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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
Vánoce se nám nezadržitelně vlévají do všech našich činností a myšlenek
- a věřte, že jako osoba spjatá s výrobou
ponikelských ozdob vím, o čem hovořím.
Přes všechnu hektičnost posledních dní se
nám přesto podařilo předčasně povít našeho malého „Ježíška“ - Pod horami. Porod
to byl věru nelehký. Nejen naše redakce,
ale i někteří přispěvovatelé zvyklí na uzávěrku plus mínus autobus, z toho byli zaskočeni. Omluvte prosíme proto všechny
nedostatky a chyby, které se nám do vánočního číslo vloudily.
Otevíráte již druhé celobarevné a křídové číslo zpravodaje a já bych se s Vámi
rád podělil o velmi rozšířenou reakci na
jeho nový kabát:
Nedá se s ním zatápět - moje naivní
představa byla vždy taková, že se zpravodajem se takto nezachází. Pokud však
tato nová vlastnost je pro někoho opravdu
problematická, ať se mi určitě ozve, rád
vypomůžu denním tiskem. Jsem přesvědčen, že tento zápor je plně vyvážen ostrými fotkami a texty.
No, myslím, že nové číslo je opravdu vánoční tématikou protkané ve všech
směrech. Proto vám chci, vážení čtenáři,
za naši redakci popřát také velmi bohaté
a radostné Vánoce a mnoho zdaru do Nového roku. Pevně věřím, že s mnohými si
budu moci popřát i osobně na našem vleku, který už netrpělivě vyhlíží sněhovou
nadílku.
Pěkné čtení.
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Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
PF, foto: OÚ Poniklá

Marek Kulhavý - redaktor
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Většina témat, která hýbou vsí, je dostatečně
popsána v článku paní místostarostky a v zápise zasedání ZO. A tak na mne zbývá jenom
několik skrovných připodotknutí, a nebo
snad spíše pokus o cosi jako finanční bilanci
letošního roku. Mám-li být zcela upřímný
a zároveň ekonomicky zcela korektní, musím
použít odborného sousloví, že to stále ještě stojí
za prd! Omlouvám se citlivějším charakterům,
ale alespoň jsem vám nalil čistého vína. Leč
nezoufejme!!! Přestože stále obrazně řečeno
ležíme na JIPce, již nekolabujeme a naše situace je výrazně stabilisovanější, než jaká byla
před 12 měsíci. Postavme si vedle sebe obraz
konce roku 2010 a konce roku 2011:
Konec roku 2010: Krátkodobé dluhy celkem
1 900 000,- (800 000,- zcela vyčerpaný kontokorent a faktury po splatnosti za 1 100 000,‑),
dlouhodobé úvěry 6 500 000,- a k tomu
opožděná platba části mezd a milosrdný
překlenovací úvěr od zastupitele pana Kubína
550 000,- (byť ten „pouze“ kryl DPH, které
nám mělo být automaticky vráceno, takže ho
do celkové bilance ani nepočítám…)
Konec roku 2011: Krátkodobé dluhy celkem
cca 700 000,- (kontokorent, případně malá
část faktur), dlouhodobé úvěry 5 700 000,-.
I přes propad národního hospodářství a s tím
spojený nižší výnos daní (a tím ještě napjatější
obecní rozpočet) se tedy podařilo zadlužení
obce v tomto roce snížit o cca 2 miliony
korun (!!!). To ale ještě stále není důvod
k přehnanému veselí a radosti. Stále jsme na
tom nedobře a drtivá většina všech „volných“
prostředků bude i v roce 2013 spolknuta splátkami starých dluhů – vždyť jen splátky jistin a úroků dlouhodobých úvěrů odhryznou
z obecního rozpočtu téměř 1 400 000,- ! (letos
to byla částka 1 200 000,-).
Před námi je tedy další rok, kdy leccos bude
řešeno pouze stylem „aby se vlk nažral,
ale koza zůstala celá“. To říkáme otevřeně.
Veškeré možné prostředky musí být primárně
směřovány do investic generujících budoucí úspory, a na snižování stále enormní
zadluženosti. A tak prosím, abyste k případným
úvahám „jak se vše stále zdražuje“ (správnější
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by ale bylo říci „jak obec částečně a nesměle
snižuje dotování některých produktů“)
přihlédli k nepopiratelnému faktu, že dluhový
mejdan prostě musel skončit, sic by ta kocovina byla ještě mnohem drsnější.
(Toť se ví, občas se najde nějaká koruna i na
relativně zbytnou věc. Podpora spolků, oprava
kulturních památek, podpora kulturních akcí
(etc.) přináší za málo peněz hodně muziky, a je
cestou, jak se snad nezbláznit z jinak rutinních
procesů…)
Ale pryč od finančních přízemností! Mnohem podstatnější pro chod obce je, že většina
jejích obyvatel se slušně a pilně stará sama
o své okolí nečekajíce pouze na „dary shůry“.
Podstatnější je, že v žilách obce proudí bujará
spolková a společenská krev. Podstatnější
je, že i přes všechny těžkosti, které tak nějak
život přináší, se na sebe umíme usmívat, ba
občas i smát. Přeji Vám všem, aby nám ani
v nadcházejících měsících nemrzl úsměv na
líci a abychom si uměli s nadhledem užít roku
následujícího.
Tomáš Hájek, starosta

Vánoční dárek na poslední chvíli!
Věnujte svým blízkým kvalitní umění –
zájezd na operu Kouzelný ostrov.
Obec Poniklá má k disposici ještě několik posledních vstupenek na mimořádný umělecký
počin: Přímý přenos operního představení
z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě
a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém
plátně.
George Frideric Händel, Antonio Vivaldi,
Jean-Philippe Rameau a další: KOUZELNÝ
OSTROV
Sobota 21. ledna 2012, Kino Radnice Jablonec n. Nisou, odjezd z Poniklé v 17.00.
Přihlášky přijímám na OÚ (nebo na tel. 481
585 133, 603 569, 389), v případě zájmu
umíme vyrobit i dárkový certifikát.
Tomáš Hájek - starosta
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Obecní rada

Z činnosti obecní rady...
Vážení ponikelští sousedé, Martin na bílém koni přijel letos se zpožděním, ale první
prosincové dny se nám to snažil vynahradit,
byť nám k tomu sněhu přidal i dostatek deště.
Prosinec přinesl první originální mechanický
betlém na Tuláčkově návsi, v mateřské školce
se pekly perníčky, v kostele zpívalo Satori,
těšit se můžeme na půlnoční mši i derniéru
Krvavého románu. Rada obce i přes nutnost
vánočního pečení a uklízení řešila mnoho
zajímavých kauz. Přečtěte si výběr toho
nejdůležitějšího.
Rada obce jednala o připomínce
k bezpečnosti silničního provozu na silnici
I. třídy, která zazněla na říjnovém zasedání zastupitelstva obce. Nejrizikovějším úsekem je
okolí autobusových zastávek, kolem kterých
auta jezdí vysokou rychlostí, ohrožují chodce
včetně dětí. Mezi návrhy padlo umístění
značek povolujících max. 70 km v hodině
v některých úsecích. To by však znamenalo,
že většina aut si tuto rychlost ponechá i mimo

takto vyčleněné úseky, proto se rada shodla
na možnosti umístění značek s maximální rychlostí 50 km v hodině po sloupech veřejného
osvětlení u nejrizikovějších úseků. Policie ČR reagovala na dotaz obce k umístění
značek souhlasně, dopravní inspektorát
povolil umístění vodorovného dopravního
značení – nápis na vozovce – 50 km/hod –
pro zdůraznění povinnosti řidiče dodržovat
rychlost jízdy vozidla v obci. Osazení tohoto
značení doporučují ve směru od Jilemnice
u autobusové zastávky před křižovatkou se
silnicí č. III/28623 a ve směru od Rokytnice
před areálem bývalé Seby. Přes zimu budou
vyřízena další příslušná povolení, aby se na
jaře mohlo značení vytvořit.

Rada obce znovuotevřela možnost další
změny územního plánu. Změna č. 1 byla
dokončena a schválena, přesto je na obci evidováno několik požadavků na změnu územního plánu – týkají se především přeměny
pozemků na stavební parcely. Tito zájemci
byli opět osloveni a pozváni na
veřejné zasedání
k připravované
změně, které se
uskutečnilo koncem
listopadu
a jeho hostem
byla i paní Marie Bedrníková
z MěÚ Jilemnice,
která
vysvětlila
z á j e m c ů m
případný postup
pro
vyřízení
změny – pro vymezení nových
stavebních ploch
Radní Čížek a Plichta vyvěšují vlajku, kterou protestujeme proti nespravedlivému
je
zapotřebí
rozdělování daní mezi Prahu a menší obce.
mít
využito
foto: Tomáš Hájek
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90% současných stavebních parcel. Možnost
změny na novou zastavitelnou plochu
představuje případná směna zastavitelných
ploch, kdy se zájemce o novou plochu domluví s majitelem již navržené zastavitelné plochy a provedou směnu. Územní plán obsahuje několik zastavitelných ploch, které nikdy
zastavěny nebudou, tyto bude moci obec
navrhnout na vyjmutí, ovšem pouze pro nové
zastavitelné plochy, u kterých dojde smluvně
k ošetření, že budou např. do 3 let zastavěny.
Připravovaná novela stavebního zákona říká
(jedná se pouze o pracovní návrh), že plochy,
u nichž nedojde do 5 let k zastavění, budou
moci být vyjmuty ze zastavitelných ploch.
Rada obce se zabývala záměrem MUDr.
Šabata ukončit v Poniklé provoz ordinace
dětského lékaře. Pan doktor uvedl jako
hlavní důvod tohoto kroku stále klesající počet
dětských pacientů a vysoké náklady za topení. Při osobním setkání došlo k oboustranně
akceptovatelné dohodě pro pokračování
ordinačních hodin v Poniklé.
V listopadu začala realizace projektu
„Provzdušnění centrální ČOV v Poniklé“,
spolufinancovaná z rozpočtu Libereckého kraje částkou 255 000 Kč. Celková

Obecní rada
spoluúčast obce dosáhne částky 115 000,- Kč.
Realizaci provedla firma VODA CZ.
K dnešnímu dni je akce dokončena a předána,
nové aerační elementy a nový systém řízení
minimalizují chod energeticky náročných
dmychadel. Dle výpočtu pana Jaroslava
Čížka lze očekávat ročně úsporu na elektrické
energii min. 100 000,-Kč!
Rada obce odsouhlasila zpracování
videoprezentace obce panem Liborem
Vackem. Scénář videa bude připraven starostou obce, pan Vacek tuto službu pro obec
zajistí zdarma v rámci svých referencí, videa pana Vacka z Tuláčkových slavnostní
i Rozsvěcení vánočního stromu můžete nalézet na www.youtube.com.
Na začátku listopadu začala oprava
zárubní zdi železnice pod čp. 450 v Poniklé. Během stavby byla opakovaně svolána
místní šetření, kde si investor (SŽDC), zhotovitel (firma Chládek a Tintěra), obec Poniklá a obyvatelé využívající přilehlou komunikaci upřesňovali a své postoje a výhrady
vůči odvedenému dílu. Obtížné geologické
podmínky ve spojení s prvním prosincovým
deštěm daly za pravdu kritikům projektu.
Část svahu dotčeného stavbou se po ukončení
prací sesula a zúžila tak
profil místní komunikace.
Pro zimní období byla
domluvena alespoň provizorní úprava vozovky,
další stavební práce na
zabezpečení svahu budou probíhat v jarních
měsících.

