za vypravení pohřbu) osobní automobil Renault Megane Scenic 1.6,
rok výroby 1997. Rada obce nabídne vozidlo
k prodeji, získané peníze budou použity pro
řešení vozového parku „Drobných služeb“.
Významným bodem v činnosti RO bylo
jednání se zájemci o pronájem lyžařského vleku. Schválení pronájmu bylo jedním z hlavních
bodů na 7. zasedání ZO. Předpokladem nájmu
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bylo nalezení dohody o pronájmu pozemků
v lyžařském areálu, které jsou v soukromém
vlastnictví. Díky nalezení společného řešení
bude letošní sezóna v rukou společnosti
Čerpadla Vrchlabí s. r. o., které zastupitelstvo
obce schválilo pronájem.
Protože se nám blíží plesová sezóna, tak
i rada se zabývala přípravou již 11. Sousedského plesu. A kdy se můžete těšit? Již v sobotu 14. ledna 2012 v Kantýně! Připravena pro
Vás bude bohatá tombola, živá svižná hudba
i předtančení.
Vážení sousedé, již za pár týdnů bude
chodit Mikuláš, dámy (možná i pánové)
začnou s vánočním úklidem, pečením cukroví. Nezapomeňte i na to hezké, co adventní
čas přináší a budete-li chtít nasát vánoční atmosféru, budeme se na Vás těšit 3. prosince
u vánočního stromu na návsi!
Příjemně prožitý zbytek podzimu a krásný
advent Vám všem přeje
Petra Novotná, místostarostka obce

Ovšem, abyste si nemysleli, že obecní

Obecní rada
rada jen suše plní úkoly dané jí zákonem
o obcích, dovolím si díky Pod horami mužské
části rady poděkovat a prozradit Vám všem,
jak tito čtyři pánové umí rozesmát několik
desítek lidí svým několikaminutovým vystoupením. Stalo se tak v náš svatební den,
kdy si pro nás obecní rada připravila v ten
den již druhý svatební obřad, ovšem tentokrát
v kerkonoštině a přímo na Tuláčkově návsi.
Petr Plichta, v roli matrikáře, bravurně zvládl
svůj několikařádkový text (upřímně, já bych si
na něm jazyk polámala). Rychtář Tomáš Hájek
s kamennou tváří nás poté provedl svojí řečí
(všichni už víte, že kerkonoština je pro něj
hračka), kdy všichni svatebčané slzeli smíchy,
jen on sám „nehnul ani brvou“. Naverlouhal
nám toho dost, s perstýnkama se nemeškal
a přešel zrovna k tomu „KUT“ a vocicmávání.
A tak mi, pánové, dovolte, poděkovat Vám za
nádherný zážitek! Vaše scénka byla ten den
nejčastěji skloňována!
Za příjemné zpestření děkují nejenom
obecní radě, ale také TJ Poniklá a hasičkám
Petra a Marcel Novotní

A tak mi, pánové, dovolte, poděkovat Vám za nádherný zážitek!
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Zastupitelstvo

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 3. 10. 2011
7. zasedání ZO proběhlo dne 3. 10. 2011
od 17:00 hod. v jídelně HD Krakonošův ranč,
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.

Pro
12

1) Zahájení
7. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:03 starostou
Tomášem Hájkem za přítomnosti 12 zastupitelů
(omluveni: Miloslava Kavánová, Jaroslav Jón,
Květa Kavánová)

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 5. 8. do 3. 10. 2011
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka, paní Petra
Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Paní Hájková (host) se dotázala na posyp cesty
k MŠ – posyp bude opět na zavolání, pokud to
podmínky umožní, sypat se bude.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 5. srpna 2011 do
3. října 2011.
Hlasování:
Pro
12

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2011:
Navýšení příjmů rozpočtu o 641 043 Kč
Navýšení výdajů rozpočtu o 641 043 Kč.
Hlasování:

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Schválení rozpočtové změny
č. 3/2011
T. Hájek, starosta (info): Ke změnám rozpočtu
na příjmové i výdajové části dojde v souvislosti
se získáním dotací: - první platba na akci EU
peníze školám 386 043 Kč (celkem bude dotace
činit 643 000 Kč)
- dotace z KÚ LK na rekonstrukci ČOV 255 000 Kč.
Obě položky se v rozpočtu promítají i na výdajové straně pro účely, na které byly určeny.
Diskuse: Bez připomínek

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Schválení úpravy výše nájmu
v obecních bytech
T. Hájek (info): Obec momentálně vlastní 40
bytů v obecních bytových domech. Současné
nájemné je 29,55 Kč/m²/měsíc v bytech vyšší
kategorie (čp. 204, 266, 267) a 26,60 Kč/m²/
měsíc v bytech nižší kategorie (čp. 54, 55, 60,
262, 307).
Po skončení regulace nájemného (kdy bylo
doposud nájemné zvyšováno podle tabulek vydaných pro daný rok vládou) lze napříště sazby stanovit rozhodnutím ZO bez předepsaných
limitů (pojistkou proti nemravné výši nájmu je
možnost obrátit se na soud, který stanoví jeho
přiměřenost – v našem případě zdaleka nehrozí).
V naší obci se za rok vybere cca 1,2 mil. Kč,
investiční výdaje na větší rekonstrukce činí
800-900 tis. Kč, zbytek jsou nezbytné výdaje
jako revize, poplatky, drobné opravy a další
administrativa. Současný příjem z nájemného
nestačí ani zdaleka pokrýt požadavky nájemců
na rekonstrukce bytového fondu, obec nemá
z čeho tyto výdaje dotovat, RO navrhuje zvýšit
nájemné od 1. 4. 2012 následovně:
39 Kč/m²/měsíc v bytech nižší kategorie,
44 Kč/m²/měsíc v bytech vyšší kategorie.
Diskuse: Jako první zmínil starosta emailový
návrh nepřítomné zastupitelky M. Kavánové
na zvýšení nájmu o 20%.
Nejprve se občané dali do diskuse ohledně
systému topení v čp. 266 a 267, topení je
drahé. S tímto problémem RO již pracuje,
chystá se studie o možnosti změny systému
vytápění. Jako závěr této části debaty navrhl
starosta vyvolat jednání týkající se přímo tohoto problému.
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Nájemníci byli obecně proti tak velkému
zvýšení nájemného, především z finančních
důvodů. Diskutována byla také možnost
ponechávat nájemné vybrané v konkrétním čp. na výdaje tohoto čp., toto nelze, ale
bylo by možné ponechat např. 20% vybrané
částky na drobné opravy. Starosta vzal také
na vědomí připomínku paní Skalské ohledně
možnosti snížení nájemného v podkrovních
bytech, ve kterých je výrazně snížený profil místnosti sklopeným stropem. Na dotaz
ohledně neplatičů informoval starosta o situaci – nevybraná částka se v podstatě ustálila
na cca 150‑200 tis. Kč, obec vymáhá i letité
pohledávky. Dle názoru pana Bekra by bylo
nejlepší všechny byty prodat, - toto nelze již
jen proto, že veškeré bytové domy (vyjma
prodávaného čp. 307) jsou stále zastaveny
u bank.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zvýšení nájemného od
1. 4. 2012: v bytech v čp. 54, 55, 60, 262, 307
na 39 Kč/m²/měsíc, v bytech v čp. 204, 266,
267, 303 na 44 Kč/m²/měsíc.
Hlasování:
Pro
8

Proti
J. Bekr
A. Vondrová
L Scholzová

Zdržel se
S. Václavíková

Schváleno

Po hlasování se ještě ozvali nájemníci – nesouhlasí s tímto skokovým navýšením, starosta ujistil, že je to poslední větší skok, který
uzavírá postupný proces deregulace dotovaného nájemného, které se tímto již blíží
tržnímu nájemnému. Navýšení v dalším roce
není plánováno, případné další úpravy sazeb
by neměly být zásadní. Pan Bekr si myslí, že
tato úprava pouze zvýší počet neplatičů. Starosta upozornil, že neplatiči jako celek nejsou
zásadním problémem, měsíční výběr nájemného odpovídá 100% jeho úhrnu. Dílčí problémy pochopitelně lze očekávat, nelze však na
jejich základě nečinně přihlížet chátrání obecního majetku.

5) Schválení pronájmu areálu
Homole
T. Hájek (info): Z pověření ZO bylo osloveno několik podnikatelských subjektů

