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Úvod

Slovo redakce
Milí čtenáři,
ač je v přírodě zimní období časem
spánku, v Poniklé tomu tak není. A proto
před vámi leží další číslo zpravodaje nabité informacemi a událostmi z uplynulých
dvou měsíců. To, že tento úvodník píšu
vždy až nakonec, má své obrovské výhody. Například si ve stavu značného vyčerpání vzpomenu na důležité události, které
se udály, ale není o nich ve zpravodaji
žádná zpráva. Tentokrát jsou to dokonce
dvě - závod v rejdách na Jilmu a pro změnu závod v rejdách v Poniklé.

Obou mistrovství jsem měl tu čest se zúčastnit - tedy coby divák. A obě akce byly
nádherné. Organizace perfektní, tratě náročné a závodníci odhodlaní. Ještě jednu věc
měly obě akce společné - byl to vítězný tým
ve složení Marcel Novotný a Petr Vinklář.
Vítězům gratuluji a vítěze obdivuji, protože to, co předvedli na svém pekelném stroji
snad ani není z tohoto světa.
Tak, to byla jedna akce na ochutnávku
a nyní se s chutí múžete pustit do stránek
dalších. Pevně věřím, že vás zaujmou.
Marek Kulhavý - redaktor
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Obecní hlásný
Většinu témat, která hýbou vsí, dostatečně
popisuje článek paní místostarostky a zápis zasedání ZO. A tak na mne zbývá jenom
několik skrovných připodotknutí – ne snad
z ouřední nezbytnosti, ale jenom tak pro zajímavost… První měsíce roku jsou vhodnou
příležitostí pro bilancování. Máte-li tedy chuť
na trochu té statistiky, zvu vás do říše čísel:

Vodovody a kanalizace
v loňském roce mile překvapily, neb
provozní náklady v podstatě vyrovnaly příjmy z vodného a stočného. Završila se tím
mnohaletá snaha snížení propastného rozdílu příjmových a výdajových položek, které vedly k neúnosnému dotování systémů.
Potěšitelným faktem je zejména skutečnost,
že k takto dobrému výsledku přispěla nejen
zvýšená sazba za stočné (cca 60 tis.), ale zejména úspory běžných provozních nákladů
(cca 240 tis.). Meziročně došlo ke snížení
provozních nákladů jak u pitné, tak odpadní
vody. Optimistická křivka provozní ztráty je
znázorněna na přiloženém grafu.
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Musíme pochopitelně dodat, že se bavíme
o provozních ztrátách, které v celé délce grafu nezobrazují investice a odpisy. V loňském
roce byla provedena zejména budoucí úspory
slibující výměna aeračních elementů na ČOV
(370 tis, z toho dotace Libereckého kraje 255
tis). Celkově se jednalo o rok s minimem poruch. Zde nelze ztajit obavu z letošní extrémně studené zimy a již se pomalu projevujících
problémů s tím související…