Nová perličková lázeň v ČOV - koupání na vlastní nebezpečí

foto: Jaroslav Čížek
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Rada obce zadala
zpracování
projektové
dokumentace
„Revitalizace vstupního parteru před ZŠ“ paní Ing.
Jitce Novotné, zahradní
architektce
z
Rokytnice nad Jizerou. Hlavní
pracovní výkresy byly
k vidění ve škole při ad-
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Oprava zárubní zdi a Přívlace.
ventním trhu, kde měli návštěvníci možnost
vznášet k výkresům připomínky. V návrzích
byly zohledněny následující skutečnosti:
vytvoření sportovní plochy před vstupem do
haly, zachování záhonků, vytvoření herních
ploch pro děti.
V listopadu byla dokončena I. etapa revitalizace balustrády kolem sochy sv. Jana
Nepomuckého. Socha včetně balustrády byla
odvezena do ateliéru restaurátora, kde také
proběhlo převzetí prací za I. etapu, převzetí
se zúčastnil také zástupce Národního památkového ústavu, který konstatoval, že práce
byly provedeny dle vydaného stanoviska
památkové péče Městského úřadu v Jilemnici. Za I. etapu je zpracována restaurátorská
zpráva, náklady na restaurátorskou činnost
a nové založení sochy činily 177 000 Kč,
z toho 100 000 Kč přispěl Fond kulturního
dědictví Libereckého kraje. Na II. etapu podá

Obecní rada

foto: Jaroslav Čížek

obec žádost o dotaci po novém roce.
Rada obce podpořila myšlenku obnovy
„Vítkova kříže“ u pískovny a je připravena
na základě upřesněného požadavku hlavních
organizátorů akce poskytnout finanční
příspěvek vč. možnosti pomoci obecních
zaměstnanců a techniky. Renovace kříže
by zahrnovala umístění litinového kříže na
zrenovovaný podstavec. První krok v podobě
úpravy místní komunikace (rozšiřující
se směrem ke kříži a hrozící poškozovat
tuto památku) již na své náklady provedl
Krakonošův ranč.
Vážení sousedé, přijměte od celé obecní
rady přání krásného prožití vánočních svátků
a nezapomeňte do nového roku vykročit tou
správnou nohou!
V novém roce se na Vás těší Petra Novotná
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Zastupitelstvo

Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 24. 11. 2011
8. zasedání ZO proběhlo dne 24. 11. 2011 od
19:00 hod. v zasedací síni OÚ 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
8. zasedání ZO bylo zahájeno v 19:00 starostou
Tomášem Hájkem za přítomnosti 13 zastupitelů
(omluveni: Jaroslav Čížek, Jaromír Jirouš).
ZO Poniklá schválilo navrhovatelem usnesení
Květu Kavánovou, ověřovateli zápisu Jaromíra
Jirouše ml. a Alenu Vondrovou, zapisovatelkou
Lenku Hájkovou.

2) Žádosti na projekty
- snížení energetické náročnosti a změna
zdroje tepla objektu kulturního domu v Poniklé
- centrální zdroj tepla pro bytové domy
čp. 266 a čp. 267 v Poniklé.
Diskuse navazuje na pracovní ZO, kde byly
projednány různé varianty projektu (zejména
realizace pouze jedné části prostřednictvím do–
tace a druhé části jiným způsobem). Většinový
názor (byť ne jednotný) se již na pracovním ZO
klonil spíše k variantě realizace projektu v plné
výši přes dotace. Tuto variantu doporučuje Ing.
Tauchman (projektový manažer, přítomen jednání ZO) i rada obce.
Projekt je ze strategického hlediska
rozčleněn na 2 žádosti:
- Snížení energetické náročnosti a změna zdroje
tepla objektu kulturního domu v Poniklé (nová
kotelna, okna a zateplení Kantýny)
- Centrální zdroj tepla pro bytové domy čp. 266
a čp. 267 v Poniklé (dálkové vytápění čp. 266 a
267 z nové kotelny v Kantýně)
Motivace:
- Dosluhující kotelna v Kantýně a zcela nevyhovu-
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jící tepelně - izolační vlastnosti objektu
- Vysoké a rychle rostoucí náklady na vytápění čp.
266, 267 – kotelny na topný olej (LTO)
Nevýhody:
- Je třeba přistoupit na kombinaci uhelných
a propan-butanových (LPG) kotlů z důvodu
vykázání snížení emisí. Prvních 5 let by
převažujícím topným médiem bylo LPG
(náklady cca stejné jako u LTO), po pěti letech
možnost pouze uhlí.
Výhody:
- Dotace 85%
- Možnost zateplit Kantýnu (fasáda, stropy)
a vyměnit v ní okna
- Možnost vyměnit zbylá okna v čp. 266
(přístavba střediska) za 15%
- Výhody plynoucí z provozu pouze jedné automatizované kotelny (doposud 3 kotelny)
Za vlastní spoluúčast 700tis. lze uskutečnit
investici řádově za 5 mil. Vlastní podíl by byl
pořízen z bytového fondu a obecního rozpočtu
v poměru cca 2:1, vyšší podíl bytového fondu
by mohl být následně kompenzován dotací na
dodávané teplo po prvých 5 let provozu. Jiný
způsob financování není reálný.
Diskuse:
Zastupitelé se v obsáhlé diskusi snažili postihnout možné problémy, které by mohla rea–
lizace nového topení přinést:
- možné zvýšení spotřeby elektrické energie
(zkušenost ze ZŠ) – nemělo by nastat, p. Tauchman ověřil u projektanta, možné zvýšení nemá
překročit cca 10 000 Kč
- časový plán realizace – podání žádosti do
konce listopadu, v případě úspěchu zhruba do
srpna vyřizování úředních záležitostí, vlastní
realizace podzim 2012 (cca 1 měsíc), projekt je
možné i rozdělit, na realizace dotace z EU jsou
tři roky
- co kdyby se čp. 266 a 267 prodávala – nájemníci budou topení kupovat od obce, jako dosud,
jen z jiné kotelny
- možnost změny paliva – kotel pojme i pelety,
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stačí změna podavače (po uplynutí podmínky
5 let)
- možné vícenáklady k tíži obce – záleží na
technickém dozoru a smlouvách, třeba dobře
ohlídat
- co se stávající kotelnou na LTO – bude rozhodnuto později, v úvahu připadá prodej
i ponechání zařízení,
- umístění nádrží LPG – v místě stávající garáže
pod kantýnou.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje podání žádostí o dotaci na projekty „Snížení energetické náročnosti a změna
zdroje tepla objektu kulturního domu v Poniklé“ a „Centrální zdroj tepla pro bytové domy
čp. 266 a čp. 267 v Poniklé“.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Činnost rady obce od 4. 10. 2011
do 24. 11. 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 nebo www.ponikla.cz
Diskuse:
Pan Klikorka (host) se dotázal na finance
ohledně sochy Sv. Jana Nepomuckého –
spodek se opravuje v režii obce, dotace již
je na zrestaurování balustrády, na dotaci na
opravu vlastní sochy se bude podávat žádost.
Pan Plichta informoval o možnosti 3D efektů
u přechodů – mohlo by být rizikem. Pan Klikorka se dále dotázal, zda projekt na prostranství
před tělocvičnou zahrnuje i nějaké osvětlení
prostoru před vchodem – na projektu se zatím
stále pracuje. M. Kavánová se informovala, zda
izolační místnost na středisku již není třeba –
zatím je toto i další kolem ordinace v jednání.
Ve 20:00 odcházejí zastupitelé J. Bekr, M.
Kavánová a S. Václavíková a zapisovatelka
L. Hájková, v zápise pokračovala místostarostka P. Novotná.

Zastupitelstvo
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 4. října 2011 do
24. listopadu 2011.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Schválení rozpočtové změny
č. 4/2011
T. Hájek (info): Starosta vysvětlil položky
v příjmové i výdajové části rozpočtu. Podstatný úbytek činí 290 000 Kč na nižším výběru
daní. Ačkoliv je obec krácena na daních a musela v průběhu roku platit neočekávané výdaje
(zakázky z roku 2010 fakturované v roce
2011), budeme na přelomu roku v mnohem
příznivější situaci, než před 12 měsíci. Úhrn
neproplacených faktur na konci roku nebude
díky úsporným opatřením opět převyšovat
částku 1 mil. Kč, ale bude se jednat o cifru
výrazně nižší.
Diskuse:
K. Kavánová se optala, zda systém za svoz komunálního odpadu pokrývají vybrané částky
od občanů. Starosta odpověděl, že zhruba ano.
Podotkl, že máme jeden z nejlépe nastavených
systémů, je velmi motivační k třídění. Bohužel
se však připravuje novela zákona, která při
schválení může náš systém vrátit zpět k placení finančního paušálu na občana.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2011
Navýšení příjmů rozpočtu o 868 381,70 Kč
Navýšení výdajů rozpočtu o 868 381,70 Kč.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Koupě pozemku
T. Hájek (info): S majitelem pozemků
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stpč. 154/5 a ppč. 1736/1 byl předjednán
prodej do vlastnictví obce za cenu 200 Kč/m2.
U pozemku stpč. 154/5 se jedná o část pozemku pod tělocvičnou o výměře 11 m2, u pozemku pč. 1736/1 o část před tělocvičnou o výměře
130 m2. Celkem se jedná o výdaj v částce cca
28 000 Kč + cena za vypracování geometric–
kého plánu.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje koupi pozemku
stpč. 154/5 v kú Poniklá a části pozemku
ppč. 1736/1 v kú Poniklá (prostranství před
tělocvičnou) v hodnotě 200,- Kč za m2.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
T. Hájek podal informaci o proběhlém
jednání o možné změně územního plánu
č. 2, které se uskutečnilo v den konání zastupitelstva od 16 hod. na OÚ za účasti paní
Marie Bedrníkové z MěÚ Jilemnice, odboru
územního plánování. Na tomto jednání byl
vysvětlen současný stav pro pořizování změn
– nových stavebních parcel, kdy je nutno mít
ze současně vymezených ploch využito 90 %.
Možnost změny je případná směna zastavitelných ploch, kdy se zájemce o novou plochu
domluví s majitelem již navržené zastavitelné
plochy a provedou směnu. T. Hájek podotkl,
že v současném návrhu územního plánu je
navrženo několik zastavitelných ploch, se
spornou možností zastavitelnosti (úzké pruhy
parcel v již zastavěném území etc.). Možnost
koncepčního návrhu poněkud problematizuje
připravovaná novela zákona, která v jedné ze
zamýšlených variant říká, že plochy, u nichž
nedojde do 5 let k zastavění, budou moci
být vyjmuty ze zastavitelných ploch bez
náhrady (ovšem zůstává otázkou, zda bude
takto schváleno a zda je vůbec správné tohoto

9

Zastupitelstvo
případného paragrafu využít).
T. Hájek informoval o schůzce zástupců obcí
nad projektem Krkonošského metra. Zástupci
většiny obcí Svazku Jilemnicko nalezli shodu
nad posvěcením tohoto zajímavého projektu. Krkonošské metro vznikne jako obecně
prospěšná společnost, do které vloží 100 000 Kč
Svazek obcí Jilemnicko. Půjde-li vše dle plánu,
od prosince 2012 by projekt měl být realizován
na úseku Martinice v Krk. – Rokytnice nad Jiz.
Na trase by se měl zdvojnásobit počet spojů,
doba jízdy se sníží až o polovinu.
T. Hájek informoval o termínu konání
Sousedského plesu, který se uskuteční 14. ledna 2012 v kantýně. Požádal zastupitele, aby se
zapojili do příprav – shánění tomboly, hlásili
se do služeb.
T. Klikorka se zeptal na obecní traktůrek,
který již dlouho neviděl a místo nějž je najímána soukromá technika. T. Hájek informoval, že
na podzim byly reklamovány závady na hydraulice, domluva s dodavatelskou firmou je
problematická, termíny pro odstranění závad
nebyly dodržovány, proto byl obecní traktor
mimo provoz.
J. Kubín se zeptal na smluvní přípravu
pronájmu vleku. T. Hájek odpověděl, že text
smlouvy je připraven, k jeho znění se vyjádřil
i JUDr. Zelinka, na radě obce bylo znění
smlouvy také probíráno, radní mají návrh ještě
k připomínkám.
T. Klikorka se zeptal na projekt zateplení ZŠ
a rekonstrukci kuchyně, zda všechno proběhlo
s poskytovatelem dotace v pořádku. T. Hájek
podal informaci. Rekonstrukce kuchyně byla
řádně vyúčtována, dotace proplacena. Zateplení ZŠ bylo řádně dokončeno, proběhla
kontrola ze strany SFŽP – bez závad.
Na závěr T. Hájek pozval přítomné na kulturní
akce.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Dění v obci

Malé a velké zprávy z obecního dění
Obecní knihovna
Milý čtenáři.
Je konec roku a konečně se podařilo rozjet on-line katalog v místní knihovně. Sice
jsou ještě nějaké dodělávky, ale přesto si již
můžete doma najít knihy které v knihovně
jsou. Zadání je: www.clavius.cz, v tabulce
kliknete na www katalogy a dostanete se na
tabulku, kde již lehce najeznete knihovna Poniklá a kliknutím na clavius se otevře on‑line
katalog. V novém roce zůstávají poplatky
stále stejné - dospělí 30 Kč, děti 20 kč. Nyní
už mám jenom jedno přání, a to aby chodilo
do knihovny víc čtenářů. Knihovní fond se
obměňuje 3-4x ročně knížkami ze semilské
knihovny.
Budu v tom asi ze začátku trošku plavat,
protože je to moc nových věcí najednou, ale
doufám, že budete mít trošku trpělivosti, než
se všechno zaběhne. Knihovna je otevřena
každé úterý od 14 do 16 hodin. Nový kontakt
na knihovnu je email: knihovna@ponikla.cz
Přeji hodně zdraví a pohody v roce 2012.
Višňáková