9

s nabídkou dlouhodobého pronájmu areálu
Homole. Konkrétní nabídku podala firma
Čerpadla Vrchlabí a pan Michal Hamáček. RO
doporučuje přijetí nabídky Čerpadla Vrchlabí.
Diskuse:
Zastupitelé obě nabídky diskutovali již na pracovním setkání a dále pak v emailové diskusi.
Starosta ještě doplnil další informace ohledně
pronájmu, jak je nabízí pan Hamáček a jak je
nabízí firma Čerpadla Vrchlabí:
Jako výhodnější pro obec byla vyhodnocena
nabídka firmy Čerpadla Vrchlabí: nájem je celosezónní na 10 let, zahrnuje celý areál včetně
koupaliště, kde by měla být firmou nainstalována písková filtrace, provedou obnovu
zařízení na vleku, doplnění zasněžování, marketing, nové webové stránky, koupě sněžného
skútru,... Zaměstnají oba obecní zaměstnance,
zaplatí nájem pozemků, zaplatí roční nájem
obci 50 tis. Kč, nebudou obci účtovat stávající poplatky za servisní činnost na obecních
a hasičských čerpadlech a práci na jejich
opravě (cca 50 - 100 tis. ročně), zvýhodní ponikelské školáky. Provoz vleku by měl být pro
ně prestižní záležitostí, kdy budou v praxi provozovat zasněžovací systémy, jejichž servisem
se zabývají. Pan Kulhavý se dotázal na možný
podíl obce na zisku – nájem je definován pevnou částkou. Paní Scholzová upozornila,
že i tak je nabídka výhodná, vlek se nezruší,
naopak zaměstná lidi, jeho provoz je přínosem
i pro další místní podnikatele, budou udržovat
také běžecké tratě, nabízí výhody pro místní.
Na dotaz technických zaměstnanců obce
ohledně přístupu k dílně v areálu – během
první zkušební sezony se tyto detaily vypilují.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje pronájem areálu Homole včetně veškerého vybavení firmě
Čerpadla Vrchlabí s.r.o. dle parametrů uvedených v písemné nabídce firmy ze dne
23. září 2011 a pověřuje radu obce přípravou
nájemní smlouvy.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení data pro anulaci neuskutečněných prodejů pozemků
T. Hájek (info): Některé v minulých letech
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schválené prodeje obecních pozemků zatím nebyly realizovány (i 5 a více let). Tyto
pozemky tak sice zůstávají obecní, ale jsou
blokovány právě rozhodnutím o nerealizovaném prodeji.
Diskuse:
Pan Plichta se zajímal o seznam těchto
pozemků a zda budou kupci osloveni – ano,
pokud je bude možné dohledat.
Návrh usnesení:
ZO stanovuje konečný termín pro realizaci
prodejů pozemků schválených ZO Poniklá
před 31. 12. 2010 na 31. 12. 2012. Nebude-li
do data 31. 12. 2012 uzavřena kupní smlouva,
ruší ZO svůj dřívější souhlas k prodeji.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Vzdání se předkupního práva
vůči pozemku
T. Hájek (info): Pan Řehořek žádá obec, aby
se vzdala předkupního práva na pozemek
404/2 v k.ú. Poniklá (část louky mezi hřištěm
u garáží a náhonem). Územní plán definuje
tento pozemek jako plochu s vymezením
veřejně prospěšné stavby P18A - parkoviště
a P18B – sportoviště. V případě změny vlastníka má obec předkupní právo. RO doporučuje
toto právo nevyužít.
(Trochu paradoxně ÚP prohlašuje veřejně
prospěšnou stavbou louku s pouze potenciální možností využití – spornou možností.
Pozemky s existujícím hřištěm 402/1, 402/2,
402/3 však nikoliv, což výrazně komplikuje
snahu o jejich získání do vlastnictví obce…).
Vzhledem ke složitějším majetkovým
poměrům v okolí pozemku by obec jeho teoretickým získáním (problém stanovení ceny
pro vyvlastnění) neměla zaručen odpovídající
přístup. Ten je podmíněn dohodou s dalšími
vlastníky, která by byla při tomto postupu nemyslitelná.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO se vzdává předkupních práv na pozemek
ppč. 404/2 v k.ú. Poniklá, která jsou Územním
plánem obce Poniklá definována jako P18A a
P18B. ZO nepředpokládá výstavbu parkoviště

ani sportoviště na tomto pozemku.
Hlasování:
Pro

Proti

10

0

Schváleno

Zdržel se
A. Vondrová
L. Scholzová

8. Schválení vyhlášky 2/2011 (veřejný pořádek, pohyb psů)
T. Hájek (info): Kontrolou pracovníků ministerstva vnitra bylo doporučeno přepracování
stávající vyhlášky zabývající se tímto problémem.
Změny:
- Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce
Poniklá č. 8/2005 „K zabezpečení veřejného
pořádku v obci“, ze dne 29. listopadu 2005.
- Namísto vyjmenovávání konkrétních parcel
pracuje vyhláška s pojmy intravilán a extravilán
- intravilán - zde by měl být pes veden na
vodítku
- extravilán - zde by měl být pes pod dozorem,
vodítko není vyžadováno
- úklid znečištění je předpokládán na všech
veřejných prostranstvích.
Diskuse:
Paní Hájková se zeptala na přesné vymezení
intravilánu a extravilánu – bude graficky
určeno, podle jejího názoru by pes měl být na
vodítku všude, v intravilánu pak s náhubkem.
Paní Scholzová se zajímala, kdo bude postihovat „hříšníky“ – tak jako veškeré přestupky
Správní odbor MěÚ Jilemnice.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje vyhlášku 2/2011
O zabezpečení veřejného pořádku a čistoty,
o stanovení pravidel pohybu psů na veřejném
prostranství.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Žádost o dotaci do programu
POV – oprava komunikací
T. Hájek (info): Program obnovy venkova.
Podána by byla žádost o dotaci na rekonstrukci
obecních cest:
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1, Od Vaníčků po bytovku u kaštanu – balená
2, Od paneláku k vodojemu nad MŠ – balená
Celkové náklady cca 400 tis, dotace 50%. Realizace 2012.
Diskuse: bez připomínek (pouze upřesňující
dotazy).
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci
z Grantového fondu – Program obnovy venkova – program č. 17 na projekt rekonstrukce
místních komunikací v obci Poniklá v celkové
výši 400 000 Kč, při vlastním podílu 200 000
Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Schválení postupu při koupi
pozemků od Pozemkového fondu
T. Hájek (info): Pozemkový fond nabízí
několik pozemků v k.ú. Poniklá a Přívlaka
k prodeji, z nichž RO doporučuje žádat o:
Bezúplatný převod pozemků:
- 1780 v k.ú. Přívlaka – přístupová cesta
k pozemkům určeným k zastavení v majetku
obce.
- 461/4 v k.ú. Poniklá – užívaná pěšina na
Preložce.
- 2895 v k.ú. Poniklá – cesta v Horních Dolích
navazující na síť obecních cest.
Úplatný převod pozemku 193/3 v k.ú.
Přívlaka (přes restituční nároky). Jeho cena tak
dosáhne cca 40 700,- Kč. Pozemek není určen
k zastavění, ale je důležitým příslušenstvím
pozemku určeného k zastavění ppč. 193/4
v k.ú. Přívlaka, se kterým tvoří smysluplnou
plochu pro výstavbu RD se zahradou (cca
1800 m²).
Diskuse:
bez připomínek (pouze upřesňující dotazy).
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ppč. 1780 v k.ú.
Přívlaka a ppč. 461/1 a 2895 v k.ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
12

11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Krkonošská
pohádka
Srdečně Vás zveme v sobotu
10. prosince od 14:30 do kantýny
v Poniklé.
vstupné 60,-/30,- Kč
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje koupi pozemku ppč.
193/3 v k.ú. Přívlaka při maximální ceně
45 000 Kč.
Hlasování:
Pro

Proti

8

0

Schváleno

Zdržel se
L. Scholzová
A. Vondrová
J. Bekr
S. Václavíková

7) Diskuse
Pan Čížek se dotázal na postup opravy cesty
od přejezdu k Nechanickým – SŽDC zatím
řeší nabídky, a upozornil na překážející recyklát na otočce cesty pod panem Nechanickým.
Dále padly dotazy kolem čp. 60 – nájemci platí
nájem, byt upravili, dlužník zde přebývá pouze
pod podmínkou splácení dluhu a příspívání na
služby. Paní Václavíková se zeptala na možnost
opětovného využití cesty přes Šírovo k MŠ –
nelze, soukromý pozemek, a na protahování
u bytovek (soukromých částí cest) – je možné
(jako loni) na náklady vlastníka soukromé cesty,
dohoda přes obec. Paní Hájková navrhla použití
značek omezení rychlosti místo radarů (levnější
řešení) – dle pana Plichty nelze, pokud nejsou
chodníky, požádala o sečení obecní cesty mezi
zahrádkami v kolonii u paneláku a odstranění
přerostlé části živého plotu na rohu cesty u kantýny z důvodu bezpečnosti.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí v září a říjnu
Dne 16. 9. 2011 se s nám rozloučila paní Božena Koudelková. Pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.

Svatby
V září a říjnu byli oddáni:
03. 09. 2011 Jaroslav Skalský a Jana Tóthová
10. 09. 2011 Petr Lukeš a Martina Šimůnková
30. 09. 2011 Marcel Novotný a Petra Therová
01. 10. 2011 David Skalský a Veronika Düringerová

Jubilea v září a říjnu
Svá jubilea oslavili:
75 let - František Václavík
85 let - František Hejral
- Vladimír Patočka
95 let - Ludmila Fišerová

Tma nebo světlo…
...smrt nebo život ???
Tak jako rybu formuje voda a ptačí křídla
vzduch, tak je člověk tvarován časem a svátky
či událostmi, které k nám čas přináší. Je mnoho možností nebo úhlů pohledu, jak je možné
na čas - rok (12 měsíců, 365 dnů, 8 760 hodin,
525 600 vteřin) - nahlížet. Je také mnoho možností, jak událostem, které nám čas před očima
rozvíjí, porozumět, nechat je na sebe působit,
nebo se jim prostě jen svěřit. Svým způsobem
není důležité, čemu rozumíme nebo komu věříme, ale v čem je pravda a kde je život. Zkrátka a prostě máme tu závěr křesťanského roku,
který, vezmeme-li z pohledu výstupu na horu,
je nejvyšším vrcholem, kam člověk svými silami na této zemi mohl vystoupat. A tak jako
ve vzdělání, kde končí filosofie, začíná teologie, tak i zde, kde „končí čas“, začíná věčnost,