Odpady
Odpadové hospodářství (směsný a tříděný odpad) vykázalo v roce 2011 ztrátu zvící
117 tis. Kč, kdy proti nákladům 816 tis. stojí
výnosy 541 tis. poplatky od občanů a 158 tis.
kompensace společnosti Ekokom za třídění
odpadu. Skutečné náklady by ovšem bylo
třeba ještě zvýšit o náklady obecních zaměstnanců při svozu a lisování tříděného odpadu.
Ztráta systému (meziročně zvýšená o 30 tis.)
je dána tak trochu paradoxně stále se zvyšující pečlivostí třídění odpadů. Snižující se
objem zpoplatněného směsného odpadu
totiž plně nevyrovná
ztrátu z tříděného,
velkoobjemového
a nebezpečného odpadu. I přesto ale trvá
výzva k třídění odpadu, které je výhodné
zejména pro vás. Přistavení
kontejnerů
pro velkoobjemový
odpad proběhne koncem dubna či začátkem května (těsně po
svozu nebezpečného
odpadu).
Termíny
budou včas upřesněny na internetu i vývěsních tabulích.
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Počet obyvatel
Ač nepatrně, zvýšil se meziročně počet
obyvatel v Poniklé na 1162 duší. Za účelem
oslavy této skutečnosti se v rámci dnešního
statistického okénka podíváme na přehled
vývoje počtu obyvatel v Poniklé. Graf zachycuje počet obyvatel od roku 1653, jednotlivé
klíčové události jsou okomentovány vysvětlivkami.
1. Soupis obyvatel pro rok 1653 udává
564 obyvatele Poniklé a Nové vsi usazené ve
49 staveních.
2. Úbytek mezi záznamy z let 1843 a
1857 je nejspíše ovlivněn výraznou změnou
občanských práv v roce 1848.
3. Nejvíce obyvatel žilo v Poniklé za dob
sklonku Habsburské vlády. Počet obyvatel se
prudce zvýšil po vybudování železnice a přádelny. Nepřekvapí snad, že ponikelští vlastenci pomýšleli v těchto dobách dokonce na
vyzdvižení Poniklé na městys, k čemuž však
nakonec nedošlo. A díky tomu se můžeme dodnes pyšnit tím, že jsme vesničané!
4. Za II. světové války byla k Poniklé při-

Obecní hlásný
pojena poprvé Přívlaka a Stromkovice. Tuto
skutečnost německé zvůle graf nereflektuje,
jinak by se ovšem jednalo o jednoznačný rekord v počtu obyvatel, když by správní obec
Poniklá atakovala hranici 3 tisíc obyvatel.
5. Dramatický úbytek obyvatel těsně po
druhé světové válce je dán zejména dosidlováním od Němců vylidněných okolních vesnic. Poniklá, coby ryze česká vesnice, byla po
válce vůči okolí relativně jednou z nejhustěji
zalidněných obcí. A odtud logicky nastal tlak
na přesídlení za „lepším“.
6. V roce 1961 je k Poniklé trvale připojena Přívlaka, kteráž v mateřském objetí Poniklé setrvává dodnes.

Sousedské vády
Když už jsme u těch statistik, tak si jen
tak na okraj povzdychnu, že co se týká sousedských svárů řešených příslušnými orgány
(Policie ČR a Správní odbor MěÚ Jilemnice),
vyniká Poniklá jednoznačně počtem případů
na obyvatele! Hurá? Naše postavení je v tomto ohledu, žel, neotřesitelné. Počet přestupkových řízení pro Poniklou vyrovnává počet
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přestupkových řízení i pateronásobně větší Jilemnice. K některým až kuriosním udáním na
sousedy snad jen podotknu, že slovní či jiná
domluva by byla výrazně levnější pro aktéry případů i pro obec, která musí spoluhradit
náklady řízení. Zejména obyvatele několika
mála nejmenovaných rodinných domků bych
tímto rád požádal o zamyšlení se nad pojmem
„sousedství“.

Krkonošské metro
Dne 20. 2. 2012 ve 21h 02m 20,2s vykroužila během slavnostního koncertu kuličková pera kýžené podpisy zakládací smlouvy
obecně prospěšné společnosti KRKONOŠSKÉ METRO. Byl tak učiněn další důležitý
krok na cestě za zachování železničního provozu na naší lokální dráze Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Není tajemstvím, že nad tratí 042 se již delší dobu
stahovala mračna a že bylo jen otázkou času,
kdy bude provoz na ní zcela zrušen. Smutné-