Odpovědi na vaše otázky
Níže se pokusím pečlivě odpovědět na
mnoho dotazů, které byly písemně adresovány na OÚ Poniklá s prosbou o zveřejnění
v obecním zpravodaji. Pro větší přehlednost budu odpovídat na jednotlivé bloky
otázek, kdy otázky jsou psány kurzívou,
odpovědi běžným písmem:
Dobrý den,
Tak jsem se po delší době zase dostal do
Poniklé. Už tu nebývám tak často, ale příbuzenstvo a přátele tu mám, občas se za nimi
rozjedu podívat. Dozvěděl jsem se spoustu nových věcí, ovšem jednotlivé názory na
jednotlivé věci se docela rozchází. Tak začal
bych třeba tím předvánočním vystoupením. Z
plakátů jsem se toho moc nedozvěděl, mám
už trochu nemocné oči a i přes ty moje brejle

prd vidím. Asi to vyráběly děti, tak to je odpustitelné. Program byl pěkný, betlém až na
počáteční zdržování moc hezký. Chtěl bych
vědět, zda je to nápad školy, nebo jste to už
někde viděli. Jinak byste se mohli přihlásit do
Guinessovy knihy rekordů, že?
O adventním veselí s rozsvěcením vánočního stromu se podrobněji rozepisuji ve
zvláštním článku. K Vašim otázkám tedy
jen stručně podotýkám, že plakátek je dílem
dospělé dámy imitující dětskou tvorbu – jak
se zdá, docela zdařile. Připomínku k malým
písmenkům beru. Vhodnější by býval formát
A3 a nikoliv náš cancálkový A5. Informací
na plakátu bylo ale tak akorát, kolik se jich na
plakát může vejít – název, čas a místo akce,
respektive i harmonogram dílčích akcí. Věřte, že vlastní náplň jednotlivých bodů byla
překvapením do poslední chvíle nejen pro diváky, ale dokonce i pro účinkující… Čekání
na Betlém bylo skutečně neúměrně dlouhé,
zvláště s ohledem k počasí – inu, tak nějak
se předpokládalo, že než se Betlém postaví,
budou se lidé občerstvovat u polní kuchyně
(kdyby v tu chvíli již nebyla většina zásob
zkonsumována), a nebo budou ještě na koncertu ve škole (kde ale byla jen ta část, která se tam vešla – tito šťastlivci potom příliš
dlouho čekat nemuseli…). Nápad na živý mechanický Betlém není z naší hlavy, viděl jsem
před několika lety něco podobného, ovšem
byly tam pouze tři figurky. Takže smyslem
bylo ozkoušet to samé v mnohem výpravnějším obsazení. Kniha rekordů ale počká, až
k účasti přemluvíme alespoň tak 300 figur!
Teď jsem se dozvěděl, že to bylo na Tuláčkově návsi (myšleno adventní odpoledne
– pozn. TH). Odjakživa to byla náves Poniklé. To jsem teda slyšel poprvé a tak jsem se
ptal. Asi jsem nějak nečetl to poslední číslo
časopisu, ale oni mi ho tady půjčili, a tak
jsem si to celé přečetl. Něco pamatuju, ale té
kerkonoštině, či jak je to napsaný jsem moc
nerozumněl. Moje máti taky mluvila, jak se
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učila od svý máti, ale vždycky jsem jí rozuměl.
Nechci být teda nekalej, nebo sprostej, ale ten
Tuláček, jak tam o něm píšete, to byl takovej
podivín, aspoň co o něm vykládali dědkové.
Možná mysleli nějakého jiného Tuláčka, ale
slyšel jsem tu historku vykládat vlastně jak to
tam píšete na konci. Kdyby tenkrát vystřelil,
mohlo se stát spoustu neštěstí. Kvůli jednomu poděsovi se nedají vojáci na útěk. Navíc
nikdo neví, jak to doopravdy bylo, jestli ti vojáci vůbec Poniklou táhli. Já tedy píšu jen to,
co jsem slyšel, kroniku jsem neviděl. Ale když
vy tam píšete, že byl poblázněný, a že spíš
mohl ublížit vesnici, tak nevím, proč ho tak
oslavujete. Já jsem třeba znal pana Jerie, to
byl taky podivín, ale psal básně, a myslím, že
ho mnoho lidí ještě pamatuje. Taky ten doktor
Reiniš pomohl tady spoustě lidem, a o něm
se vůbec nemluví. Skrbek malíř – asi jsem od
něj nic neviděl, ale asi jsme si o něm povídali ve škole. Píšu to
jen proto, abyste tady
neopěvovali nějakého
přitroublého starého
chlapa, který se ožral
a chtěl být hrdina.
Jako divadelní představení dobré, jinak mi
to přijde jako blbnutí
lidí. Asi toho ta Matice Tuláčkova spoustu přečetla a ví toho
hodně o historických
věcech, to je poučné.
Možná tímhle chce donutit lidi, aby něco o historii Poniklé věděli.
Ale proč zrovna Tuláček? Jestli to není nějaký starostův příbuzný, když se o něm předtím
nemluvilo.

Dění v obci
byli Alexandr Makedonský, Caesar, Napoleon? (Hrdinové a slavní vojevůdci, mecenáši
umění, a nebo odporní bezohlední usurpátoři
moci a strůjci strašných válek?) A co třeba jen
naši presidenti? Nalezneme jediného, který
by nebudil hluboké kontroverse? Masaryk?
(Tatíček demokratického národa, nebo papalášský rozvratitel starých pořádků? Pravdu za
každou cenu hájící vlastenec, nebo staroslavné české rukopisy hanící ignorant?) A Beneš?
(Kolik knih by se jen o něm dalo napsat?)
Hácha? (Ó, jak jen jemu se křivdí a jak by
zasloužil poctivý náhled i z té druhé strany?)
Havel? (Hm?) Klaus? (Chichi!) O dalších nemluvě… A z jiných soudků: Hus? Komenský?
Josef II.? Hanka? Fučík? Mašínové? … Ale já
vím, že se možná nechávám trochu unést, ale
je snad zjevné, co chci říci… A zpět k Ponikelákům. Někdo zkrátka musel být tím prvým,
který bude uveden do Pantheonu vznešených
synů velebné Poniklé. Adeptů je, jak jste
sám naznačil, a jak
jsem i já v minulém
zpravodaji popsal, celá
řádka. Naprosto ničehož nenamítám proti
nikomu, koho jste jmenoval. Naopak!!! Na
všechny se musí dostat, každý z nich bude
slavnostně uveden po
Tuláčkův bok - a při
té příležitosti mu bude
vzdán patřičný hold.
(Podle neoficiálního seznamu tak například
pan básník Jerie, jehož práce si mimořádně
cením, i skvělý pan malíř Skrbek budou oslavováni společně - v roce 2015.). Ale přesto
tím prvým se stal Tuláček. Z mnoha důvodů.
Jednak se jeho životem již deset let zaobírá
Matice Tuláčkova - a tak tato slavnost byla
tak trochu i její jubilejní oslavou. (A jelikož
pro mne osobně je Tuláček „srdeční záležitostí“ – ač není mým příbuzným, hihi, a jelikož jsem ho poznal z mnoha hledisek
a mnoho se o něm a jeho činu napřemýšlel,

Pozemky

Pan Daniel Šír, Poniklá 68, žádá o koupi
pozemku ppč. 416/23
v k. ú. Poniklá

Nejste zdaleka jediný, kdo má vůči historické osobě Jiřího Václava Tuláčka připomínky. A Tuláček zase není jediným titánem, vůči
kterému panuje historicky nejednoznačný výklad. Asi se mnou budete souhlasit, že čím je
historická figura exponovanější, tím širší rozptyl hodnocení jejich činů lze zaznamenat.
Jak má pohlížet historie na postavy, jakými
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nemyslím, že je správné titulovat ho jako
„nějakého přitroublého starého chlapa, který se ožral a chtěl být hrdina“. I iracionálně
projevená ryzost charakteru je po mém soudu
obdivu hodna.) Navíc má Tuláček nespornou
výhodu (i nevýhodu) v poněkud rozmlžených
historických záznamech, a lze tak kolem jeho
osobnosti rozvinout to, co je ještě mnohem
zajímavější a důsažnější, nežli podložené
reálie – a totiž kouzlo mýtu. Ano, na mnohé z Ponikeláků, kteří udělali pěknou díru do
světa, můžeme být právem hrdí. Ale k té jisté,
až nekritické, oddanosti je zapotřebí i špetka
okouzlení a ochoty uvěřit v mýtus, v něco,
co se třeba jen obtížně sděluje, co ale z postavy Tuláčkovy při bližším pohledu přímo
sálá! Jistě, kdyby byl býval Tuláček vystřelil, byla by to bývala byla po vsi pěkná mela!
Jenže on nevystřelil, čímž celou tragikomiku
svého don quijotství ještě podtrhl! Byl hrdinou i géniem v jednom! Náves byla dosud
bezejmenná – tak jako většina návsí bývá.
A nyní – ovšem nikoliv direktivně, ale pouze
zcela dobrovolně – máme možnost nazývat ji
po jedné z nejbarevnějších figurek, které kdy
naším údolíčkem kráčely. Poniklá je fascinující svým jedinečným systémem „příšlapků“,
který by byl s to zcela nahradit fádní čísla
popisná. V Poniklé se každá chalupa nějak
jmenuje! Proč by se nějak neměla jmenovat
i náves. Je to pokus. Třeba se ten název ujme,
a třeba také ne – svět se nezboří, jenom jeden
pán, který se nebál sám postavit mašírujícím
Prušákům, zapadne zpět do zaprášeného regálu archívů…
Připomínka ke kerkonoštině mne mimořádně zajímá! Kdybych se tak jen s Vámi
mohl sejít a podrobně to probrat! Prosím,
berte toto jako prosbu o setkání. Totiž on je
s tím nářečím pochopitelně kříž! Snažím se
o cosi jako „archaickou“ variantu nářečí, ač
se ale cíleně vyhýbám některým zvláště nesrozumitelným slovíčkům. Nářeční tvary pak
čerpám jednak z poměrně obsáhlé literatury
poudaček a lidové slovesnosti, dále pak z jazykovědných pojednání o našem nářečí, jakož i ze slovníku „Podkrkonošského nářečí“.