a kam už člověk dál nemůže, přichází mu
vstříc společenství svatých 1. listopadu a spolu
s ním i památka všech zesnulých 2. listopadu.
Volně řečeno, na slavnost všech svatých nám
vychází naproti všichni ti, kteří už přijali plnost života na věčnosti a podávají nám ruku,
abychom odvážněji a rozhodněji kráčeli dál
životem. Od stvoření světa se neustále prolíná a ovlivňuje čas s věčností, nebe se zemí a
Bůh s člověkem, a to proto, aby se vzájemně
doplňovali. Z pohledu Božího se v Bibli zcela
věcně a jasně již od roku 175 před Kristem počítá s „životem po smrti“ a s možností člověka
pomoci těm, kteří z tohoto světa odešli nepřipraveni nebo nezralí pro věčnost a jsou proto
v prostředí zvaném očistec - místa dozrání do
plnosti lidskosti, připravenosti pro vstup do
dokonalého společenství se svatými a přijetí
věčného - Božího - života.
Z pohledu lidského prapůvod památky
všech zesnulých – lidově Dušiček - odkazuje
zvlášť na keltskou tradici. Keltský svátek Samhain oslavoval konec léta a počátek nového
roku, kterým byl 1. listopad. V ten den se podle víry Keltů prolínal svět živých se záhrobím a živí pomáhali duším zemřelých světlem
a ohněm lépe přečkat fázi očišťování. Dnes
zapalované svíčky jsou pozměněnou formou
této tradice. Modlitba a pomoc zemřelým patří
k nejstarší křesťanské tradici, vzpomínka na
mrtvé je součástí každého slavení nedělních
bohoslužeb. Památku věrných zemřelých zavedl roku 998 clunyjský opat Odilo ve svém
klášteře a odtud se velmi rychle rozšířila po
celém světě. V zemích s křesťanskou tradicí je
moudrým zvykem během tohoto dne či období
navštívit hřbitov a rodinný hrob a rozsvítit na
něm svíčku či položit živé květiny, což symbolizuje víru ve věčný život a demonstruje přesvědčení, že život hrobem nekončí. Z tohoto
hlediska jsou nevhodné papírové a umělé květiny nebo svíce na baterku, které se v moderní
době na hrobech čím dál více objevují jakožto
důkaz o ztrátě povědomí o původním významu této tradice.
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Období „Dušiček“ je příležitost k tomu,
abychom se zastavili a zamysleli nad vším,
co se smrtí souvisí. Měli bychom přemýšlet
a v rodinách mluvit o „posledních věcech“.
Nejenom o tom, kde má člověk uloženou závěť a vkladní knížky, ale také o tom, jak by si
člověk přál, aby se s ním lidé rozloučili, kde
a jak by chtěl být pohřben. Také by to mohl být
večer, kdy spolu hovoříme o svých předcích,
rodinných tradicích, požehnání nebo zatížení
našich rodin a rodů. Nebo to může být večer
naší osobní volby. Je úplně v našich rukou či
spíše v naší hlavě, zda budeme kráčet cestou
konce, kdy smrt „všechno vyřeší a ukončí“
(vraždy, násilí), nebo cestou duchovního života. Života, který podle Bible my osobně svěřujeme do Božích rukou, kdy na kříži zaznělo
„Otče, do tvých rukou svěřuji svého ducha“,
a kdy nad našimi hroby bude znít biblické
„Proč hledáte živého mezi mrtvými?“ Oba
svátky nám tedy připomínají dokončení Božího díla pro člověka - vzkříšení. Památka dne
zesnulých obsahuje především velikonoční
naději na život a vzkříšení. Neboť v každém
z nás zní to, co se odvážil otevřeně vyslovit
sv. Augustin: „Nepokojné je lidské srdce, dokud nespočine v Bohu.“ Všichni v hloubi duše

Společenská kronika
„víme“, že světlo je víc než tma, život víc než
smrt. Přejme tedy svatým jejich klid, zesnulým pak pomozme k jejich plnosti života. Se
všemi však buďme v živém vztahu, abychom,
když opouštíme přátele na zemi, byli vítáni
přáteli z věčnosti.
P. Ivo Kvapil

Vítání občanek
Říjnové vítání nejmenších občánků bylo
letos zvláště památné skutečností, že se vlastně jednalo o vítání občanek. Ano, ze šesti
pokusů se šťastní rodiče dočkali samých
děvčátek!!! Gratulujeme! Mladým krásným
dámám Apolence, Barborce, Eleanorce, Elišce, Lucince a Viktorce přejeme, aby se spolu
brzy spřátelily. Protože k vytvoření takovéto
šestičlenné čistě dámské společnosti dochází
s úctyhodnou pravděpodobností 1:64! Zbývá
snad jen smutně poznamenat, že při pololetní
frekvenci vítání občánků lze tuto mimořádně
sympatickou konstelaci čekat nejdříve za 32
let…
Tomáš Hájek, starosta

Vítání občanek nám svým vystoupením zpříjemnily žačky ZŠ Poniklá pod vedením paní učitelky Evy
Holubcové.

Foto: OÚ Poniklá
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Škola a školka

Škola a školka
Poradenské služby v ZŠ Poniklá
Většinu rad a informací z oblasti vzdělávání a výchovy žákům i rodičům poskytují pedagogové, některé záležitosti se řeší ve
spolupráci s dalšími odborníky. ZŠ Poniklá
nabízí individuální přístup a vzdělávání podle
individuálního plánu pro děti se speciálními
potřebami. V tomto školním roce byla naše
škola vybrána do projektu CPIV ( Centrum
podpory inkluzivního vzdělávání). Soustředí
se v něm několik odborníků (psycholog, speciální pedagog, sociální pracovník, odborník
na projekty aj.), kteří mohou pomoci při řešení různých problémů. Důležitá je také oblast
profesionální orientace a s tím související výběr studijních a učebních oborů na středních

školách. Tradicí se staly návštěvy Informačního a poradenského centra na Úřadu práce
v Semilech, návštěvy žáků se svými rodiči na
burzách středních škol i návštěvy dnů otevřených dveří. Jsme rádi, když se na nás přijdou
podívat naši bývalí žáci, kteří často ochotně
v 9. třídě sdělují dojmy z nového studijního
prostředí na SŠ.
Dana Nováková

Dar pro školu
Jednoho dne jsem přijal nečekaný a velice zajímavý telefonický hovor. Představil se
mi nějaký pan Hudousek a zeptal se mě, zdali
mi něco říká jméno Jarmila Maiorana. Zalovil jsem ve své paměti, ale musel jsem při-

1. září jsme ve škole jsme přivítali M. Brauna, M. Jindřiškovou a V. Leščišinovou.

foto: ZŠ Poniklá
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znat, že toto jméno slyším poprvé. Následně
mi bylo sděleno, že paní Maiorana chce darovat škole 100 000,- Kč! Chvíli jsem nevěřícně
zůstal jako opařen, než jsem ze sebe vysoukal
slova o překvapení a potěšení. Pan Hudousek
mě dále informoval, že to není poprvé, co
paní Maiorana daruje škole či obci finanční
prostředky, a ve stručnosti mi zdůvodnil motivaci své tety k tomuto daru. Domluvili jsme
se na osobní schůzce, kde tento pro nás neobvyklý čin bude stvrzen podpisem smlouvy.
A já jsem se posléze začal vyptávat
a skládat mozaiku příběhu paní Maiorany
a jejího vztahu k Poniklé. Definitivního osvícení se mi dostalo při osobní návštěvě pana
Hudouska, synovce paní Maiorany, který mi
tento velice zajímavý osobní příběh převyprávěl. Už v průběhu rozhovoru jsem si říkal,
že by bylo škoda nechat si to pouze pro sebe,
a tak jsem poprosil pana Hudouska, zda by
nemohl příběh sepsat pro místní zpravodaj.
Nebudu tedy zatím nic rozkrývat, v příštím
čísle zpravodaje se dozvíte více.
A nám ve škole začalo příjemné rozhodování, jak za tyto prostředky školu vylepšíme!

Škola a školka
Slávinka Hubačíková) a výtvarný kroužek
(Lenka Scholzová). Předškolní děti pracují
pod vedením Mgr. Vierky Hlaváčové s tématy etické výchovy.
Se skřítkem Kamarádíčkem
Mnozí se ve školce po dlouhých prázdninách scházeli se smíchem a radostí, ale sem
tam se u nových dětí objevovaly i slzičky.
Avšak tajemství schované ve skříni je poměrně brzy osušilo a rozzářené oči nakukovaly
za vrátka. Však bylo na co. Ve skříních byli
schovaní dva kamarádi (látkoví panáčci),
kteří si s námi od té doby chodí vždy hrát,

Zdeněk Vinklář, ředitel ZŠ Poniklá

V mateřské škole v Poniklé
K 1. září bylo do mateřské školy zapsáno
36 dětí. Proto jsme opět po 3 letech otevřeli
i druhé oddělení a přijali novou paní učitelku.
V I. oddělení se 22 dětmi pracuje paní
učitelka Alice Bekrová a Lenka Scholzová.
Ve II. oddělení s 14 převážně předškolními dětmi pracuje paní učitelka Lidmila Boháčová.
Již několik let pracujeme s ročními tématy. V tomto školním roce je naším motivačním
průvodcem TAJEMSTVÍ STARÉ SKŘÍNĚ.
Od měsíce října mohou navštěvovat děti
naší školky podle zájmu logopedii (paní Liduška Boháčová), folklórní kroužek (paní
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Jaké asi skrývá tajemnství?.

foto: MŠ Poniklá

my jim říkáme Kamarádíčci. Velké děti našly ve skříni takových polštářků mnohem víc
a rozhodly se, že si každý vymaluje textilními
barvičkami svého a ten bude mu ve školce se
vším pomáhat. Se cvičením, odpočíváním,
místo židličky, zkrátka bude jeho opravdový
kamarád a na konci školního roku i pěkná památka doma v jeho pokojíčku.
S našimi polštářkovými kamarády jsme si
povídali o důležitosti skříní, kamarádech, ro-
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dině, o Poniklé. Chtěli jsme si s nimi i opéct
buřta, ale nakonec jsme je nechali pěkně ve
školce, protože by asi skončili jako někteří
z nás – se špinavou pusou a mastnýma rukama.
Zcela nečekaně nás jednoho dne navštívil
na zahrádce KLAUN. Jmenoval se Ála a nějakou dobu si s námi hrál. Ne na písku, ale
zpíval si s námi písničky, dával nám hádanky,
tancoval s námi. Možná jste ho slyšeli i vy při
práci na zahrádkách.
Dovádění se skřítkem Podzimníčkem
Jednoho dne vykoukl ze skříně další kamarád. Hlavu měl jako houbička, místo rukou
okurky.
A jmenoval se Podzimníček. Proč asi
jsme poznávali postupně. Velice se podobal
všemu, co můžeme vidět na podzim okolo
sebe v přírodě, na zahrádkách.
V pondělí 24. 10. nás Podzimníček zavedl až do Jilemnice, kde čekalo překvape-