Obecní hlásný
mu konci slavného díla jeho Osvícenosti Jana
Nepomuka Františka hraběte Harracha přeměněnému v cyklostezku (!) lze snad naštěstí
ještě zabránit. Ona, pravda že křehká, naděje
spočívá ve zdaru visionářsko – vlasteneckého
projektu Krkonošského metra, s jehož koncepcí přišel pan Karel Jakubů, dipl. um., toho
času student fakulty dopravní ČVUT a nově
generální ředitel o.p.s. Krkonošské metro.
Projekt, který původně budil spíše rozpaky
a podezření z recesistického šprýmu, dokázal
pan Jakubů svým mimořádným nadšením a
pílí nejen detailně rozpracovat, ale zejména
tento svůj koncept „švýcarské železnice“ obhájit před akademickou obcí a předními kapacitami na dopravní systémy. Není tedy náhodou, že ideu Krkonošského metra jako „fakultní dráhy“ dnes výrazně podporuje ČVUT
(záštitu převzaly takové veličiny, jako např.
Prof. Moos), koncepci podporují ale také Liberecký kraj, IDOL a.j.
Pro nás je ovšem nejpodstatnější, že zakladatelem obecně prospěšné společnosti je

Předseda svazku měst a obcí Jilemnicko Vladimír Richter a budoucí generální ředitel Krkonošského Metra
Karel Jakubů se chystají k dějinnému podpisu smlouvy o založení obecně prospěšné společnosti.
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tému tedy necelých 5 korun na obyvatele.
Před průjezdem prvního vlaku, respektive vlakotramvaje, s logem Krkonošského metra stále ještě
strmí nejedna překážka. Intensivně probíhají jednání
o převedení dopravní cesty
i budov na obecně prospěšnou společnost, zajišťuje se
vstupní kapitál. Nicméně
nesnáze jsou od toho, aby
je bylo možno chutě překonat. Sen změnit na pokraji
propasti tápající lokálku ve
výkladní skříň moderního
pojetí železniční dopravy
bychom si přáli nejen snít,
ale zejména prožít.
A ještě zpět ke slavnostnímu koncertu. Pan
Jakubů pojal tuto událost
velkolepě a svojí renesanční osobností dodal této
události punc mimořádna.
Vedle pěveckého sboru
Camponotus z Jilemnice
a výtečných hudebníků
z Musici Bohemiky odzpíval většinu lidových písní i
operních árií právě pan generální ředitel Jakubů. A já
se na tomto místě ptám:
„Svedou toto i obyčejní
Výtečně přednesený part Ismena z poslední Dvořákovy opery Armida – umí dopravci jako pánové Žatoto váš dopravce?
luda či Jančura?“
foto: Jan Brabec
Na projektu Krkonošspolu s občanským sdružením „Přítel krkoského metra je krom velmi
nošského metra“ také svazek obcí Jilemnicko,
zajímavé dopravní koncepce pozoruhodná
jeho prostřednictvím tedy i naše obec. A zde
i ona vzácná schopnosti nepojímat věci jen
je třeba poukázat na mimořádně solidární poryze účelově. Dopravce s vlastním komorním
stoj téměř všech obcí svazku. I přes původní
orchestrem, který se zhlíží v blahých tradinedůvěru, zejména obcí ležících mimo trať,
cích devatenáctého století, si prostě zasluhuje
se totiž nakonec solidárně domluvily téměř
široké sympatie!
všechny obce na poměrném vkladu hotovosti pro založení obecně prospěšné společnosti
Tomáš Hájek
starosta
dle počtu obyvatel. Při tomto solidárním sys-
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Jednání obecní rady za období prosinec 2011 – únor 2012
Vážení ponikelští sousedé,
je to až neuvěřitelné, ale od voleb se obecní rada sešla už více než padesátkrát! Každé
takové jednání trvá někdy hodinu, někdy dvě,
ale i tři hodiny. Někdy jsou na jednání věci
důležité, méně důležité, smutné, ale i veselé.
Výběr toho nejdůležitějšího vám předkládám
na řádcích níže.
Největším tématem bylo dopracování
Smlouvy o nájmu o provozování sportovního areálu se společností Čerpadla
Vrchlabí. Rada první varianty smlouvy
připomínkovala a předložila ho zastupitelům
na jednání v prosinci, poznámky zastupitelů
byly do smlouvy následně zapracovány. Celý
proces vyvrcholil schválením této smlouvy
12. ledna na 10. zasedání zastupitelstva obce.
Jak jste si jistě všimli, sportovní areál pod
taktovkou „čerpadlářů“ vzkvétá, areál se
v této sezóně rozrostl o zasněžovací techniku,
má nové webové stránky, lyžaře k nám sváží
skibus. Vězte, že nápadů mají nájemci ještě
mnohem víc.
Rada obce odložila opravu střechy
vodárny u samoobsluhy. Po prohlídce obecními zaměstnanci bylo navrženo přehodnotit