Dění v obci
Myslím, že základním problémem srozumitelnosti je pak spíše vlastní přepis nářečí (byť
regulérní fonetický přepis pro zjednodušení
jen nesměle naznačuji). Domnívám se totiž, že pokud byste text nečetl, ale byl vám
čten se správnou výslovností, zvýšila by se
i jeho srozumitelnost! Mnohá výslovnost je
totiž někde na pomezí běžných liter, snaha
o zvýraznění svébytných prvků nářečí v psané podobě pak může, a to uznávám, snižovat
orientaci v textu.
A taky jsem koukal, že máte barevný časopis. S pár lidmi jsem mluvil, místo obdivu říkali, že nebude hořet. Kdo to doma neskladuje, může to dát do těch modrých kontejnerů,
přece. Kolik bude asi stát? Nám ho posíláte,
když přijde později, to nevadí, stejně sem moc
nejezdíme, ale když bude dražší, tak ho asi
odhlásím, oni mi to příbuzní řeknou.
A tak jsem to na Váš popud zkusil!
A máte pravdu, cancálek vážně hoří dost mizerně. Tak to jsme nedomysleli!!! Na druhou
stranu, i když to třeba není tak podstatné, je
zase trošku hezčí, fotografie jsou zřetelnější
a tak… Nová cena zatím stanovena není, nebude to snad žádné drama. Předplatné na šest
čísel stojí dnes 60,- Kč, při doručování poštou
150,- Kč. (Ale ono jenom to poštovné stojí
16 nebo 18 korun – podle počtu stran, průměrně tedy 102,-Kč za rok, takže na vlastní
časopis pak zbývá 8,- za každé číslo.) I pokud
se zvýší předplatné na 100,- Kč za rok pro ponikelskou donášku a 200,- Kč za rok pro přespolní zasílání – bude to důvod k odhlášení?
Byty nižší a vyšší kategorie, jak tam píšete – hodně se u toho zlobila jedna vaše nájemnice. Já jsem se ptal v Rokytnici. Nižší kategorie je byt se společným záchodem a koupelnou, nebo když to mají na chodbě. To má
Poniklá tolik bytů se společným záchodem?
No to bych s tím tedy něco udělal. A nájem
jste zvedli, budete zvedat vodu? A za pytle?
Abych to tady už konečně prodal.
Kategorisaci bytů jsme si nevymysleli,
praktikuje se „odjakživa“, jenom se o tom asi
začalo mluvit až nyní. Zdaleka se již nejedná
o onen klasický systém bytů I – IV. kategorie.
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Postupem času vykrystalisovaly již jen dvě
kategorie, které rozlišují byty zejména podle druhu vytápění, případně polohy v rámci
obce. Mírnou, cca 10% úlevu z nájmu pak
dostávají byty ležící těsně u silnice I. třídy
a zároveň nemající centrální zdroj tepla. (Do
budoucna je i toto ale také k diskusi. Shodou
okolností ale právě dnes jsem byl konfrontován s názorem jednoho nájemníka, který by
pro svůj dům rád naopak zavedl ještě třetí
a ještě sníženější kategorii. A pak se zavděčte!) Společné záchody v obecních bytech
neexistují, suché záchody od letošního léta
naštěstí také ne. Nejnižší komfort v tomto
ohledu nabízí čp. 60, kde je část záchodů (ale
již jen necelá polovina) „na chodbě“ – ovšem
vždy jeden záchod pro jeden byt. Nájem jsme
zvedli, aby se přiblížil tržním cenám, a abychom mohli bytový fond, tak jak si to přejí
nájemníci, udržovat v lepším stavu. Veškeré vybrané peníze na bytovém hospodářství
se zpětně vrátí do bytového fondu. Bylo by
samozřejmě mnohem jednodušší nájemné
nezvyšovat, být populární a čekat, že ta potopa přijde až po nás. Ale tak prvoplánové
cíle naštěstí většina zastupitelů nemá. Vodné
a stočné máme jedno z nejnižších na okolí!!!
Ale o tom Vám, do Rokytnice, nemusím asi
vyprávět. (Tak alespoň pro ostatní. Poniklá:
19+30=49,- Rokytnice n. J.: 45 + 36 = 81,-)
Systém svozu odpadů máme díky Ing. Kavánové vymyšlen mimořádně kvalitně – je
jeden z nejlepších v širokém okolí!!! Kdo je
ochoten třídit a správně si nastaví svoz, ušetří!
Ve škole je prý málo dětí. Že prý si je kupujete z jiných vesnic. Nějaké sešity zadarmo
a snad autobus. Prý škola přijímá problematické děti, které nikde jinde nechtějí. Tak to
držím palce učitelům, aby se z toho nezbláznili. A kdo vlastně ty učitele platí, prý se dostávají na žáka. To tu učitelé učí za menší
peníze, než jinde?
Ano, ve škole je velmi málo dětí. Kriticky málo. Odtud také snaha, aby alespoň
ty ponikelské nedojížděly do jiných škol.
Škola totiž dostává peníze podle počtu do ní
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docházejících žáků. (Na plat učitelů to přímý
vliv nemá, na obecní rozpočet ano). Jedním
z nápadů jak trochu pomoci nepříznivé demografii, je i Vámi popsané zvýhodnění našich školáků pomůckami zdarma a jízdným
zdarma. Nebylo úplně snadné o rozumnosti
tohoto kroku zastupitelstvo přesvědčit – návrh prošel vlastně až na podruhé a jen těsnou
většinou. Ale hned první školní rok ukázal,
že zavedení „odměn“ bylo správným krokem.
Došlo totiž k tomu, že (ale jistě nejen kvůli
pomůckám a jízdnému) se nám do ponikelské
školy vrátili žáci, kteří jinak dojížděli z Poniklé do jiné školy. A tak ve výsledku mají
ponikelští školáci většinu pomůcek a dopravu
zdarma - a škola si přitom finančně polepšila!!! To není tak marný obchod… Skladba
žactva není v našich třídách nijak mimořádně
problematická! V celé škole jsou pouze dvě
děti, u kterých byly zjištěny speciální vzdělávací potřeby. (Což navíc samo o sobě zdaleka nemusí být pro třídní kolektiv retardující,
mnohdy právě naopak.) V dnešní mimořádně
složité době si každopádně nedokáži vůbec
představit ředitele školského zařízení, který
by nepřijal žáka! Ponikelským dětem, a musí
to tu zaznít, se dostává individuálního vzdělávání srovnatelného velikostí „tříd“ snad jen
s výchovou šlechtických synků v minulých
dobách. I přes spojení některých hodin na
prvním stupni se pohybujeme v úplně jiném
prostředí, než v třicetihlavé „optimální“ třídě! Ano, škola je nenaplněná a obec ji musí
tudíž dotovat. A to velmi citelnou částkou –
na rok 2012 dosáhne dotace na udržení školy
1 350 000,- Kč. (Pokud bychom školu neměli, museli bychom ale platit školám jiným…)
Podporovat vlastní devítiletou školu obec
musí, seč jí síly stačit budou, protože se tu
hraje doslova o podobu i smysl vsi. Nechci
remcat, že za císaře pána bylo líp… A jelikož
kretenismus některých ministerských návrhů na „optimalisaci“ základního školství byl
snad již odhalen a zavržen, doufám v blahý
chod naší ponikelské alma mater!
Ještě jsem se měl zeptat na doktora, jestli
tu bude nebo končí. Někdo něco slyšel a teď

Pod horami - listopad - prosinec
jsou trochu nervózní.
Dětský lékař se, obdobně jako škola,
potýká s nedostatkem pacientů a též poměrně vysokými náklady na vytápění v čp. 266
(topný olej). Nicméně jsme se uměli dohodnout, takže ordinační hodiny v oba stávající
dva dny zůstávají v Poniklé zachovány (byť
budou v tyto dny třeba o hodinku kratší). Situace lékaře pro dospělé je v pořádku a zůstává beze změn. Snaha o znovuotevření zubní
ordinace je naopak nadále marná a, popravdě
řečeno, nepříliš nadějná.
Ptám se takto, protože to určitě bude zajímat víc lidí, nejen moje příbuzné a známé.
Kdybyste mi mohli na dopis odpovědět v časopise, aby mi věřili, že jsem se ptal. Uctivě
děkuju.
Občan (připojený podpis není zcela čitelný – pozn. TH)
Já děkuji za dotazy, snad jsme si alespoň
část témat osvětlili. Omlouvám se, že neumím odpovídat stručně, ač se vážně snažím,
prostě mi to nejde!
Tomáš Hájek
starosta

Územní plán Poniklé
Nový územní plán (ÚP) platí v Poniklé
od roku 2009. Je to dokument, který zastupitelstvu umožňuje korigovat vyvážený a trvale
udržitelný rozvoj obce. Zjednodušeně se dá
říci, že s ohledem na dostupnost občanské
vybavenosti, na kapacitu dopravní infrastruktury a kapacity inženýrských sítí určuje využití ploch zastavěných a vymezuje v území
plochy nově zastavitelné.
Ploch určených k zastavění je v Poniklé
mnoho. ÚP však řeší funkční využití, nikoli
majetkové vztahy. A tak se stalo, že ne každý, kdo vlastní vhodný pozemek pro stavění,
chce stavět a ten, kdo by rád stavěl, nemůže. Navíc je zde i ekonomický aspekt, kdy
pozemek určený ÚP k zastavění má řádově
vyšší cenu než pozemek nezastavitelný, což
výrazně komplikuje možné výměny pozemků
apod.
Územní plán není neměnný. Za před-
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pokladu dodržení strategie rozvoje obce je
pravidelně aktualizován, na základě jednotlivých žádostí občanů, dle zadání zastupitelstva. Celý proces je administrativně a časově náročný a pro obec nákladný. Proto lze
předpokládat, že každá konkrétní změna bude
zpoplatněna.
První aktualizací ÚP je změna č.1, schválená letos na podzim. Tato změna nezahrnuje rozšíření zastavitelných ploch, pouze
napravuje nedostatky původního návrhu.
Nyní vznikl prostor pro otevření diskuse
o další změně ÚP, v pořadí druhé. Zastupitelstvo obce má zásadní zájem na tom, aby
se v Poniklé stavělo a obyvatel přibývalo,
nebo alespoň neubývalo. Možnost stavby
rodinného domu je v tomto případě velkou
motivací. Je pravdou, že vymezení dalších
zastavitelných ploch není reálné. Existuje
však možnost převedení pomyslných práv ke
stavění za úplatu. Není nezajímavé, že i obec
Poniklá vlastní několik stavebních pozemků.
Vymezení dalších zastavitelných ploch by
opodstatňoval pouze jejich nedostatek, pokud
to ale znamená zastavění až 90% nynějších
ploch určených k zastavění, jeví se současné množství stavebních pozemků v Poniklé
přílišné.
Územní plán Poniklé je k nahlédnutí na
obecním úřadě v Poniklé, na stavebním úřadě
v Jilemnici nebo na ponikelských webových
stránkách. Proto prosím všechny, především
majitele pozemků, aby se s ním seznámili.
V případě zjištění, že Váš pozemek je určený k zastavění a vy si stavbu nepřejete, nebo
naopak plánujete v příštích třech letech stavbu a Váš pozemek není zastavitelný, podejte
žádost o změnu využití Vašeho pozemku na
obecní úřad.
V případě jakýchkoliv dotazů se z důvěrou obraťte na mě (tel. 775-950-973, email:
JJirous@seznam.cz), nebo na Tomáše Hájka
(tel. 603-569-389, email: Hajek@ponikla.
cz).
Ing. arch. Jaromír Jirouš
Radní a přítel územního plánu
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí v listopadu a prosinci
1. 12. 2011 zemřela Vlasta Václavíková
(z DPS). Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast.

Jubilea v září a říjnu
Svá jubilea oslavili:
70 let
Zdeněk Šír
Ladislav Rybár
Jan Jon
85 let
Jindřich Kubín
90 let
Kateřina Skalská

Stříbrné podvečery
Dalšího ze stříbrných podvečerů si mohli
oslavenci (padesátníci a stříbrní svatebčané)

dopřát 19. listopadu. Vzpomínalo se zejména
na roky 1961 a 1986. Tedy na léta mimořádně důležitá, která se vryla do paměti nejprve
letem Jurije Gagarina do vesmíru a o dvacet
pět let později vystřízlivěním z technologického pokroku poblíž ukrajinského Černobylu. V hospodě Pod břehem se ale spíš než na
ty světové, vzpomínalo na události ryze ponikelské. Paní místostarostka přečetla z kroniky
„oficiální dějiny“, které pak byly v družných
hovorech doplňovány též o postavičky, na
které inkoust kronikářův sice zapomněl, které
ale v duši vesnice stejně přežívají.
Tomáš Hájek

Posvícení
Posvícení (na Moravě hody, ve Slezsku
krmáš/krmaš/karmaš, na Hlučínsku odpust,
na Těšínsku kiermaš (kiermasz) aj., v bývalé německé jižní Moravě kiritog, a to z něm.
Kirchweih, „posvěcení kostela“) je vzpomín-

Dalšího ze stříbrných podvečerů si mohli oslavenci (padesátníci a stříbrní svatebčané) dopřát 19. listopadu.
foto: Lenka Hájková
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...napeklo se koláčů...
ková slavnost na posvěcení kostela. Výraz
„posvícení“ znamená totéž co „posvěcení“.
Dostavba kostela byla pro obec mimořádná
událost, protože jeho stavbě obyvatelé obvykle věnovali mnoho práce a dle možností
i peněz. Církev sama kostely zpravidla nestavěla, ale po dokončení kostel převzala a starala se (a stará) o jeho provoz i údržbu, včetně
přípravy a přidělování duchovních jednotlivým farnostem pro službu církvi a Bohu.
Po dokončení stavby nemohl být kostel hned použit pro bohoslužby. Nejprve se
musel slavnostním způsobem vyjmout ze
světské sféry a posvěcením jej slavnostně
vyčlenit pro služby Bohu. Den předem se
vše připraví, zvenku kolem kostela se postaví dva nebo tři polní oltáře. Ráno se začne
s modlitbou u jednoho z nich. Světící biskup

Společenská kronika
3x obejde kostel za zpěvů a modliteb, zdi kropí
svěcenou vodou. Kostel
je uzamčen a uvnitř je
kněz. Pokaždé, když jde
biskup s průvodem kolem těchto dveří, zaklepe na ně berlou, pronáší
říkání a kněz uvnitř mu
odpovídá. Potřetí na ně
zaklepe berlou, udělá
znamení kříže a dveře
se otevřou. Pak uvnitř
světí svěcenou vodu
oltář. Po vysvěcení oltáře biskup s průvodem
vyjde ven, převezme
schránku s ostatky vybraného světce - patrona
kostela, znovu s nimi
obejde kostel a uloží je
do oltáře. Následuje vysvěcení soch a obrazů
a slavnostní první mše
svatá.
V Poniklé se Posvícení slavilo tím, že se
sešla rodina, napeklo se
foto: Okrášlovací spolekkoláčů, buchet, nechyběla
husa či kachna či alespoň
slepice. Rodina se pobavila, pořádně nacpala břicha, až jim z toho
všeho jídla bylo špatně. To, aby si oslavu
jaksepatří pamatovali všichni. K Posvícení
patřila Posvícenská zábava, která byla pro
všechny generace, tančilo, pilo a zpívalo se
až do časných ranních hodin. Tancovačka
bývala v sále „U Holubců“, poté, co vyhořel,
se opětovně Posvícenské zábavy konávaly
„U Enklerů“.
Ponikelské posvícení připadá na svátek
Matouše, tedy 8 neděl od Ponikelské pouti (den svátku patrona kostela – sv. Jakuba
Většího). O Posvícení měly být sklizeny
brambory, ovoce a zelenina, otava. Vzhledem
k nevyzpytatelnému počasí u nás na horách
ale mnohdy sklizeň probíhala i o svátku Posvícenském, ba i později.
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Někde je Posvícení spojováno s Dožínkami, u nás jsou Dožínky spíše spojeny se
sklizní obilí našeho Hospodářského Družstva
Krakonošův Ranč.
Co bylo zjištěno, je na papíře, další zajímavosti nám určitě prozradí zaručené zdroje,
které nám prozradili babičky a dědové z DPS.
Jen málo z nich bylo rodiči pouštěno na Posvícenskou zábavu, byli velmi přísně vychováváni. O Posvícenském svátku také nemohli
moc vědět, oni jsou tam totiž všichni poměrně mladí!
Připomínky a další zajímavosti nám určitě sdělte, budeme za ně moc rádi.
Váš Okrášlovací spolek