Klaun

Škola a školka
ní. A dokonce pohádkové. Společně s mnoha
dalšími dětmi jsme zhlédli pohádku O PRAČLOVÍČKOVI.
Menší děti se skřítkem Podzimníčkem
poznávaly ovoce, česaly jablíčka, vyráběly
ovocná strašidla i křížaly. Sklízely ze zahrádky dědečka zeleninu a z brambor a přírodnin
vyráběly Bramboráčky. Chytaly ve sklepě
myš a hledaly krásnou kupku listí pro ježka.
Větší děti si hrály na houbaře, a přestože
zrovna opravdové houby nerostly, ve školce
se jich objevilo hned několik košů. Dále pak
létaly světem společně s drakem a hledaly zatoulanou myšku.
Před námi je listopad a s ním plno dalších
příhod a povídání s našimi skřítky, ale o tom
zase příště.
L. Scholzová, ředitelka MŠ Poniklá

foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Podzim mladých hasičů SDH
Poniklá
Není tomu tak dlouho, kdy jste se z našeho časopisu dozvěděli, jak jsme dobývali
Ostravu!!! a jak jsme společně trávili část
prázdnin na táboře…
Léto je dávno pryč, dětem začala škola,
ale také další ročník celorepublikové hry Plamen. V následujících řádcích přinášíme shrnutí podzimní činnosti mladých hasičů.
Děti se pravidelně scházely na trénincích
v hasičárně a na hřišti, kde se pilně připravovaly na závod požárnické všestrannosti
(ZPV), chcete-li braný závod – braňák. Příprava vyvrcholila generálkou před soutěží
- dvoudenním soustředěním v okolí horského penzionu Kamarád na Jestřabí. Vedoucí
(Květa, Eva, Zdenda, Jirka, Standa a Míra)
připravili za slunného počasí 17 dětem boha-
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Soustředění MH - střelba.

foto: J. Jirouš
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tý program plný her, jasně zaměřený na zdokonalení hasičských dovedností. Těžký terén
prověřil fyzickou odolnost a zdatnost našich
dětí, vedoucí zas jejich teoretickou připravenost.
Motivováni podařenou přípravou, přesto
napjatí jsme vyrazili na soutěž.
Závod požárnické všestrannosti se uskutečnil 15. 10. v Levínské Olešnici. Poniklá
vyslala na zhruba tříkilometrovou trať celkem pět týmů. Dvě družstva mladších žáků,
jedno starších, dorostenky a dorostence, celkem tedy 25 závodníků.
V nelehkém mrazivém a kluzkém terénu děti musí zvládnout střelbu, zdravovědu
(ošetření kolena a zlomené ruky), topografii
(orientace mapy, topografické značky, určování azimutu), stanoviště požární ochrany
(určování hasebních prostředků), uzlování
(děti musí ovládat uvázání pěti uzlů) a šplh

SDH Poniklá
po laně. Za každé drobné zakolísání se jim
přičítají trestné minuty, kterých se dá posbírat
třeba i přes padesát. Celý závod je na čas, čili
rozhoduje i fyzická zdatnost.
V kategorii mladších startovalo celkem
43 hlídek, za starší pak hlídek 33. V dorostu
se sešla pouze dvě družstva dorostenců a čtyři
dorostenek.
A jak to dopadlo?
Mladší žáci obsadili v obrovské konkurenci krásné 3. a 5. místo, starší žáci si jistým
výkonem zajistili neuvěřitelné, ale naprosto
zasloužené 1. místo. Dorostenci si doběhli pro
1. a dorostenky pro 3. místo. Odměnou všem,
kromě vybojovaných medailí a slibného začátku nové sezóny, budiž veřejná pochvala za
výbornou reprezentaci sboru a obce.
Za vedoucí SDH Poniklá sepsali Květa Kavánová
a Jaromír Jirouš (oba ml.)

Soustředění MH - zleva: Matěj Hlůže, Jan Tomíček, Kristýna Kunertová a Vojta Holubec.

foto: J. Jirouš
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá
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Levitace:)

TJ Poniklá

foto: Filip Hedvičák
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Deníček ponikelského ochotníka
9. září - Zahraniční tourné Krvavého románu
Historicky nejhranější kus našeho spolku
jsme krom sousedních dědin uvedli již v Liberci, Praze, zajeli jsme s ním i na Moravu,
a tak snad není divu, že s jídlem rostoucí chuť
nám dopřála nejnověji i pohled na odvrácenou stranu Krkonoš – do Polska.
Neodmítli jsme tedy pozvání na polsko–českou přehlídku Barejada 2011, která
se odehrávala zejména v polské Jelení Hoře.
Krom výstav, uměleckých dílen a promítání
filmů z produkce obou národů (které spolu došly až na Říp, aby se zde rozdělily na
potomky praotců Čecha a Lecha) se na přehlídce našlo i místo na divadelní představení.
Hlavní podíl na našem zahraničním angažmá

má bezesporu jedna z hybatelek celé přehlídky, paní Helena Jankovská. Tato milá v Brně
vystudovavší polská dáma si pro svoji zálibu
ve Váchalovském Krvavém románu náš soubor sama vyhledala. A co víc, celé Horáčkovo
libreto této hry také společně se svým otcem
pro toto naše jediné vystoupení do polštiny
přeložila a přebásnila!!!
A tak náš vypravěč zahájil památné dvojjazyčné nastudování Krvavého románu apelem na všechny jelenohorské diváky, ve kterém je nabádal k okleštění se od přemýšlení
nad právě se počínající hrou, slovy:
Szanowny Widzu, wiedz, że sztuka, którą
teraz zobaczysz pozbawiona jest wszelkich
dłużyzn, analiz psychologicznych dusz ludzkich i innych denerwujących właściwości,
którymi nowoczesny teatr obciąża mózgi wi-

Vypravěč Václav Hájek se pokouší najít společnou řeč se svými posluchači.
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dzów, zmuszając ich pod pretekstem tak zwanej „wizji artystycznej“ do myślenia. „Wizji
artystycznych“ i innych nadzwyczaj doskwierających bzdurnych wymysłów sztuka nasza
jest całkowicie pozbawiona. Jeśli będziesz
poszukiwać w dziele tym jakiegoś sensu, czy
nie daj Bóg źródła nauki moralnej, wiedz,
że droga ta donikąd Cię nie doprowadzi.
Pozbądź się więc ambicji bycia widzem inteligentnym i pozwól porwać się najniższym
swym instynktom.
Ale to jsme notně předběhli chod událostí. Nejprve totiž bylo během příprav třeba
rozhodnout o množství polštiny, která bude
naložena na bedra našich českých herců. Režisér Pavel Plichta nakonec zvolil rozumný
kompromis, kdy čtený part vypravěče a mluvené pasáže textu dalších aktérů měly být
představeny v polštině, zpěvná čísla (kterých
je naštěstí většina) pak v českém originále.
Krom vypravěčova partu bylo navíc pro jistotu celé představení doplněno titulkovacím
zařízením, aby ani naše případně přespříliš
svérázné pojetí polštiny nezaneslo do myslí
diváků ještě větší zmatek, než jak ho předurčuje již vlastní text hry...
Vzhledem k ještě doznívajícím prázdninám a dovoleným nebyl rozvrh zkoušek
právě velkorysý a tak osobní souboj s jazykem severních sousedů sváděli naši umělci
ponejvíce samostudiem. Díky tomu jsme
také dospěli k poměrně osobitým přístupům
k roztodivným znakům polské abecedy. Nej-
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náročnější úkol čekal pochopitelně na vypravěče Václava Hájka, který musel nastudovat
zdaleka největší množství polského textu, ale
zejména ho musel přednést bez opory v titulkovacím zařízení! Nemohl si tak dovolit majstrštych, ke kterému se odhodlal Jára Urík:
Ten totiž v polovině suverénně přednesené
polské promluvy zapomněl další pokračování
textu a tak ho (stejně suverénně) dovyprávěl
ve své mateřštině. Taktéž boj dalších aktérů,
doufejme, vzbudil když už ne uznání, tak alespoň sympatie publika.
Barejada 2011, mezinárodní přehlídka,
si vetkla do štítu také cosi jako sblížení národů, poznávání se přes hranice etc. (To je
myšlenka zajímavá a také již po mnohá desetiletí patřičně štědře financovaná nadnárodními sdruženími aktuálně bratrských států.)
Nepřekvapí tedy, že součástí byl i večírek
s pohoštěním, který měl za zvuků výborného
dixie bandu navodit tu správnou atmosféru
k přeshraničním debatám. Jenže většina našeho ansámblu se rozhodla nespokojit se s takto
zinscenovanou kulisou a zamířila do víru pulsujícího města. A zde zanechala možná znatelnější a památnější stopu, než na prknech,
která si hrají na svět…
Celkově lze jelenohorskou misi hodnotit
jako velice příjemné zpestření našeho divadelního života, které díky velkorysosti pořadatelů mělo i blahý dopad pro spolkovou
pokladničku.

Hajný Kalina polsky vzlyká nad nešťastným osudem své dcery.