původní záměr výměny části střešní krytiny,
ale zaměřit se na pořízení plechové krytiny na
celou střechu. Odhad celkové opravy činí cca
30 000 Kč. Vzhledem k tomu, že nelze vodu
oficiálně vykázat jako pitnou, slouží vodárna
pouze jako případný nouzový zdroj vody. Rozhodnutí o opravě je odloženo na jaro.
V listopadu byla vyúčtována I. etapa
revitalizace balustrády kolem sochy sv.
Jana Nepomuckého. Náklady na restaurátorskou činnost a nové založení podloží pro
sochu činily 177 000 Kč, z toho 100 000 Kč
přispěl Fond kulturního dědictví Libereckého kraje. Také v letošním roce plánujeme
pokračovat s obnovou památky. Opět jsme
podali žádost o dotaci z Fondu kulturního
dědictví, a to na dokončení revitalizace balustrády – náklady této etapy se vyšplhají na
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cca 170 000 Kč (dotace z programu může
činit až 90 % nákladů). Stejný objem financí
si vyžádá také další etapa - revitalizace podstavce pod sochou, na tuto etapu jsme podali žádost prostřednictvím obce s rozšířenou
působností Jilemnice.
Žádost o dotaci na památky nejsou však
jedinými, kde obec zkouší štěstí. V listopadu
byly předloženy žádosti do Operačního
programu Životní prostředí na změnu
vytápění obytných domů čp. 266 a 267
a na změnu vytápění objektu Kantýny.
Obytné domy nebyly poskytovatelem dotace
akceptovány, tato žádost je v současné době
přepracovávána a bude předložena opětovně.
Změna vytápění Kantýny včetně zateplení
objektu prošla formálním hodnocením a byla
řádně akceptována, ovšem stále ještě není
vyhráno.
Obec dále předložila žádost o dotaci
do programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova (PORV) na projekt revitalizace
vstupního parteru před ZŠ. Náklady na
vytvoření parčíku s dětským hřištěm, přírodní
učebnou, lavičkami a dalším mobiliářem
jsou odhadnuty na 700 000 Kč, dotace z Ministerstva pro místní rozvoj může být až
400 000 Kč. Vytvoření venkovního hřiště
před sportovní halou bylo předloženo do
nadace ČEZ, v případě neúspěchu bude
v příštím roce předloženo také do programu
PORV.
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.
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Rada obce byla také průběžně informována o jednáních představitelů Jilemnicka – svazku obcí. V letošním roce obec
zaplatí na členských příspěvcích 37 728 Kč.
Aktivity svazku se nově rozšířily o projekt
Krkonošského metra, kdy do nově vzniklé
neziskové organizace bude svazkem vloženo
100 000 Kč. O slavnostním založení obecně
prospěšné společnosti Krkonošské metro se
blíže rozepisuje pan starosta na jiném místě
zpravodaje. Příjemnou zprávou je schválení
projektu dotace z Programu obnovy venkova,
ve kterém obec přes svazek žádala o opravu
střechy přísálí kantýny. V letošním roce bude
realizováno, veškerá administrace půjde přes
svazek.
Kantýna sice letos bude mít opravenou
střechu na přísálí, ale její provoz je teď
opět nejistý. V prosinci nájemci kantýny
podali žádost o snížení nájemného, rada
této žádosti vyhověla. Oboustranným akceptovatelným řešením bylo snížení nájmu
na 7 500 Kč (z původních 15 000 Kč) za
podmínky odejmutí části prostor z nájmu –
kotelna a technické zázemí, ubytovna, část
pozemků – přístupová cesta k ubytovně a prostor mezi ubytovnou a hlavní silnicí (u tohoto
kroku se již počítalo s možným schválením
projektu na výměnu kotle a změny vytápění).
Koncem ledna však nájemci podali výpověď
z nájmu, objekt je pro ně dlouhodobě ztrátový
a z tohoto důvodu již nemohou jeho provoz
dotovat, zároveň požádali radu o zkrácení
půlroční výpovědní lhůty, rada souhlasila se
zkrácením o polovinu, kantýna tak bude od
1.5. opět bez nájemce a bude se řešit její další
využití.
Obec podepsala s Úřadem práce
Smlouvu o veřejné službě, veřejná služba
je od nového roku v kompetenci právě Úřadů
práce. Tato velmi diskutovaná novinka, kterou provází spousta změn, nově uvádí povinnost nezaměstnaným ve veřejné službě odpracovat až 80 hod za měsíc. Pro obec v tuto
chvíli v rámci veřejné služby pracuje 5 lidí.
Obec vychází těmto lidem vstříc a drží se
zavedeného systému, kdy tito nezaměstnaní
odpracovávají 30 hod měsíčně. Systém není