Přívlacké posvícení
Po zdařilých oslavách ponikelského
Posvícení jsme byli pozváni na Posvícení

Většina obyvatel ponikelského DPS
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Přívlacké, jehož po letech první větší oslava připadla na 16. října. Slavilo se v Domě
s pečovatelskou službou, nechyběl upečený
opeřenec, koláče a dobré pití. Krásně jsme si
opět popovídali o dobách minulých i dobách
dnešních. Děkujeme velmi za velmi hezké
pohostění a budeme se těšit zase příští rok –
na Posvícení.
Okrášlovací spolek

Mikulášská družina opět navštívila Poniklou
…a tentokrát měla i meziregionální složení. Ano, nedostatek čertů způsobil, že Mikuláš musel požádat partnerskou čertovskou
organizaci z Vrchlabí, aby mu jednoho čerta
půjčila na 5. prosince na výpomoc. A čert to
byl opravdu hrozivý! Děti se tak bály, že oba

foto: Okrášlovací spolek
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dva čerti ve většině domácnostech zůstávali
stát přede dveřmi.
Tak jako každý rok vedly kroky mikulášské družiny ke starostovi a letos nejenom ke
starostovi SDH Poniklá, ale také na obecní
úřad za starostou obce. Starosta SDH Poniklá
byl jako vždy připraven, navíc kniha hříchů
nezaznamenala žádné velké prohřešky, takže
opět došlo k předání drobného dárku. To na
obecním úřadě už bylo jinačí „ouřadování“,
starosta Hájek se natolik bál, že dokonce
prosil samotného Mikuláše na kolenou, při
recitování básničky trochu koktal a v rozrušení zapomněl i text. Protože si však všichni
hříšníci zaslouží druhou šanci, dostal ji i on,
ovšem pod podmínkou, že za rok si Mikuláš
vše zkontroluje.
V domě s pečovatelskou službou už na
družinu čekali všichni ve společenské místnosti, opět zde krásně vonělo cukroví, na stole
byla adventní výzdoba, do které letos přispěla
i naše družina – za to, že všichni byli hodní,
dostali krásnou kvetoucí vánoční hvězdu.
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A pak už následovalo putování u dětí. Některé se tak moc těšily, až se potom zase tak
moc bály, že strachy utekly, a tak si nás rodiče
alespoň vyfotili, aby nás dětem mohli ukázat
alespoň na fotografiích. Toník nás opět potěšil hrou tentokrát na velkou kytaru zapůjčenou od dědečka, Davídek zase celou družinu
překvapil originálním textem písničky „Pec
nám spadla“, protože pokud nevíte koho zavolat, když starý pecař není doma a kominík
to neumí, zavolejte na Marcela.
S hrdostí musím letos přiznat, že dětičky
byly obzvláště hodné, čerti opět neměli příležitost odnést si pomocnou sílu ke kotlům.
A nezapomeňte děti, že příští rok si vše zkontroluji, takže půjčujeme hračky, uklízíme
si hračky, necucáme si palce, posloucháme
a neodmlouváme!
Za rok na viděnou!
Mikuláš a jeho pomocníci

Starosta Hájek se natolik bál, že dokonce prosil samotného Mikuláše na kolenou, při recitování básničky
trochu koktal a v rozrušení zapomněl i text.

foto: Katka Jiroušová
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Škola a školka

Škola a školka
Podzim v mateřské škole v Poniklé
„Vánoce, vánoce přicházejí“ se zpívá v
jedné krásné vánoční koledě. Ke správné vánoční náladě nám však chybí trochu toho „ladovského sněhu“, ale jinak je všechno jak má
být. Všude vůně cukroví, samý shon a spěch.
Jen my ve školce si to užíváme v klidu a pohodě. Ale než budu vyprávět a vánočních přípravách, vrátím se na ještě na konec podzimu, kde jsme se naposledy rozloučili.
Letošní podzim přál nám všem. Krásné
a poměrně teplé počasí, žádný déšť. Vše lákalo k povídání a návštěvám v přírodě. Povídali

jsme si třeba o ježkovi, domácích zvířátkách,
lese. Starší děti zabrousily i do řemesel, kde
si vyzkoušely, jaké to je být prodavačem, zahradníkem, policistou, kuchařem a mnohými
dalšími. Preclíky od našich „pekařů“ voněly
i chutnaly náramně.
Na konci října jsme poprvé v tomto
školním roce cestovali linkovým autobusem
za pohádkou do Jilemnice. Byla „O Pračlovíčkovi“ a prozradila mnohé z toho, jak to
všechno s člověkem v pradobě začalo. Autobus odjížděl dříve, než-li jsme se stihli nasvačit, a tak některým při pohádce již kručelo
v bříšku. Ale to se stalo v pohádce i Pračlovíčkovi. My ovšem věděli, jak ho určitě za-

Na počátku listopadu k nám zavítal náš velice dobře známý kamarád Luboš z ekologického sdružení
Čmelák z Liberce.
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hnat. V SD Jilm jsme se nasvačili z vlastních
batůžků a potom již spěchali na autobus zpět
do školky.
Na počátku listopadu k nám zavítal náš
velice dobře známý kamarád Luboš z ekologického sdružení Čmelák z Liberce. Povídal
si s námi o tom, kam patří třeba pytlík od
bonbónů. Učil nás správně třídit do barevných kontejnerů. Hrál si s námi zábavné, ale
i poučné hry. Nakonec jsme si vytvořili vlastního kelímkového panáčka z různých zbytků
a odpadů. Díky pestrému programu děti nestihly ani zazlobit a už tu byl oběd. Tak zase,
Luboši, někdy příště.
V polovině listopadu jsme se povídali
o tajemné stodole a těšili se, že se tam podíváme. Ale stále nic. Na procházkách jsme se
nestačili divit, kolik jich v celé Poniklé je. Ale
která bude ta, kterou prozkoumáme i uvnitř.

Škola a školka
Nakonec jsme s batůžky vyrazili. Cesta byla
dlouhá, ale stála za to. Šli jsme do muzea „Ve
stodole“ manželů Pičmanových a našli tam
tolik zajímavých a mnohdy neznámých věcí.
A kolik jsme toho určitě přehlédli. Do školky
jsme se před obědem vraceli bohatší o nové
poznatky i taškou plnou krásných perníčků na
vánoční stromeček.
Starší děti si potom celý týden s tématem „stodola“ pracovaly. Povídaly si o životě v dávných dobách, seznámily se s draním
peří, mletím obilí, měřily netradičními mírami a zkusily jezdit se starými dopravními prostředky (třeba s trakařem, ovšem lidským).
Ve školce se vše postupně začíná zahalovat do vánočního, začínáme vyrábět vánoční dárky. Ale jak je tomu u babiček a dědečků
v DPS? Nedalo nám to a šli jsme se k nim
podívat. S sebou jsme si vzali nůžky, vlnu,

Šli jsme do muzea „Ve stodole“ manželů Pičmanových a našli tam tolik zajímavých a mnohdy neznámých
věcí.

foto: MŠ Poniklá
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kůry od pomerančů, jehly a možná ještě něco
dalšího a společně jsme se postarali o vánoční
výzdobu i u nich. Společné pracovní odpoledne utíkalo příjemně a hlavně rychle. Třeba
se k nim vypravíme ještě s vánočními písničkami, ale to bude záležet na počasí.
Na počátku adventu jsme u nás ve školce
přivítali hudební pořad „Putování za Betlémskou hvězdou“ plný krásných dekorací, loutek a koled krásně svázaný příběhem pasáčka, který putoval do Betléma. Děti si při něm
zazpívaly, zatancovaly a zahrály na zvláštní
rytmické nástroje. Tím také začal advent ve
školce.
V pondělí 5. prosince, právě když jsme
si chtěli poslechnout písničky o čertech a vánoční koledy v podání kamarádů-předškoláků, najednou něco na chodbě zazvonilo

Škola a školka
a v zápětí se objevil Mikuláš a andílek. S hrůzou jsme ještě očekávali čerty, ale ti zůstali
před školkou. V případě, že by jich bylo třeba, hned by přiběhli.
Mikuláš listoval velkou knihou hříchů
a pochval. Některé děti musely občas něco
slíbit, ukáplo i pár slziček, ale čerti přiletět
nemuseli. To je dobře. A ještě všichni dostali
od andílka sladkou nadílku.
Nyní už byste nás zastihli v tvořivě pracovní náladě. Musíme totiž do vánoc zvládnout hodně písniček, též tanečky a příběhy
na vánoční besídku ve školce, také pro babičky a dědečky v klubu důchodců. Doufáme, že
se nám to vše povede.
Tak šťastné a veselé!
Za MŠ Lenka Scholzová

Některé děti musely občas něco slíbit, ukáplo i pár slziček, ale čerti přiletět nemuseli. To je dobře.

foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá

29.ročník

SILVESTROVSKÉHO BĚHU V PONIKLÉ

2011

Datum

:

Sobota 31.12.2011

Pořadatel

:

SDH Poniklá

Místo

:

Hasičská zbrojnice

Tratě závodu :

Silnice a veřejné cesty

Prezentace

:

V den závodu – půl hodiny před startem

Start

:

13:30 hod.

Kategorie

:

Od předškolních – po důchodce

Startovné

:

Dobrovolné

Ceny

:

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

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
V restauraci ,,U Floriána´´

Pořadatelé se těší na Vaší hojnou účast.

Kategorie:

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

cca 50 m
400 m
400 m
800 m
1000 m
2000 m
400 m
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Inu, v uplynulých dvou měsících jsme
aplaus nezaznamenali, nehráli jsme totiž. Ale
zato se chystáme pompézně ukončit šestiletou
pouť s Krvavým románem po světových jevištích. A kde jinde, než doma – v pátek 30. prosince od 19.00 v Kantýně! A také, ač je to možná zatím tajné, nedokáži smlčet radost nad tím,
že se chystá nová hra – režie se chápe Pavlína
A. Holubcová.
Nicméně úplně kulturně naše údolíčko
i přes naši zdánlivou nečinnost nespalo. Dva
večery při svíčce a dvě divadelní přespolní
představení jsou toho důkazem:
12. listopadu: Divadelní představení
Dva muži v šachu od pana Horníčka nám
sehrál nejstarší ochotnický divadelní soubor
na světe – Krakonoš z Vysokého. Myslím, že
hra nenechala nikoho na pochybách o tom, že
válka je svinstvo a že to s těmi mužskými ty
ženské pěkně koulejí…
25 listopadu: Večer při svíčce na téma
„Mladkovský hrádek - nejstarší dějiny Poniklé“ nás poučným i zábavným vyprávěním
pana Zdeňka Fišery zavedl do mlžinou dohadů zastřené kolonisační éry středověkých
Krkonoš. Povídali jsme si nejen o nejstarších
opevněných bodech tehdejší strážné soustavy,
ale třeba také o doložených šlechticích, kteří
se psali po Poniklé! Pan Fišera také provedl rekonstrukci pravděpodobné podoby Mladkovského hrádku, který se tyčíval nad někdejším
Mladkovským mlýnem nad Novou Vsí. (Před
tou fantasií smekám, do dnešních dob se za-

choval jen terénní reliéf někdejšího hrádku.)
2. prosince: Večer při svíčce – „O historii lukostřelby“ s Jiřím Havránkem. Přátelé,
tak to bylo zjevení! Co vše jen lze říci o klacíku napruženého kouskem špagátku!!! Nádherně připravená a s mimořádnou znalostí přednesená rozprávka o jedné z nejstarších zbraní
nadchla všechny (arci že nemnohé) posluchače. Pan Ráda Vágner shrnul celý příjemný večer se svým filosofickým nadhledem, když po
konci přednášky konstatoval, že si jde domů
číst Čingischána! Mohl snad někdo panu Havránkovi vystavit příznivější reference?
10. prosince: Divadelní Krkonošská
pohádka. Kde jinde by se měla hrát pohádka s ponikelskou bábou kořenářkou a vůbec
všemi milými (a z večerníčků důvěrně známými) postavičkami paní Kubátové, nežli právě
u nás. A tak si divadelní spolek Hálek z Nymburka vybral právě naší Kantýnu pro začátek
malého turné naším krajem. Sympatičtí herci
předvedli celkem čtyři pohádky o zlobivém
Trautenberkovi (jak chtěl topit Krakonošovým
dřevem, chytat ptáčky zpěváčky, drahokamy z hor dolovat a Krakonošovi z Kotle futeř pouštět). Jak už to tak v pohádkách bývá,
Krakonoš vyhrával. On na to totiž nebyl sám!
Ze zadních řad byl totiž nymburský Krakonoš bedlivě sledován tím naším ponikelským.
Takže mohlo po představení dojít k bezmála
dějinnému setkání dvou Krakonošů na jednom
místě!