Tomáš Hájek

foto: Barejada
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Tuláčkovy slavnosti

1. Tuláčkovy slavnosti
Tuláček – ponikelský Cimrman?
Ó, kdeže!!!
V září proběhnuvší Tuláčkovy slavnosti
pořádané Kabinetem kerkonošské slovesnosti
a Maticí Tuláčkovou popisuje ve svém článku
Petra Novotná – konšelka levá ruka KKS. Na
mých bedrech se ocitla milá povinnost pojednat šířeji o osobě, kolem níž se tato trachtace
rozvinula.
Jiří Václav Tuláček je velikánem, který na
nás shlíží přes mlžný opar dávno zašlých věků.
Není tedy divu, že se kolem jeho titánské postavy vyrojila mezi ponikelskými sousedy celá
řada dohadů, spekulací a vlastních výkladů.
Smyslem tohoto kratičkého pojednání je snad
alespoň částečně uvést na pravou míru některá
základní fakta.
Přiznejme si otevřeně, že hluboké poznání postavy Tuláčkovy je ještě stále úkolem,
který z větší části stojí před námi ve vší své
kolosálnosti. Přiznejme si také, že ne vše, co U Mladčů, nebo též Kyselkovo - proti lávce
bylo o J. V. Tuláčkovi vyřčeno, je podloženo k vlakovému nádraží stojící, dnes již zaniklá rodná
nezvratnými důkazy. Zároveň se ale důrazně chaloupka Tuláčkova.
foto: St. Holubec
ohraďme vůči srovnávání s panem Cimrmanem, který je, na rozdíl od našeho reka, čirou
svém životním díle – Kronice české – popsat
literární fikcí (jeho příběh je založen pouze na
do detailů i ostatním historikům neznámé děje
pobavení divadelního či rozhlasového publi7., 8., 9. a 10. věku. A tak zatímco jiní kroka)!!! Náš Tuláček je naopak zcela reálnou ponikáři kolem postav Přemysla, Libuše, Kroka,
stavou ponikelského rodáka a vlastence, který
Čecha a dalších jen opatrně našlapují a nejasskutečně - na základě dobových zpráv - chtěl
ně naznačují, nezdráhá se Hájek (i přes zjevně
sám se zbraní v ruce bojovat proti pruskému
vratkou oporu v historických svědectvích) rovojsku mašírujícímu v roce 1866 naším krazepsat barvité příběhy slávy i zmaru naší vlasjem.
ti. Konstatovati, že „nevím“ – to umí každý,
Historie není exaktní vědou - závisí vždy
sepsat uvěřitelnou rekonstrukci zapomenutých
zejména na osobnosti kronikáře, jak se zhosudálostí je proti tomu úkolem obtížnějším i zátí vyprávění o dějích dávno minulých. Nezaslužnějším…
stírám bezmezný obdiv k jednomu z mých
S Tuláčky v Poniklé je to trochu kříž. Inu,
slavných předků (byť ne zcela v přímé linii),
žilo jich zde požehnaně a do dějin jich vstouk Václavu Hájkovi z Libočan. Tento velevýpilo více. A odtud povstává jedna z nejčastějznamný český kronikář 16. století dokázal ve
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ších záměn – s Karlem Tuláčkem, vynikajícím
muzikantem a tkalcem, jehož zásluhou se nám
dodnes zachovala podstatná část místní lidové slovesnosti, a kterého ve svém díle právem
opěvuje například i slavná spisovatelka Marie
Kubátová. Jenže Tuláček, o kterém mluvíme
v souvislosti s pruskou válkou, se s muzikantem Tuláčkem míjí o 5 generací (!!!) a vzájemný příbuzenský vztah zatím není zcela vyjasněn…
Nikoliv tedy malebná chaloupka pod
kaštanem, nýbrž zbořeniště naproti lávce k
vlakovému nádraží je místem, kde je třeba
hledat kořeny našeho hrdiny. Někdejší stavení čp. 141 vystavěné roku 1786, kde se říkalo „U Mladčů“, nebo dle pozdějšího majitele
„Kyselkovo“, dodnes pozůstává pouze v nepatrné rozvalině a jeho sláva se zračí již jen
na starých katastrálních mapách a černobílých
fotografiích – zbouráno totiž bylo roku 1964.
Jak jsem již předeslal, pátrání po histo-

Tomáš Hájek přednáší o svém oblíbenci J. V. Tuláčkovi.
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ricky doložitelných detailech života našeho
významného rodáka pokračuje. Ale ať už
budeme muset zatímní, poněkud kašírovaný,
životopis v některých detailech upravit, vždy
z něho bude jako oslnivý maják trčet ono dějinné vzepětí z roku 1866 (nejspíše 30. 6. 1866).
Již jen pro tento skutek má Tuláček právo státi
se onou nejvyšší osobností Pantheonu vznešených Ponikeláků, kam byl se vší pompou –
jako prvý – uveden letošního září. Adeptů na
členství v této vybrané společnosti je celá řada
a postupně se budou velcí rodáci kupit po Tuláčkově boku. Takřka jisté místo v Pantheonu
mají (a řadím je raději abecedně) ctění pánové:
Bažant, Holubec (min. 2x), Jerie, Jíra, Liška,
Reiniš, Skrbek, Šír, Tomíček, Tuláček (další)
etc. (a uvažovat lze i o jménech mužů, kteří
do dějin obce významně zasáhli a byli s ní do
jisté míry svázáni, byť v obci nikdy nebydleli:
Harrach, Rieger, Valdštejn, etc. etc…)
Jsou však některé neujasněné detaily Tu-

foto: Jiří Novák
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láčkova životopisu na závadu uznání jeho zásluh? Byl by snad jeho odkaz méně důsažný,
kdyby jeho křestní jména nezněla Jiří Václav, ale například Josef František, nebo úplně
jinak? A byl by snad příběh ryzího syna hor
méně jímavý, kdyby byl vymyšlen úplně? Jistěže ne! Učená společnost Matice Tuláčkova,
která se již více než deset let zabývá studiem
„ponikelského Achilla“, se již dávno oprostila
od blouznivého vzývání historického detailu
a nahradila ho mnohem zajímavějším výkladem morálního odkazu svého patrona. Byl
bych nesmírně potěšen, kdybychom se jako
obyvatelé společného údolíčka svorně dokázali povznést nad malichernosti půtek o přesné
datum Tuláčkova narození a dokázali Tuláčka
vnímat zejména jako symbol nezdolného horského strejce – bojovníka i umělce, rolníka
i písmáka, dobrého syna velebných nebenosných Krkonoš.
A odtud je snad již jen drobný krůček
k pochopení, proč právě po Tuláčkovi byla
nejen celou obecní radou, ale i většinou přihlížejících pojmenována naše náves. Tuláčkova náves. (Zdaleka jsme totiž nebyli svědky
obyčejného divadelního představení – hlubší

Prušáci mašírují Poniklou jako před 145 lety.
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symbolika nesla své promyšlené významy).
Ne náhodou klečela před zneuznaným titánem
kompletní obecní rada na kolenou, ne náhodou
odprosili radní Tuláčka oslavnými verši, ne
náhodou parafrázoval Tuláček ve svých promluvách národní hymnu a citoval korunovační
řeč císaře Ferdinanda V. Dobrotivého („Rádo
se stalo. Buď hodný!“), ne náhodou propůjčil
právě Tuláček starostovi rychtářské právo!
Jiří Václav Tuláček se dočkal po 145 letech posměchu a ústrků zasloužené pocty.
Děkuji všem, kteří dokázali vystoupit ze stínu
tradovaných pověr a prohlédli význam největšího z ponikelských rodáků. A když už se ocitl
v nadpisu tohoto pojednání pan Cimrman, vypůjčme si od cimrmanologů jejich poetiku pro
závěrečné zvolání: „Jiří Václav Tuláček je největším Ponikelákem všech dob! Někomu se to
nemusí líbit a někdo s tím může i nesouhlasit,
ale to je asi tak vše, co se s tím dá dělat!“
Podrobnější (pravda, zčásti rekonstruovaný) životopis Jiřího Václava Tuláčka otiskujeme v kerkonošském nářečí. Text je převzat
z internetových stránek Matice Tuláčkovy:
matice.ponikla.cz
Tomáš Hájek, rychtář KKS

foto: Jiří Novák
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Jiří Václav Tuláček příšlapkem
Mladčů
ponikelskej Achilles, herdina vojny prajsko
– rakouský, písmák a muderlant, vozdoba
pantheonu uznešenejch Ponikeláku
* 21. (nebo spiš 27.) září 1813 v Poniklým
† 13. kjetna 1867 v Poniklým
Jiří Václav Tuláček, příšlapkem Mladčů,
je vobdivuhonnou fikurou ponikelský histórije
budící ponnes úžasnuti a vobdiu ušech, kery
sou s jeho přepraseckym muderlantskym vodkazem a herdinskejma skutkama vobeznámeny.
Jiří Václav Tuláčku se narodil do chudomny ponikelsky rolnicky rodiny (tatinek
Vojtěch 1788 – 1842, maminka Anna 1796

Tuláčkovy slavnosti
– 1831) jako pervorozeny hošiště z vosmi haverlantu (Jiří, Vojtěch, Jakub, Anna, Eliška,
Vilém). Už jako malej chasniček byl ukrutně
přečtenej, zjedavej a čemesnej. A tak na ouradek pátera Pavla, co byl s Tuláčkovejma
v ňákym tom koleně do přizně, poslali mladyho študenta na kymnázijum do Ičína. Primus
třídy Tuláček študíroval jak zjennanej a hlauně
ušechno to klasicky humanitni učeni mu jaksepatři lezlo do makovice. Enuť, dyk se juž
juž rychtoval na tu Kadlovu universitu. Jenže
máma byla po poslennim slehnuti celá maronná, a tak do Poniklyho přišla pobejť tá s tou
kúsou. Mladej Jiří Václav se tak místo do lajce v pernim semestru čerstva posadil doma za
stau... Uživiť takovejch hladouejch kerku, to
nebyla zrouna kór žánna lekrace. U tý kalcovi-

Tuláček ve skvělém podání Járy Uríka stříli na Prušáky.