Mladkovský hrádek dnes a Mladkovský hrádek ve fantasii pana Fišery.
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Ponikelská kultura

Kultura v Poniklé
Nová publikace drobných památek Jilemnicka právě vychází!
Dovolte, abychom Vás informovali, že
společným úsilím týmu autorů ve spolupráci s Jilemnickem-svazkem obcí a firmou
Gentiana byla vydána nová publikace věnovaná drobným památkám na Jilemnicku.
Tato publikace volně navazuje na předchozí
neprodejné vydání, které bylo pořízeno díky
dotační podpoře Programu rozvoje venkova.
Po kompletním textovém i fotografickém
přepracování teď přichází do volného prodeje zcela nová knížka, která potěší nejen
místní obyvatele, ale i návštěvníky a turisty.
V knížce jsou přehledně zmapovány všechny
drobné památky v rámci 21 obcí Jilemnicka
a to od těch nejmenších křížků až po velké
kapličky. Pokud laskavý čtenář přesto objeví
něco, o čem kolektiv autorů neví, bude mít
možnost o tom informovat na nově zřízené
e‑mailové adrese a případně se tak podílet

na možném dalším rozšířeném vydání. Stávající knížka je zaměřena pouze na drobné
památky a proto v ní nenajdete budovy s číslem popisným ani kostely. I přesto obsahuje na 372 zdokumentovaných a popsaných
objektů. V případě, že si knížku budete chtít
zakoupit (ať už jako dárek nebo pro vlastní
potěšení), budete mít možnost tak učinit na
všech obecních úřadech, v knihkupectví, ve
vydavatelství Gentiana v Jilemnici nebo na
informačních centrech. Při objevování památek, které nám tu zůstaly po našich předcích
či jsou již výsledkem naší současné práce,
vám přejeme jenom samé příjemné chvíle.
Věříme, že knížka nebude čtenářům pouze
zdrojem novým znalostí a informací, ale také
inspirací pro příjemné procházky v nádherné
krajině západních Krkonoš.
Kolektiv autorů
Jilemnicko – svazek obcí
Vydavatelství Gentiana Jilemnice

!!! Knihu lze zakoupiti
též na OÚ Poniklá za
350,- Kč!!!
Rozsvěcení vánočního stromu
Kabinet kerkonošské slovesnosti v úzké
spolupráci se ZŠ Poniklá se letos pokusil
pojmout rozsvěcení vánočního stromu ve
velkém stylu. Říkám pokusil, protože musím
uznat, že záměru jsme zůstali leccos dlužni.
Ale můžete za to především Vy sami! Protože Vás přišel takový mimořádný houfec, že
se Vám celkem rychle podařilo vypít tekuté
zásoby, nevešli jste se nám do koncertní síně
a výrazně jste se těsnali v útrobách adventního trhu na školní chodbě. Bylo to pro nás
milé překvapení! Na příští ročník si z něho
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bereme ponaučení!
A tak si alespoň stručně projděme znovu
to, co viděli ti šťastnější z nás:
Adventní trh nabídl širokou škálu rukodělných výrobků, které pocházely z šikovných ruček ponikelských dětí, přespolních
přátel sdružených v tzv. Fleru.cz a zejména
z ruček šikovných ponikelských řemeslníků.
Někteří z nich předváděli svůj um dokonce
přímo zvědavým návštěvníkům, patchworkisté pak trh pojali jako velikou vernisáž
své látkové alchymie. Pod organizačním
dohledem Soni Anny-Marie Fišerové a Soni
Václavíkové se sešlo tolik trhovců, že jim
vyhrazené prostory tak tak stačily, příští rok
každopádně bude muset být tržnice několikapatrová.
Vystoupení žáků ze základní školy mimořádně pečlivě nazkoušely paní učitelky
Lenka Holubcová (svoji 1. a 2. třídu) a Jana
Šírová pěvecký sbor. Výpravné obsazení dětí
(na něž vždy připadali další zvědaví příbuzní a sousedé) proměnilo naše hlediště v sardinkovou konzervu. Podotkněme však, že
srovnání s rybičkami poněkud pokulhává,
neboť konzervárenský průmysl ani zdaleka
neposkytuje svým ubytovaným tak hodnotná
a s maximálním nasazením provedená vystoupení.
Koncert kapely Mrzutej špacír, která
zahrála zejména méně známé koledy z celého

Ponikelská kultura
světa i z našich Krkonoš, potěšil nejen profesionálním přednesem nastudovaných skladeb, ale také sympatickým a vtipným projevem kapelníka Dana Razíma. A jelikož se
pásmo koled „Vzkázal Vás Ježíšek pozdravovat“ opravdu líbilo, následoval po hodinovém
koncertu ještě více než hodinový „přídavek“
(na závěr po živém Betlému).
Živý Betlém, coby vyvrcholení akce,
nám poněkud zkomplikoval (po dvou měsících bez srážek) náhle se přihnavší déšť. No
prostě pech! Naštěstí však nezpanikařil ani
náš všestranně nadaný a improvisací schopný
osvětlovač Jára Hlůže, ani postavičky. (Záchranná akce pana Píska, který v rozhodný
okamžik zapůjčil svoji elektrotechniku, budiž mu přitesána do již tak dlouhého seznamu
dobrých skutků!) Celkem se kol Betléma podařilo vyřezat a rozpohybovat přes 50 figur!!!
Největší zásluhu na ukrocení tohoto davu je
třeba připočíst paní učitelce Peterkové, která měla na starosti dětské účinkující a jejíž
schopnost to celé nějak ukočírovat mi bere
dodnes dechu. Velikou oporou pro Betlém
byli vstřícní manželé Pičmanovi, kteří zapůjčili ze svého musea většinu rekvisit našim
betlémovým řemeslníkům. Oblečení obstarali půdy účinkujících, divadelní garderoby
DS J.J. Kolár i Montalbanu, pan farář Kvapil
a manželé Albrechtovi z Kruhu. (O Betlému
více pojednávám níže v pokusu o kerkonošti-

Adventní trh nabídl širokou škálu rukodělných výrobků.
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nu.)
Nu a je nasnadě, že zásobování jistila
opět osvědčená polní kuchyně s ostříleným
duem kuchařů – Láďou Tryznou a Mírou Jiroušem mladším, kterým zdařile sekundovala
Katka Jiroušová a občas i někdo další. Kyselo
pro nás jako sponzorský dar uvařili v Krakonošově zátiší, kterýžto fakt je jim krom dobré
chuti krmě též k poctě!
Nu a na závěr již jen pan Hlůže (no prostě
Santána, žejo?) rozžehnul náš přenádherný
vánoční strom. Strom v roce letošním, jakož
i těch minulých, věnoval obci pan Antonín
Holubec a s partou svých pomocníků ho též
postavil a ozdobil. Mnohé díky! A protože nemáme peněz na rozhazování (a protože jsme
nadto stran výzdoby stromečku mimořádně
konzervativní), můžeme se těšit pohledem na
klasický žárovičkami zdobený barevný stromeček. Móresnosti v podobě studených světelných pruhů buďtež zavrženy!
A jak už jsem psal, příští rok Vás budeme
očekávat alespoň tolik, kolik letos – a připravíme se na Vás!
Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

Vožiulej mechanickej Betlém
Aby se ušichni ti pimperlovi darounici
mohli jaksepatří rozpohybovať, musela nej-

Ponikelská kultura
dřiu pani učitelka Šírová ušechny ty dřeverny figurky kličkem natáhnouť. Vono v tom
soustroji krapet škverklo, verzlo a cinklo
a juž se to čemesně začlo miť k sjetu. Nejdřiu ponocenskej tucetkrát vodtroubil půlnoc
(tallenčkyta fikura byla rozklížená, takže jako
jediná nebyla vůbec k viděni…). Pak se na
to Betlémiště snesli štyry anjelé (Ronouka,
Šperlouka a taky ďůče Fáborský a Gembický)
a začli mávať fíkovejma ratolestma a troubiť
na trumpety. Pak hnelle šumaři začli hráť (na
kládynet Holubcouka, na heligóniště malá
Holubcouka – sotva že ho tam dotarabila,
na flétniště malá Jindřiškouka, na housle juž
velká Hejralouka). A pak juž se rychtovalo
oupelně ušecko k žiti. Prallena Havajíkouka
začla máchať ve škopku a na valše pollikačky, tkallena vod Šedejch prohazovať člunek
vosnovou, plátenice Ledvinouka ukazovať
lajntuchy, dřevař Novák na kerči štípat kuláky na polinka, truhlář Holubcu (ten se potatil) jezdiť po perkynku hoblikem, pasáček
Ledvina (dva nny předtim si přerazil nožiště a stejně přišámal pásť vovce) si pomáhali s pasáčkem vod Holubcu, švec Bukáčku
hnelle začal na verpánku kramfleky podrážeť,
naulikač korálku Tomíček juž lifroval korale
na čpagát, vozdůbkářka Holubcouka rychtovala tu ponikelskou pejchu skleněnou. Horši to měl malej raubiř vod Řepku, kerej měl
mlátiť cepem zerni. Jenže si to samozřejmě

Nu a je nasnadě, že zásobování jistila opět osvědčená polní kuchyně s ostříleným duem kuchařů – Láďou
Tryznou a Mírou Jiroušem mladším.

foto: KKS
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zkoušel tak usilouně, že cepiště bylo na dje
půlky eště před nataženim Betléma!!! No,
tak to tam jen tak přitentočkovával tim volnym koncem, no… Zato tři kováři (Krausik,
Vrána, Janatouka) do kovalliny mohli začiť
třískať s pelnou vervou a taky klepačce kúsy
Novákouce dílo kale zvonilo. Malej Holubcu
(eště že toho mena je jich tolik, tak se to jennou nepozná) ďál nametenýho, malej Hájek
(těch je taky víc, jenže tam je to prašť jako
uhoď) ďál zas línyho a akurát se převaloval
po pollaze. Péři začla čemesně dráť Holubcouka, husiště v košku zatím jen připravovala
na něco podomnyho malá Šedá. Poronni bába
Volejníkouka znouna přivella na sjet robě,
derbny Plichtouka a Krausouka eště s chalupnicej Hejraloukou aspoň mohly mudrovať,
komu ze usi to bude podomny. Hospodyňka
Kohoutouka i švallenka Samkouka si hleďali
svý foroty (to budou jennou šikouny děuky). Každej chvilku tahal pilku – Gembickej
i Koldouskej, a nebejť to jen jako, mohli snad
ten špalek vopraudu přefiknouť! Vod pekařky Leščišinouky voňalo chlebiště, hajnej Petruška zasejc třílel na ušecko, co se hrabalo
vokolo, a rychtoval rač pořánný masiště. Duá
milenci (Rusín a Kozákouka) se cely cacny
museli vocicmávať pod melím, to životem
naučenějši prapřepotvorná tetka Němcouka myllila toho svýho nebohýho žíznivýho

Ponikelská kultura
Filmový dokumentární záznam
pana Libora Vacka z Rozsvěcení
vánočního stromu hledejte na
internetové stránce:
youtube.com
(pod klíčovými slovy „betlém
poniklá“)
strejce Hájka jako dyby to juž měla vodněkud
natrainovaný! No a tejdě snad taky konečně
k těm nejhlaunějšim fikurkám: Přímo kolem
toho betlémskyho chlíua (naverhoval Ing.
arch Míra Jiroušu, staujel Láďa Tryznu, jesličky zmustroval František Mařasu) se sešli
chudy darounici Holubcouka a Jungmanouka, z druhy strany zasejc potentáti přeukrutný: Kašpar byl vod Plichtu, Melichar vod Holubcu, Baltazar vod Chlumu. Svatýho Josefa
kale fikuroval Jirka Aubrisu, za svatou Marii
se přeulikla Bára Kulhauka a jako Jéžiška,
co se to kolem něj ušecko točilo, uzala svoji
malou Elišku. A tak to pod tou betlémskou
hjezdou na pár vokamžiku ušecko vožilo, aby
to pak zasejc na celej rok ztverllo. Ale až to
přišti advent znova někdo kličkem pošimrá
bude to eště lepči!
Tomáš Hájek