foto: Jiří Novák
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ny, sellačeni a řezbařiny zvostal Tuláček až do
smerti. Byl kalej muzikant na kládynet a hlauně přeprasecky fšimačnej strejc a muderlant vo
ušem kolem života lickyho. Že to měl v tý makovici řánně srounany, muž jeden rozpoznať
polle jeho zápisku, co je tak kale cely to sjecky
bernoženi sumíroval. Je v nich ušechna jeho
přečtenosť, špekulantstvi, lekrace i uměni jeho
pouzneseny duše. Šak ho taky vobčas lidi menujou „Metelka z Poniklýho“.
Dyž na vonen sjet povolal nejvyšši jeho
mily ďůče Anežku, zvostal Tuláček jako pousteunik, nevoženil se a harantu nepomněl. Na
živobyti, kery mu vosud přitentočkoval, ale
darmo nehromoval. Jen těch ušelijakejch lickejch voboru, kerejm se ujenoval...
Nejhlaunějši a ponnes nejžiujejši uzpominka na strejce Tuláčkovyho poustáva z toho
divokyho leta 1866. Rakouskej cisařpán byl
tenkrát napadenej tim daremnym prajskym
králem a juž se to ušechno myllilo až u Královyho Hradce. Tenkrát ty prajsky nemráti maširovali taky přes Poniklej.
Naše dědina, a panuje vo tom ušeuobecna
poujedomosť, je semeništětem ryzejch karakteru, nezdolnejch kurážnejch horalu. Jennim
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takovym istym byl taky Jiří Václav Tuláčku
menovanej Mladču, kerej se toho památnyho
leta vosumnáctyho šedesátyho šestyho rychtoval čerstva zviksovať prajsky legimenty i se
ušema jejich jenerálama. Sám měl v merku
pouraždiť cely vojsko třelbou z Havličkova
kopce. Jenže jak nám dosječujou dějeprauny
zaznamenáni (a v istym zpodomněni melhauje
vypoujeďal ve svejch rukopisnejch uzpominkách i strejc Tuláčku) bylo dalšima tetkama
a strejcema, co u toho taky čumákovali, třele
zabráněny. Polle poslenniho bádani je skoro
istý, že ty ouzkostlivy vosoby, co měli malou
dušičku, aby jim Prušáci v tom přípannym dožráni nerozflákali jejich vobec, byli přespolni.
Inač si to neumime rozumně v hlauje přebrať
a ponikelskem horalum takovy konáni neholláme připočitať.
Strejc Tuláčku asi vonehdá nevychtřelil,
a vojnu tak v náši radosť, nepřetentočkoval.
Místo vobdivu, voslaunejch písmiček a dřevernejch zpodomněni na vysokejch podstaucich vostal jen po kolik pokoleni chechtot,
neujeřicny kroutěni hlauou a vošklíbáni...
Tuláček byl někerejma škrabákama zpodomňovanej jako diunej patrón a čloujek fištróna

Řízná Jilemničanka nastudovala širokou škálu vojenských maršů.
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začmodrchanyho (no vopraudu!).
Štěsti, že se naveršil čas, aby byl strejc
Tuláčku vopráuněně vočištěnej a ušim lictvem
uznanej za praseckyho herdinu. A taky snad
juž bude aspoň někdo zajímavej na to přepěkny Tuláčkovo písmáctvi a muderlanstvi.
Text je převzat z internetových stránek Matice
Tuláčkovy: matice.ponikla.cz

První Tuláčkovy slavnosti aneb
další zajímavá akce Kabinetu kerkonošské slovesnosti
Vážení ponikelští sousedé, příznivci historie!
Nepodařilo-li se vám být 24. září na ponikelské návsi, vězte, že jste přišli o mnoho
zajímavého. Kabinet kerkonošské slovesnosti
za uctivé pomoci učené společnosti Matice
Tuláčkovy, divadelníků a spousty dalších pomocníků uspořádal první Tuláčkovy slavnosti a nebyly to slavnosti ledajaké! Krom řízné
dechové hudby, pluku pruských vojáků, si zde
sehrála svoji divadelní premiéru i část obecní

Obecní rada a sbor víl opěvují ponikelského titána.
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rady (záměrně píši část, neboť pro Petra Plichtu a Tomáše Hájka se rozhodně nejednalo o divadelní premiéru).
A teď se možná ptáte, kdo je Tuláček? Jiří
Václav Tuláček, příšlapkem Mladčů, jest pozoruhodnou postavou ponikelské historie budící dodnes úžas a obdiv všech. Naše ves, jak
jest obecně známo, je lůnem nejryzejších charakterů, nezdolných odvážných horalů. Jedním
z nich byl i Jiří Václav Tuláček řečený Mladčů, který se onoho osudného roku rozhodl bít
se za vlast a císaře. Sám se hodlal postavit
vojsku a střílet na prušáky z Havlíčkova kopce. Jak však praví historický pramen (a v jisté
metafoře a nejasné narážce potvrzuje i Tuláčkův rukopis), bylo dalšími přihlížejícími střele
zabráněno! Dnes se spíše kloníme k názoru, že
se patrně jednalo o přespolní přihlížející, kteří
se báli, že by byla Prusy v odplatě vypálena
i jejich ves. Tuláček tedy patrně nevystřelil
a válku v náš prospěch, žel, nezvrátil. Místo
obdivu, oslavných ód a soch na vysokých piedestalech zbyl po mnohá pokolení paradoxně
jen posměch, nepochopení, opovržení. (čerpá-

foto: Jiří Novák
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Zpěv kramářských písní cestou na Havlíčkův kopec.
no z http://matice.ponikla.cz)
A právě tento příběh byl hlavní myšlenkou
Tuláčkových slavností. Krásné slunečné odpoledne začalo na návsi vernisáží výstavy předmětů ze života Jiřího Václava Tuláčka. O životě jakožto i o době dávno minulé vyprávěl
ponikelský starosta a rychtář Kabinetu Tomáš
Hájek. Po krátké přestávce došlo na hlavní bod
programu – rekonstrukci bitvy. Hraná freska
začala rykem ponikelských občanů, kteří zahlédli v dálce pruské vojsko, obecní rada, na
kterou se zraky obyvatel obracely s prosbou
o pomoc, však místo odhodlání bít se za občany, obec i císaře pána, prchla (pozorní diváci
si všimli, že rychtář při útěku ztratil rychtářské
právo)! A v tu chvíli na scénu přišel hrdina Jiří
Václav Tuláček (bravurně sehraný Jardou Uríkem) se svojí puškou. Vyšplhal na Havlíčkův
kopec (na návsi představován důmyslně zakrytým lešením), nacpal střelný prach do hlavně, zamířil a vystřelil! A Prušáci? Zbaběle se
dali na útěk! Z úkrytu vystoupila obecní rada,
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foto: Pavel Halama

která vzdala hold Tuláčkově činu, hluboce se
mu poklonila a uvedla ho do Pantheonu ponikelských hrdinů! A jak na tuto poctu reagoval
Jiří Václav Tuláček? Předal rychtářovi ztracené právo a řekl „buď hodný“.
Po skončení bitvy proběhla přímo na návsi také přednáška o válce prusko-rakouské se
zvláštním přihlédnutím k ponikelským událostem. O válce povídal pan Nešněra, jeden
z pruských vojáků.
Po celý den bylo možné na návsi svlažit
rozpálená hrdla i zaplnit břicha např. sejkorami, párky z udírny, čočkovou polévkou či
výborným guláškem. Někteří po hlavním programu odcházeli domů, jiní se veselili až do
pozdních nočních hodin.
Ale tím Tuláčkovy slavnosti neskončily
– oslavy pokračovaly ještě na svátek sv. Václava, kdy proběhla pouť po ponikelských místech spojených s válkou 1866, na 40 výletníků
došlo až na Havlíčkův kopec nad Novou Vsí.
Poutníci na četných zastaveních obdivovali
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krásu přírody, představovali si vzhled Poniklé
před 145 lety a zapěli společně několik kramářských písní. Velice milým překvapením
byla výtečná hostina na Mejtě, kde se o Svatováclavských hodech servírovala nejen zvěřina,
ale též originální Tuláčkovské menu!

Manželé Nešněrovi byli krásní po oba dny oslav.

Tuláčkovy slavnosti
Kabinet kerkonošské slovesnosti děkuje
všem účastníkům, jenom díky vám můžeme
říci, že akce byla úspěšná a návštěvnost vysoká!

Na příštích slavnostech se na vás těší Petra
Novotná, levá ruka rychtářova

foto: Jiří Novák
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Polní kuchyně opět v akci...

foto: Pavel Halama

Doktor Peterka se na Havlíčkově kopci plně vcítil do Tuláčkovy situace
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foto: Jiří Novák
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Ponikelská kultura

Kultura v Poniklé
Drakiáda Jilem 2011
V sobotu 22. října se v horské vísce Jilem
uskutečnila jubilejní 2. Drakiáda, která svým
rozsahem překvapila nejen ptactvo širého okolí.
Odstartována byla průletem letounu ve
14:30 a bavila účasntíky až do večerních hodin. Na úhledně posečenou louku Na Vrších se
postupně z modré oblohy sneslo šest paraglidistů, což byli Josef Zemánek a Pavel Holubec, každý třikrát. Mockrát dík! Děti nadšeně
pobíhaly s draky všech velikostí a typů, modeláři dovedně kroužili motorovými letouny,
a poté táborový oheň umožnil opečení svačiny.
Tento krásný slunečný den by napřesrok nebylo možné triumfnout, ještěže bylo - naštěstí
- úplné bezvětří!
Děkujeme za návštěvu a těšíme se na další
setkání, Jilemáci

Nábor figurek do živého mechanického Betlému
Pozvání na akci Kabinetu kerkonošské slovesnosti a ZŠ Poniklá - Rozsvěcení vánočního stromu - naleznete na zvláštním plakátku.
A jak věříme, nebudete vůči němu lhostejní.
Pokud se navíc chcete zapojit do radostného
adventního veselí aktivněji, nabízíme vám roli
v unikátním živém mechanickém Betlému,
který bude zinscenován v sobotu 3. prosince
od 18.00 na Tuláčkově návsi. Čím více herců (figurek) se kolem jesliček sejde, tím větší
legrace to bude… S kostýmy Vám pomůžeme,
aranžmá a pohyby postaviček doladíme při
společné zkoušce. Rovněž se můžete aktivně
zapojit do prodejní výstavy vlastních výrobků
na adventním trhu. Podrobnosti sdělí a přihlášku rádi přijmou: Tomáš Hájek - živý mechanický Betlém (736 179 277, Hajek@ponikla.
cz), Soňa Anna-Marie Fišerová – adventní trh
(774 585 904, sofi.anna.marie@seznam.cz).
Tomáš Hájek, rychtář KKS

Na úhledně posečenou louku Na Vrších se postupně z modré oblohy sneslo šest paraglidistů...

foto: Filip Hedvičák
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Táborový oheň umožnil opečení svačiny.

Ještěže bylo - naštěstí - úplné bezvětří!
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Ponikelská kultura

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA LISTOPAD A PROSINEC 2011
*
*
*

sobota 12.11. v 18.00 h.

oBHáJCE

přístupný (12)

Americké kriminální drama (118 min.).

Vstupné 70,- Kč

Hrají: Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan Phillippe a další

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

sobota 19.11. v 19.45 h.