A tak to pod tou betlémskou hjezdou na pár vokamžiku ušecko vožilo, aby to pak zasejc na celej rok ztverllo.
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Ke dvěma pamírským štítům
Pik Karla Marxe (6734m) a Pik revoluce (6974m)
Pamír, to slovo ve mě vždycky vyvolávalo jakési chvění. Příčinu neznám a netuším také,
proč právě Pamír a ne Alpy, Andy nebo Himálaje. Už před lety jsem se na Pamír vydal. Bylo to
mé první seznámení s opravdu vysokými horami a silně jsem ho prožíval, přestože jsem si tehdy
vybral špatný cíl. Šlo o Pik Lenina, jednu ze sedmitisícovek, tu nejsnazší. Spojení nejsnazší sedmitisícovka funguje jako magnet pro horolezce, je jich tu mnoho a tomu je přizpůsobené i okolí.
V základním táboře funguje hospoda i „baňa“, ve vyšších táborech si můžete pronajmout stan,
kuchaře i vynášku bagáže. To se mi nelíbí. Nechci chodit tudy, kudy chodí všichni, nechci jít po
vyšlapané pěšince, nechci mít základní tábor, kde se peče chleba a prodává pivo.
Hledal jsem svou vlastní cestu -- a to se mi poprvé zdařilo v roce 2008 na Piku Karla Marxe.
Na začátku stála náhodně zahlédnutá fotografie ledové hory nad kamenitou pouští. Okouzlila mě.
Později se mi podařilo zjistit, o kterou horu se jedná a také to, že na ní dosud nestál žádný Čech!
Protože Štít Karla Marxe nepatří mezi ty úplně nejvyšší pamírské štíty, nejezdí sem davy horolezců. Naše skupina tak měla po celé tři týdny celou horu jen pro sebe! Přálo nám štěstí a stali jsme
se prvními Čechy, kteří dosáhli vrcholu.
O dva roky později jsme si stanovili obtížnější cíl. Zatímco na Štítu Karla Marxe jsme byli
na celé hoře sami, zde jsme byli sami pravděpodobně v celé horské skupině. Štít revoluce patří
k těm nejodlehlejším horám na Pamíru a tomu odpovídá i četnost expedic - zhruba jedna za deset
let! Čekala nás úmorná třídenní cesta autem a pak deset dní tvrdé práce se čtyřiceti kilogramy
na zádech na pěší cestě pod vlastní horu. Přestože jsme na vrchol nevylezli, největší povodně
posledních let v této oblasti nám zajistily dobrodružnou cestu domů.
Na přednášce uvidíme nejen hory, ale také místní lidi, letmo nahlédneme i do jejich domovů
a zběžně si prohlédneme také Dušanbe, hlavní město Tádžikistánu.
Tomáš Hruš
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Základní umělecká škola v Jablonci nad Jizerou Vás srdečně zve na

Koncert sboru

Kalandra
29.prosinec 2011

18.oo

Kostel sv. Jakuba Poniklá
Uslyšíte skladby duchovní, vánoční, písně
lidové i spirituály
Klavír : Magda Jarošová
Violoncello : Magdalenka Jarošová
Příčná flétna : Hana Friedová
29
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Lekce PATCHWORKU
V podzimních měsících jsme měli možnost navštívit lekci tzv. patchworku. Laickým jazykem se dá říci, že je to kombinování
a spojování zbytků látek zajímavým způsobem. Existuje spousta variant a různých vzorů, které nakonec utvoří úžasnou dekoraci.
Scházelo se devět švadlenek pod vedením již
svým uměním známé Ivy Plichtové. Řeknu
Vám, dotáhnout do školy můj dvacetikilový šicí stroj, to byl tedy vskutku vzpěračský výkon. Některé z nás na začátku pojaly
kurz jako opravdu dobrou věc pro zbavení
se různých zbytků látek z půdních a jiných
domácích prostor. Postupně jsme ale některé z nás došly k rozhodnutí, že bude lepší si
látky kupovat, protože různé techniky umožňují si práci ulehčit, kdežto z ústřižků látek si
vzor musíte velmi pracně nastříhat jednotlivě
a velmi precizně sešít. Naše nadšení nás ani na
chvilku neopustilo a s našimi výtvory jsme se
pochlubily při předvánoční akci v prostorách
školy. Já jsem si napsala Ježíškovi o nový šicí
stroj, protože jsem si tímto kurzem zase splnila jeden z mých snů. Snad mohu za všechny švadlenky Ivě veřejně poděkovat a napsat:
„Těšíme se na další kurz!“
Naše výtvory by měly viset na nových
webových stránkách S.A.M. Fišerové, která
je v současné době zakládá.
Míla Kavánová - nadšená účastnice kurzu

Zdobení perníčků
V době Adventu bychom si měli užívat

Co takhle se pospolu naučit zdobit vánoční
perníčky.

foto: Lenka Scholzová

krásnou předvánoční pohodu, ale právě opak
je pravdou. Pečeme, uklízíme, nakupujeme,
spěcháme, lámeme si hlavy s dárky, zdobíme
si okénka, zahrádky, schodiště.
Co takhle se pospolu naučit zdobit vánoční perníčky. Od nápadu nebylo daleko. Mnozí
z Vás jste se z plakátů a místního rozhlasu
dozvěděli, že to vše proběhne ve školce.
Na stolečcích na všechny čekaly napečené voňavé perníčky, z kuchyňky příjemně
vonělo svařené víno a bylinkový čaj pro děti.
Vše mohlo začít. Ve dveřích se, k naší radosti,
objevila šikovná a usměvavá perníkářka Martina Holubcová.
Umíchat bílkovou polevu, to není úplně
jednoduchá věc. Martina nám ovšem prozradila pár malých tajemství přípravy této slad-

S našimi výtvory jsme se pochlubily při předvánoční akci v prostorách školy.
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ké dobroty. A zdobení. Ani to není tak úplně
jednoduché, je třeba odvahu, nápady (bylo
možné okoukat od Martiny nebo z jejích časopisů) a hlavně pevnou ruku. Kdo z Vás si
teď právě říká: „To je dobře, že jsme to nešel
zkusit“, zaváhal.
Před rozchodem byly na stolech k vidění krásné perníčky tvořené rukou maminek
i jedné babičky, ale také malých dětí, které při
této činnosti vydržely dlouhé dvě hodiny. Velikou chválu posíláme Emičce H., Nikolce J.,
Marušce a Anežce H., Klárce G. a Šárince H.
Martino, moc děkujeme a zase třeba příště!!!
Okrášlovací spolek pro TJ Sokol Poniklá

Zprávičky z TJ Sokol
V neděli 11. prosince odjely čtyři dívenky
z ponikelského Miniaerobiku do Poděbrad na
soutěž minitýmů v aerobiku s názvem „O zlatou vánočku“. Trénovaly poctivě i o víkendech, trénovaly i doma. Díky R. Paulů a šikovné paní švadlence Hnykové dostaly i nádherné
oblečky. I když byly na takovéto soutěži poprvé, vůbec je zachmuřené obličeje paní rozhodčích nevyvedly z míry. Zacvičily skladbu bez
chybičky, s úsměvem na tváři a s obrovským
odhodláním. Na zlatou vánočku to sice tentokrát nestačilo, ale ta sladká byla stejně lepší!!!!
Jsme na vás pyšné holky, jste naše jedničky.
Pyšné maminky

Jsme na vás pyšné holky, jste naše jedničky.

foto: TJ Sokol Poniklá
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Studijní cesta 2011
Letošní rok jsme naši studijní cestu nasměrovali na Polsko a Jeseníky. Tato oblast
tvoří jeden krasový systém, rozdělený na povrchu státní hranicí, pod zemí ale voda hranice
neřeší a vytváří rozsáhlé a zatím ne příliš prozkoumané propojené prostory.
Vyjeli jsme v pátek 4. 11. v časných ranních hodinách, abychom už bez zbytečných
celních formalit projeli náchodskou celnicí a
kolem desáté již mohli stoupat z parkoviště
k areálu Medvědí jeskyně nedaleko polského Kletna. Tato jeskyně je součástí Masywu
Śnieźnika Klodzkiego (z naší strany navazuje masiv Kralického Sněžníku), vchod leží
ve výšce cca 800 m. n. m. Jeskynní systém
zahrnuje cca 2,5 km chodeb, přístupných pro
veřejnost je 360 m. Jeskyně byla objevena
roku 1966, nazvána byla podle nálezu velkého
množství kostí pravěkých zvířat, které objevitelé našli hned v první velké prostoře, do které
pronikli při těžbě kamene. Zpřístupněna je od
roku 1983 a můžete zde vidět především krásnou krápníkovou výzdobu. Venku je pak hezký herní plácek pro děti s naučně-zábavnými
panely o přírodě. V této jeskyni se nám dostalo od polských kolegů velmi vřelého přivítání,
nechyběl uvítací svařáček a po prohlídce teplá
klobáska.
Dalším bodem na trase byl Zlaty Stok –
zlaté doly nedaleko Klodzka, staré více než
1000 let. První dochovaný listinný záznam
je z r. 1273, doložena je však již těžba kolem
roku 900. Těžilo se zde zlato, v 16. století tvořil podíl produkce zlata z místních dolů 8%
z celkové tehdejší celoevropské těžby tohoto
cenného kovu. Později se při tavení zlata podařilo izolovat arzenik, a tento původně vedlejší
produkt převážil nakonec nad drahým kovem
a byl vyvážen do celého světa. Tisíciletá tradice dobývání zlata skončila roku 1961. Dnes
si můžeme projít některé zpřístupněné části
štol, prohlídka je rozdělena na několik částí.
Do dolů se vstupuje štolou Gertruda, dlouhou
2 km, zpřístupněno je cca 500 m. První okruh
je pěší, odvádí návštěvníky ze štoly do dalších
částí, zde můžete na stěnách shlédnout kopie
starých hornických map, historické důlní vybavení, pec na tavení zlata či alchymistickou
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dílnu, projdete si chodbu smrti, kde byly horníkům, u kterých se našlo zlato (byť jen troška,
ukradená pro obživu chudé rodiny), zazděny
ruce a nohy do skály, a oni zde pomalu zemřeli
hladem, pobavíte se v chodbě zvané Muzeum
výstrah, upozornění a výzev (některé texty na
převážně plechových tabulkách jsou opravdu
kuriózní), převýšení mezi štolami se překonává po veliké skluzavce. Druhá část štoly
Gertruda je zatopená, zde můžete absolvovat
vodní plavbu. Další částí jsou Horní a Dolní
Černá štola, do kterých se dostanete pohodlnou cestou stoupající po boční straně údolí, ve
kterém je lanové centrum, na konci pak kamenolom s nataženými ocelovými lany umožňujícími jízdu na kladce. Horní Černá štola měří
cca 200 m, je z 16. století, a pokračuje přímo
na české území. Návštěvníci ale ještě před
„hranicí“ sestupují po schodišti o 23 m níže
kolem 8 m vysokého podzemního vodopádu do Dolní Černé štoly – přepravní chodby
z 20. století, kterou se ven vyvážel materiál
elektrickým vláčkem. Ani o ten nepřijdete, vyveze vás ven, a to přímo před vchod do štoly
Gertruda. V celém systému štol i venku najdete různé postavičky skřítků, maskotem dolů je
netopýr, součástí povrchového areálu je také
mincovna a expozice minerálů.
V sobotu nás čekala prohlídka Jeskyně Na
Pomezí, asi 2 km nad Lázněmi Lipová. Je největší krasovou jeskyní v krystalických vápencích na území ČR. Vytváří dvoupatrový systém rozvětvených užších puklinových chodeb,
dómů a komínů. Vznikla převážně korozní
činností vod podzemního toku, jde o kras výjimečného charakteru s velmi členitou modelací
jeskynních prostor a poměrně bohatou krápníkovou výzdobou. Objevena byla ve 30. letech
20. století při lámání mramorů v Havránkově
lomu a od roku 1950 je veřejnosti zpřístupněna. Celková délka dosud známých částí činí
1700 metrů s výškovým rozdílem 45 metrů,
délka návštěvního okruhu je 390 metrů. Po
prohlídce přístupné části jsme se zašli podívat
na místní kolegy – speleology, kteří pracovali
nedaleko v lese u propadu vedoucího do dalších, dosud zkoumaných prostor. Poté jsme
se rozdělili na tři skupinky – ti nejodvážnější a nejotrlejší se vydali k blízké nepřístupné
jeskyni Rasovna (již sám název napovídá dost
o této na lezení náročné vertikální jeskyni),
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méně zdatní se v overalech vydali zpět do
Jeskyně Na Pomezí na průzkum nepřístupných částí, a na povrchu zůstali zlatokopové,
kteří se nechali zlákat naší geoložkou Leonkou
k návštěvě granátového lomu s vidinou nálezu
krystalů tohoto polodrahokamu (a za své úsilí
byli všichni odměněni opravdu nálezem nějakého toho krystalu, více či méně zkorodovaného). Zpět do penzionu jsme se pak vraceli opět
společně, pěšky kolem místních ohromných
vápencových lomů, kde se stále těží.
V neděli nás autobus nejprve zavezl k Jeskyni Na Špičáku. Prostupuje vrchem Velký
Špičák (516 m. n. m.), který je vrcholem krasového kuželu, vystupujícího ze sedimentů
kontinentálního ledovce mezi obcemi Písečná a Supíkovice v Supíkovické pahorkatině,
10 km severně od města Jeseník. Ve starší literatuře byla též nazývána Supíkovická jeskyně
nebo Jeskyně v Supíkovicích. Převážně horizontální labyrint chodeb, puklin a síní vytvořily vody povrchových toků v krystalických
vápencích - mramorech, ale jejich neobvyklé
srdcovité tvary jim vtiskla podzemní jezera
tavných vod z kontinentálního ledovce, který
zejména v předposlední době ledové zasahoval od severu až na naše území. První písemná
zmínka o jeskyni pochází z roku 1430 a množství unikátních historických nápisů na stěnách
dokládá její časté návštěvy. Patří mezi nejstarší písemně doložené jeskyně ve střední Evropě a oficiálním zpřístupněním v roce 1885
je také nejdéle zpřístupněnou jeskyní u nás.
Celková délka všech dosud známých chodeb
činí 410 m, bezbariérový návštěvní okruh je
dlouhý 220 metrů. I zde se nám dostalo velmi
milého přivítání od zdejší paní ředitelky a její
kolegyně. Odsud jsme pokračovali na exkurzi
do přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Je to nejvýkonnější vodní elektrárna v naší
republice, a slouží k vyrovnávání nestability
elektrizační soustavy. Celý areál elektrárny
(až na administrativní budovy) je umístěn pod
zemí, přímo u elektrárny na povrchu je dolní
nádrž. V turbínové kaverně jsou dvě 24 metrů vysoká turbosoustrojí s reverzními Francisovými turbínami, každá má výkon 325 MW
(výkon v turbínovém režimu, v čerpadlovém
režimu je maximum 312 MW; jedná se o největší reverzní vodní turbíny v Evropě). S horní nádrží je kaverna spojena dvěma přivaděči
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Odborné stáže žáků ISŠ Vysoké
nad Jizerou

Materiál se vyvážel ven elektrickým vláčkem.

foto: Leonka Koptíková

o průměru 3,6 m a délce 1547 a 1499 m, s dolní nádrží dvěma tunely o průměru 5,2 m a délce 354 a 390 m, na obou koncích mají přivaděče kulové uzávěry; při plném výkonu protéká
každým přivaděčem 68,5 m³ vody za sekundu;
celý objem nádrže je možné načerpat za sedm
hodin. Horní nádrž se nachází na vrcholu hory
Dlouhé stráně ve výšce 1350 m. n. m. zabírá plochu 15,4 ha a její provozní objem je
2 580 000 m³. Tato nádrž byla vytvořena tak,
že byl „odříznut“ vrcholek hory o cca 3 m,
ekologové však usoudili, že každá hora musí
mít svůj vrchol, a tak je vedle nádrže navršen
ještě malý kopeček do výšky původní hodnoty
nadmořské výšky této hory. Od horní nádrže
je krásný výhled na Jeseníky a sousední Praděd. Zde jsme se zapadajícím sluníčkem před
sebou a ostrým větrem v zádech naši letošní
studijní cestu ukončili.
Na závěr bych ještě ráda zmínila Penzion
Pod Smrkem v Horní Lipové, kde jsme byli
ubytováni – pěkné prostředí, milá obsluha
a výborná strava nám tu letošní cestu hodně
zpříjemnily.
A pokud jsme vás zlákali k výletu na výše
zmíněná místa, ke všem najdete potřebné informace o otevíracích dobách, cenách vstupného a dalších zajímavostech v okolí na jejich
www stránkách.
		

Za ponikelské jeskyňáře
Lenka Hájková

V letošním školním roce 2011 – 2012 se
škola opět zapojila do programu Leonardo da
Vinci. Tento program je zaměřen na odborné
školy a jeho prostřednictvím mohou žáci škol
vycestovat do zemí Evropské unie na odborné
pracovní stáže, tyto odborné stáže žáků jsou
hrazeny z prostředků Evropské unie. Cílem
stáží je prohloubení a rozšíření odborných
technických, praktických dovedností a zkušeností v oblasti diagnostiky motorových vozidel, svařování, opravování a údržby speciálních lesních strojů a zařízení.
První stáží tohoto školního roku byla
dvoutýdenní stáž ve slovenské partnerské škole v Tvrdošíně u Oravské přehrady. V termínu
od 2. 10. do 15. 10. 2011 se stáže zúčastnili
celkem čtyři žáci oboru Mechanik opravář.
Dva žáci byli ze třetího ročníku – Petr Kocour
a Lukáš Cerman a dva ze druhého ročníku
Václav Hrubý a Richard Wiehl. Cílem byla
odborná lesnická škola, se kterou naše škola
již několik let spolupracuje. Tato škola zajistila našim žákům odborné praxe v jejich odborných dílnách a ve smluvních pracovištích.
Celá stáž je zaměřena na získávání dovedností
v opravárenských činnostech speciální lesní
techniky. Tomuto tématu je také přizpůsoben
program celé stáže. Během stáže žáci pracovali ve svářečských dílnách a mohli si vyzkoušet
také práci na svářecím trenažeru . Seznámili se
s trenažérovým pracovištěm pro výcvik ovládání LKT, získali zkušenosti v opravárenských
činnostech speciální lesní techniky. Zajímavé
byly také odborné exkurze v LKT Trstena a ve
firmě Fontana v Dolnom Kubíne. V odborných
dílnách i učebnách se žákům věnovali zkušení
pedagogové a odborníci z praxe.
Žáci byli ubytováni v ubytovacím zařízení
školy a ve volném čase obdivovali krásy zdejší krajiny a seznámili se také historií zdejšího
regionu. Navštívili pohádkový Oravský hrad
a muzeum TANAPu.
Stáž probíhala podle předem sestaveného harmonogramu, na kterém se podílely obě
partnerské organizace. Také díky perfektně
připravenému programu se během stáže nevyskytly žádné vážné problémy.
Po celou dobu stáže byla přítomna do-
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od 2. 10. do 15. 10. 2011 se stáže zúčastnili
celkem čtyři žáci oboru Mechanik opravář.

foto: ISŠ Vysoké n. J.

provodná osoba, učitelé odborných předmětů
Ing. Kramsová a Ing. Schmidt, která vykonávala odborný dohled, kontrolní, organizační
a hodnotitelskou činnost.
Výsledkem stáže bylo prohloubení znalostí odborných i jazykových, výchova k týmové
práci a zodpovědnosti. Každý účastník stáže
získá mezinárodní certifikát Europass o absolvování stáže. Nejvýraznějším výsledkem projektu pro vysílající organizaci i pro zahraničního partnera je prohloubení spolupráce a její
pokračování v dalších projektech. Slovenský
partner pozitivně hodnotil vysokou úroveň odborného vzdělání našich žáků.
Projekt Leonardo da Vinci je pro naši
školu velmi prestižní záležitostí a přispívá ke
zvýšení celkového image školy. Za dobu svého trvání se program Leonardo da Vinci stal
nedílnou součástí odborného vzdělávání. Další
žáci školy vycestují na jaře do poského Walbrzychu.
Ing. Marie Kramsová

Jilemnicko se připravuje na čerpání milionů korun z EU
Po dlouhodobé přípravě a náročné finalizaci
projektů se konec listopadu nesl ve znamení
dobrých zpráv. Jilemnicko-svazek obcí bylo
vybráno k realizaci tří nových projektů spolufinancovaných z prostředků EU. První dva
projekty podpořené z Operačního programu
životní prostředí jsou výsledkem téměř šestileté přípravy a zaměřují se na akci vskutku
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Ostatní
pilotního charakteru, a to z hlediska celé České Republiky. V rámci dotace by v příštích
dvou letech mělo na území Jilemnicka vyrůst
šest samostatných komunálních kompostáren,
které by zajišťovaly zpracování bioodpadu ze
všech obcí Svazku. Sběr a třídění bude probíhat v každé obci samostatně dle nastaveného
harmonogramu. Výstupem z projektu nebudou
pouze hotové a provozuschopné kompostárny
ve Vítkovicích v Krkonoších, Roztokách u Jilemnice, Rokytnici nad Jizerou, Horní Branné,
Čisté u Horek a Jilemnici, ale také sběrné kontejnery pro každou obec a společná technika
v podobě traktoru, drtiče, nakladače, překopávače a síta. Díky těmto dvěma projektům se
podaří lépe zužitkovat zeleň z veřejného prostranství, ale také ze zahrádek od spoluobčanů, kteří každoročně řeší onu obligátní otázku
“kam s ním“. Celkový rozpočet na tyto dva
projekty činí více než 15 milionů korun a výše
dotace pak 90%. Na začátku roku bude v souvislosti s tématikou kompostování vyhlášena
soutěž pro školy o zhotovení nejzajímavějšího loga projektu, kdy vítězné logo bude nejen
oceněno, ale také bude mít tu čest stát se grafickým symbolem celé akce.
Třetí ze schválených projektů, které všechny
zástupce obcí potěšily, je navazující projekt
na Krakonošovy letní podvečery bez hranic.
Nese název Dny polsko-české kultury, a je
tentokrát zaměřen na prezentaci české kultury u polských sousedů. Po dva roky nás tedy
čeká nejen jednodenní polský kulturní den
v Jilemnici, ale především jarní a podzimní
jarmark v Karpaczi, kde na oplátku bude Jilemnicko zajišťovat nejen kulturní program,
ale také ochutnávku naší regionální kuchyně.
V rámci projektu také rozšíříme naše vybavení, které slouží všem obcím při pořádání akcí
v létě i v zimně, a to o dva menší stany o rozměrech 3x6 m a o dva plynové venkovní ohřívače, které poslouží především do mrazů v zi–
mních měsících. Rozpočet české části projektu
je 1,6 milionů korun. Výše dotace činí 90%.
Podrobně o zahájení a průběhu obou projektů Vás budeme informovat nejen na webových
stránkách www.jilemnicko-so.cz, ale také na
stránkách místních zpravodajů. Pevně věříme
v úspěšné dokončení všech projektů a těšíme
se na setkání s občany při jejich realizaci.
Za Jilemnicko-svazek obcí, Radka Paulů
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1100 - 1330

1100 - 1330 a 1600 - 2200

1600 - 2200

PO :

ÚT - PÁ :

SO – NE:

Otevírací doba:

cena od 59 Kč

3 druhy menu

Nově otevřeno i přes obědy od 6.12.2011

Objednávky na tel.: 736688249

V Poniklé ROZVOZ ZDARMA!!

V časovém intervalu 1800 a 2100

Restaurace „U FLORIÁNA“

ROZVOZ PIZZY

99,- Kč

Hawai
(šunka, sýr, ananas)

129,- Kč

125,- Kč

109,- Kč

109,- Kč

125,- Kč

1800 a 2100

Rozvoz Pizz po Poniklé ZDARMA v časových intervalech

Pizza Free
(dle fantazie z 5 ingrediencí vlastního výběru)

Napoletana
(sýr, kuřecí maso, kukuřice, paprika, slanina)

Con Polo
(žampiony, kuřecí maso, paprika, sýr )

All Poro
(sýr, šunka, slanina, rajče, pórek )

Roma
(žampiony, sýr, slanina, tuňák, cibule, rajče)

Piccolo
123,- Kč
(žampiony, sýr, salám, šunka, slanina, kozí rohy)

109,- Kč

119,- Kč

99,- Kč

109,- Kč

Quattro Stagioni
(sýr, paprika, žampiony, šunka, salám, pórek)

Quattro Formaggi
(eidam, hermelín, niva, mozarela)

Julia
(mozzarela, slanina, kukuřice)

Kolo
(šunka, sýr, salám, slanina, cibule)

PIZZY

Pod horami - listopad - prosinec
Inzerce

Pod horami - listopad - prosinec

Inzerce

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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Předtančení:

Kde:

Kdy:

NEKUŘÁCKÉ PROSTŘEDÍ – VSTUP VE SPOLEČENSKÉM ODĚVU
Vstupné 60 Kč

K tanci i poslechu hraje MEDIUM – TOMBOLA – OBČERSTVENÍ

Ponikelské mažoretky „Berušky“ a „Čekanky“

v sobotu 14. ledna 2011 od 20 hod
kulturní dům „Kantýna“

11. SOUSEDSKÝ PLES

Obec Poniklá si Vás dovoluje pozvat na