MECHaNIK ZaBIJáK

Americký širokoúhlý akční krimi-thriller (93 min.).
Režie: Simon West

Hrají: Jason Statham, Donald Sutherland, Ben Foster, Tony Goldwyn, Mini Anden

přístupný (12)

Vstupné 75,- Kč

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

sobota 26.11. v 19.45 h.

aNoNYM

přístupný (12)

Širokoúhlé americké drama (130 min.).
Režie: Roland Emmerich

Vstupné 70,- Kč

Hrají: Rhys Ifans, Vanessa Redgrave, Joely Richardson, David Thewlis, Xavier Samuel, Sebastian Armesto,
Rafe Spall, Edward Hogg, Jamie Campbell Bower, Derek Jacobi

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

sobota 3.12. v 19.45 h.

KaMaRád TaKY Rád

Americká širokoúhlá komedie (109 min.).
Režie: Will Gluck

přístupný (12)

Vstupné 70,- Kč

Hrají: Justin Timberlake (Dylan), Mila Kunis (Jamie), Patricia Clarkson (Lorna), Jenna Elfman (Annie), Bryan
Greenberg (Parker), Richard Jenkins (pan Harper), Woody Harrelson (TommyHrají: Chris Evans,
Tommy Lee Jones, Hugo Weaving, Hayley Atwell, Stanley Tucci

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

sobota 10.12. v 18.00 h.
Americký thriller (90 min.).

dREaM HoUsE

Režie: Jim Sheridan

přístupný (12)
Vstupné 70,- Kč

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

sobota 17.12. v 19.45 h.

sTRoM ŽIVoTa

Americké filmové drama (139 min.).
Režie: Terrence Malick

přístupný (12)
Vstupné 75,- Kč

Hrají: Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain, Joanna Going, Jackson Hurst, Fiona Shaw, Crystal Mantecon,
Tamara Jolaine, Hunter McCracken, Dustin Allen

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

sobota 7.1. v 19.45 h.

České akční drama (95 min.).
Režie: Jan Lengyel

BasTaRdI 2

přístupný (12)

Vstupné 65,- Kč

Hrají: Tomáš Magnusek, Jan Šťastný, Jiří Krampol, Ladislav Županič, Irena Magnusková, Petr Neumann,
Jan Antonín Duchoslav, Igor Bareš, Jan Cymický, Radim Uzel, Ivo Jahelka, Ilona Svobodová, Jan Přeučil,
Jaroslava Obermaierová, Eva Čížkovská, Valentina Thielová

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

sobota 14.1. v 18.00 h.

saXáNa a Lexikon kouzel

Nová česká rodinná komedie (90 min.).
Režie: Václav Vorlíček

přístupný

Vstupné 75,- Kč

Hrají: Petra Černocká, Jan Hrušínský, Helenka Nováčková, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Josef Somr,
Jiří Lábus,Ota Jirák, Markéta Hrubešová ad.

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

*

*

*

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

Divadelní spolek Krakonoš
Vysoké nad Jizerou
vás zve

na komedii Miroslava Horníčka

Dva muži
v šachu
kulturní dům Kantýna

v Poniklé

v sobotu 12. 11. 2011 v 1930
vstupné 60/30,- Kč

předprodej vstupenek na OÚ Poniklá
Komedie o lásce a nesmyslnosti nesvárů mezi lidmi, jejíž děj nás přenese
do slunné Itálie 18. století. Příběh dvou vojevůdců – vzájemných zajatců
i věznitelů zároveň, jejichž povaha nedovolí ani jednomu ustoupit. Do
jejich nepřátelského soužití se pozvolna snaží proniknout dvě krásné
temperamentní Italky. A protože je ženská fantazie bezbřehá, dva
osamocení muži nemají moc šancí uniknout.
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S Krakonošem u počítače?
Pro případné zájemce o počítačové kurzy
máme nepříliš příznivou zprávu. V předběžně
dojednaném kurzu, který by se odehrával v Poniklé, totiž na poslední chvíli došlo ke změně
ze strany poskytovatele. Dle nových pravidel
by byly kurzy zpoplatněny, což pochopitelně
citelně snižuje jejich atraktivitu… Dle nových
podmínek tedy lze uvažovat o uspořádání kursů v těchto dvou podobách:
1. Kurs 45 vyučovacích hodin
Náplň kursu: Základy informačních technologií
Textový editor WORD
Tabulkový kalkulátor EXCEL
Prezentační nástroj PowerPoint
Internet a elektronická pošta
Zpracování obrázků
Organizace kursu: 15 bloků po 3 vyučovacích hodinách tj. 135 minut výuky na 1 blok.
Začátek vždy v odpoledních či večerních hodinách po domluvě s lektorem.
Místo konání kursu: ideální školní PC učebna,
prostory obce, spolků,…
Počet účastníků: ideální 12, max. 15
Cena kursu: 1 500,- za osobu (při plné obsazenosti)
(Součástí ceny jsou pracovní materiály
a osvědčení o absolvování kursu s celostátní
působností.)
2.Kurs 60 vyučovacích hodin
Náplň kursu: stejná jako u kursu 45 hodin
s rozšířenými hodinami pro cvičení a s důrazem na komunikaci mailem a ovládání internetu
Organizace kursu: 20 bloků po 3 vyučovacích
hodinách tj. 135 minut výuky na 1 blok. Začátek vždy v odpoledních či večerních hodinách
po domluvě s lektorem.
Místo konání kursu: ideální školní PC učebna,

prostory obce, spolků,…
Počet účastníků: ideální 12, max. 15
Cena kursu: 1 850,- za osobu (při plné obsazenosti)
V případě předběžného – zatím nezávazného – zájmu, prosím, kontaktujte OÚ Poniklá
(481 585 133, 603 569 389, Hajek@ponikla.
cz) do konce listopadu 2011. V případě dostatečného zájmu podnikneme další kroky…
Tomáš Hájek, starosta

Mistr ČR ve sjezdu na horských
kolech - Petr Třešňák ml. a jeho
letošní sezóna
Letošní rok jsem začal velmi zajímavou
akcí, která se konala v únoru, v pražském obchodním centru Flora. Šlo více o show a zpestření, než závody. Ze čtvrtého patra, kde byl
start u vstupu do multikina se závodilo do
přízemí po eskalátorech, kluzké podlaze, mezi
zábradlími a sloupy a vše zakončoval seskok
o patro níže. A kdo nechtěl do Prahy, mohl se
dívat živě na internetu.
Teď ale zpět ke klasickému sjezdu v přírodě. Sezóna nám začíná koncem dubna, kdy už
v horských střediscích není sníh. Prvním závodem pro mě byl evropský pohár ve švýcarském
Monte Tamaru, kam přijeli i např. závodníci
z Nového Zélandu. Rozbahněná trať byla velmi těžká a já jsem měl v závodní jízdě pád,
přes který jsem skončil na dobrém, 16. místě.
Naopak český pohár o několik týdnů déle jsem
nezačal příliš dobře, trápila mě viróza a k tomu
také maturita v následujícím týdnu. Oboje se
určitě promítlo do mého výkonu. Ve sjezdu se
totiž musíte maximálně soustředit po celou jízdu na každý metr tratě, v některých pasážích
musíte jet opravdu přesně svoji natrénovanou
stopu, jinak si zkazíte celý závod.
Po závodech v Čechách, v rakouském
Leogangu a ve Velkých Karlovicích na Moravě přišel pro mě asi nejdůležitější závod, kte-
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rým bylo Mistrovství ČR ve Špindlerově Mlýně. Na tamnější, zatím nejtěžší trati u nás, jsem
poctivě trénoval jak na suchu, tak za deště. Na
Mistrovství republiky je několik adeptů na titul. Já jsem jako poslední jezdec na startu mohl
rozhodnout závod. Musíte mi věřit, že kromě
fyzické stránky má značný vliv na jízdu také
ta psychická. Já jsem tlaku naštěstí nepodlehl
a možná jsem i některé přihlížející překvapil,
když jsem dokázal zajet o 7s rychlejší čas než
druhý Adam Vágner, který má na kontě titulů
již pět.
Mistrovský dres jako by mi přinesl smůlu.
Nemyslím si ale, že bych dělal chyby, protože
se ode mě teď čeká více. Týden po MČR jsem
bohužel nedokončil závod evropského poháru
na šumavském Špičáku, špatně jsem skočil,
trefil kámen a tvrdě spadnul. Mrzí mě i to, že
jsem poté nemohl z určitých důvodů odjet na
mistrovství světa do Champér (SUI), i když
jsem se nominoval. Moje smůla pokračovala
na českém poháru v Rokytnici nad Jizerou.
Tady jsem měl spoustu fanoušků a věřil jsem
si. Bohužel na hodně šlapavé trati jsem po startu přetrhl řetěz a jel tedy rychlostí jen podle

Mistr ČR ve sjezdu na horských kolech - Petr Třešňák
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sklonu dráhy, který tady není velký. Opravdu
jsem ten konec nevynechal, jak jste to mohli
slyšet v televizi! V celkovém pořadí českého
poháru jsem obsadil třetí příčku.
To, že se blíží konec sezóny, se ukázalo
na posledním závodě evropského poháru ve
Francii. Během tří dnů se naprosto změnilo
počasí, na závod bylo okolo 0°C a padal sníh.
V extrémních podmínkách jsem neriskoval a
zajel 14. místo. Tradiční ukončení sezóny se
pak koná ve Velké Úpě, kde závodí proti sobě
čtyři jezdci najednou. První dva postupují do
další rozjížďky a zbylí dva vypadávají. Já jsem
se dokázal dostat do finále, ve kterém jsem měl
několik kolizí a dokončil tak závod na čtvrtém
místě.
Vzhledem k tomu, že tento rok jsem přestoupil z juniorské kategorie do elitní, můžu
sezónu hodnotit jako zdařilou. Samozřejmě
mám velkou motivaci své úspěchy obhájit
a vylepšit v té následující 2012.
V případě zájmu navštivte naše internetové stránky www.tresnakriders.com, kde můžete najít kromě kontaktů také články ze všech
závodů, fotky a videa.
Petr Třešňák

foto: team PT
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Na zkušenou u starostů v Polsku
Pod tímto titulem, respektive z titulu dvoudenní pracovně poznávací cesty, uspořádané
v rámci mikroprojektu Podpory spolupráce
místních společenství a Fondu mikroprojektů, financovaného z Euroregionu Glacensis, se
koncem září vydaly téměř dvě desítky českých
starostů krkonošských měst a obcí, pod taktovkou Svazku Krkonoš, z Vrchlabí do Szklarske
Poreby, Piechowic, Jelenie Gory, Karpacze,
Bukowce, Wojanowa a Kowar.
Kamila Hlinková, ředitelka Svazku Krkonoše, která cestu detailně připravila a režírovala, k tomu také vysvětlila: „Cesta byla
uspořádána z několika důvodů a ty se podařilo
naplnit. Hlavním cílem bylo poznání, jak odlišně v polských Krkonoších funguje a pracuje
veřejná správa a samospráva, a jak systémově
pracují informační centra a propagace regionu
vstříc návštěvníkům. V každém městě nás čekal zástupce obce nebo organizace a hosté měli
dostatek času vyslovit své dotazy a získat odpovědi. Prokonzultovány byly některé možnosti
spolupráce regionu po obou stranách hranice,
jak v oblasti cestovního ruchu, tak při podpoře
podnikání, zaměstnanosti a pracovních příležitostí. Někteří starostové či starosty nabídnuté
kontakty k dalším společným postupům pravděpodobně využijí. “ Cesta naplnila očekávání
a umožnila exkluzivně nahlédnout pod pokličku hospodaření řady subjektů. Otevřela možnosti další přeshraniční a příhraniční spolupráce
českých a polských krkonošských měst a obcí.
V rámci cesty byly, kromě poznání zajímavostí,
připraveny exkurse, prezentace a semináře.
Zajímavostí byla pro starosty návštěva paláce v Bukowci, sídla partnerského Zwiazku
Gmin Karkonoszkich. Zde získali informace
o společných česko-polských projektech, nahlédli do kuchyně „Webové spolupráce, společné databáze a formy spolupráce při výměně
turistických klientů České republiky a Polska“
a shlédli prezentaci „Údolí zámků“, kde se
na poměrně malém území nachází 30 zámků,
které se postupně opravují z financí Evropské
unie a následné provozní náklady jsou hrazeny
z provozu hotelu a restaurací, které jsou v těchto objektech. Pro některé bylo novinkou, že
Zwiazek Gmin směřuje svoji hlavní iniciativu
již 20 let do odpadového hospodářství, nikoliv
turismu. V současné době získali dotaci 6 500

Ostatní
000 eur (tj. 156 000 000 korun) na velký projekt
financovaný Evropskou unií na nový systém
zpracování odpadu, úpravy segregace a rozvoj
technologií. Doposud byl totiž systém odpadového hospodářství v Polsku jiný než u nás, kde
je odpad majetkem obce a každá obec si tento
úkol musí řešit sama. Kdežto v Polsku zajišťuje
odpadové hospodářství Zwiazek v celé Jeleniogorské kotlině pro kraj (150 000 obyvatel).
Nyní se však i jim změnila legislativa a i tam
bude odpad majetkem obce, proto musí řešit
veškeré systémy, mechanismy i smlouvy nově.
V Kowarech si delegace v Parku miniaturních
památek v Dolním Slezsku, prohlédla modely,
ke kterým ve své precizní zmenšené podobě
v blízké budoucnosti k vrchlabskému zámku
přibude i zámek z Jilemnice.
Miroslav Kubát, starosta Jablonce nad Jizerou, doplnil: „Překvapilo mě, jak moc se toho
na druhé straně Krkonoš během posledních let
vykonalo, jak smělé projekty jsou realizovány.
Také v jaké kvalitě se nyní v Polsku staví. Všímal jsem si i detailů - fasády, osazování oken,
dveří, obklady, dlažby, spáry – vše je velmi
dobře odvedené řemeslo. Vlastní zážitek a zkušenost z cesty mě vede k přesvědčení, že pro
polského investora (obec, ale zřejmě i pro soukromou osobu) je cesta od nápadu, záměru, projektu - k získání dotací snazší, přímější, méně
zdlouhavá a „upodmínkovaná“ nežli je tomu
u nás. To mi vtírá další otázky (opravdu je tomu
tak?, pokud ano, tak proč?, proč nejsou naše
startovací pozice a tratě shodné?, kdo a proč
nám hází klacky pod nohy?, jak jsou doopravdy
financovány tak nákladné polské projekty?, budou skutečně schopni ufinancovat dlouhodobě
provoz realizovaných projektů - rekonstruované zámky, hrady, parky, provoz přece přijde
na velké peníze, ze vstupného od návštěvníků,
turistů, na to nevyberou?, pokud jsou ty objekty
v soukromých rukou, jaká je v Polsku „cesta“
soukromníka k evropským dotacím? V jistých
extrémech jsem vnímal (na konkrétních příkladech) i otázku ochrany přírody a roli státní
správy na území národních parků. Mám dojem,
že zatím co u nás je velmi často až přemrštěně
přísno, málo co lze realizovat, nebo jen s řadou
ústupků a pod diktátem státní správy, je zde
mnoho tabu - na polské straně projde evidentně
mnohé. Cestu hodnotím jako velmi užitečnou,
dobře zorganizovanou.“
Podle TZ SMO - redakčně kráceno
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PROJEKČNÍ ATELIÉR ING.ARCH. JAROMÍR JIROUŠ
Projekční ateliér nabízí zpracování kompletní dokumentace staveb
včetně inženýrské činnosti
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Kontakt:

Projekty rodinných domů a občanských staveb, od studie přes
dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení po prováděcí
dokumentaci.
Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů, pasportizace.
Projekty rekonstrukcí stávajících objektů.
Návrhy řešení interiérů budov.
3D vizualizace objektů.
Inženýrská činnost, stavební dozor.
Autorský dozor.

Ing.arch. Jaromír Jirouš
Poniklá 70
CZ, 512 42, Poniklá
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NA PRODEJ Renault Scénic, 1,6 RT
Cena:
Objem motoru:
Palivo:
Výkon motoru:
Najeto:
Vyrobeno:
V provozu od:
STK:
Barva:

29 000 Kč
1 598 ccm
benzín
66 kW (90 PS)
159 159 km
1997
1997
10 / 2013
tmavě červená ‐ metal

Výbava:

airbag, ABS, dálkově ovládané
centrální zamykání, imobilizér,
el. ovládání oken, výškově
nastavitelné sedadlo řidiče,
nastavitelný volant, otáčko‐
měr, posilovač řízení, přední
mlhovky, zadní stěrač, střešní
okno, dělená zadní sedadla,
příprava pro autorádio,

Další info: Další informace a prohlídka
vozu po domluvě, na OÚ
Poniklá
tel.
email

603‐569‐389, 481‐585‐133
Hajek@ponikla.cz
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HOTEL U NÁS HOTEL KOUSEK OD NÁS LÁZEŇSKÝ DŮM
APARTMÁNY SALIONÁRIUM A HLAVNĚ SPOUSTA KLIDU

SPORTOVNÍ DŮM

POKOJE

Když budete mít čas a chuť,
zastavte se U Nás

C

M

Y

CM

MY

sleva

CY

CMY

10 %

DRŽITEL TOHOTO INZERÁTU A JEHO HOSTÉ AUTOMATICKY DOSTÁVAJÍ
SLEVU 10 % NA KONZUMACI JÍDLA A PITÍ A VEŠKERÉ HOTELOVÉ SLUŽBY.

slevový kupón

K

V rámci rozšíření hotelu U Nás na Lázeňský resort Údolí Bratrouchov
nabízíme nově:  fitness – ideální pro aerobic, spinning, Zumbu 
masáže, masážní lehátka  zábaly  koupele  bazén se slanou
vodou  saunu  vířivou vanu s protiproudem
Máme pro vás připravené dobré jídlo a osvěžující pití. Ideální pro tyto
okamžiky: rodinné oslavy  pracovní obědy  klubové akce 
romantické večeře  projekce sportovních přenosů

Pro řidiče jedno nealko pivo k jídlu zdarma,
další nealko piva s 30% slevou.
Objednávání na: info@udoli-bratrouchov.cz nebo tel.: +420 481 523 000
Místo konání: Lázeňský resort Údolí Bratrouchov, 512 43, Jablonec nad Jizerou, Bratrouchov č. p. 1
www.udoli-bratrouchov.cz
DĚTSKÝ SVĚT
CYKLOSTEZKA

VENKOVNÍ GRIL
LEZECKÁ STĚNA

HOTEL U NÁS

HOTEL KOUSEK OD NÁS

LANOVÉ CENTRUM
NAUČNÁ STEZKA

SAUNA

MASÁŽE

SÁŇKAŘSKÁ DRÁHA

LÁZEŇSKÝ DŮM
FLOATING

SPORTOVNÍ DŮM

POSILOVNA

LYŽAŘSKÁ BĚŽECKÁ TRASA

KOUPELE

APARTMÁNY

POKOJE

KARDIOZÓNA

LYŽAŘSKÉ VLEKY

VINOTÉKA

SALIONÁRIUM

HORSKÁ KOLA

STYLOVÉ RESTAURACE

BAZÉN

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

TĚLOCVIČNA

ZÁBALY

SPINNING

A HLAVNĚ SPOUSTA KLIDU
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Nový provozovatel skiareálu HOMOLE v Poniklé si dovoluje
představit nové zajištění areálu v malebné přírodě Krkonoš:
 Nový provozovatel s kvalitním technickým zázemím –
ČERPADLA VRCHLABÍ s.r.o.
 Ochotná obsluha vleku
 Kvalitní zasněžování automatickými sněžnými děly
 Upravené sjezdovky a běžecké tratě
 Pořádání zábavných akcí
 Otevřený bufet s novým provozovatelem
 Krkonošské speciality
 Regionální pivo
 Pochoutky na grilu
Příchodem prvních mrazů Vás zveme na kvalitně upravený svah,
kde zažijete velmi příjemné chvíle
sportovního i kulturního vyžití.
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