Obecní rada
v tuto chvíli Ministerstvem práce a soc. věcí
dopracován, nicméně se obec snaží alespoň
částečně novým požadavkům přizpůsobit.
Rada obce letos poprvé vyhlásila příjem
žádosti o dotaci z grantového programu
obce Poniklá pro rok 2012, z rozpočtu
obce je pro grantový program vyčleněno
100 000 Kč. Spolky obdržely dopisem úvodní
informace k programu, pravidla programu
a žádost o dotaci, vše také bylo zveřejněno
na internetových stránkách obce. Termín
pro příjem žádostí rada schválila v období
15.1. – 15.3. 2012. V dalším zpravodaji vás
seznámíme s výsledky prvního „testovacího“
kola.
Obci se podařilo prodat osobní automobil Renault Scénic, který obec získala
jako dědictví po zemřelém za vypravení
pohřbu. Automobil byl prodán za 29 000 Kč.
Na únorovém ZO byla schválena
Pravidla investic, oprav a rekonstrukcí
bytového fondu obce Poniklá, bylo tak
vyslyšeno přání nájemníků bytových domů
ve vlastnictví obce, kdy nájemci konstatovali, že do jejich domů obec často nevloží
zpět na opravách „ani korunu“. Nájemníci si
tak budou moci od letošního roku rozhodovat o 15 % financí vybraných na nájemném,
od r. 2013 o 20 % financí.
Rada obce se zabývala možnostmi
zřízení bezbariérového přístupu na zdravotním středisku. Radě byly k dispozici
i původně zpracované plány z předminulého
volebního období, v úvahu připadají tři
možné přístupy: ze strany od dětského lékaře,
průchodem mezi čekárnou dětského lékaře
a bývalou čekárnou zubaře; zřízení rampy
v místech dnešního chodníku k ordinaci
praktického lékaře; zřízení rampy směrem
od trafiky. Pro lepší představu o posledních
dvou možnostech budou vypracovány modely,
následně se rozhodne o konečném řešení.
Vážení sousedé, užijte si příchod prvních
hřejivých paprsků jarního sluníčka.
Spolu s vámi se na jaro těší Petra Novotná
místostarostka
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Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 9. 2. 2012
11. zasedání ZO proběhlo dne 9. 2. 2012
od 18:00 hod. v zasedací síni Obecního úřadu,
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.

Diskuse:

1) Zahájení
11. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:03 starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
14 zastupitelů (omluven: J. Jon). ZO Poniklá
schválilo navrhovatelem usnesení Josefa Bekra,
ověřovateli zápisu Petra Třešňáka a Petra Plichtu, zapisovatelkou Lenku Hájkovou.

2) Zpráva o činnosti Rady obce
Zprávu z jednání Rady obce za období od
20. prosince 2011 do 9. února 2012 přednesla
místostarostka, paní Petra Novotná. Zpráva je
přílohou tohoto zápisu a je k nahlédnutí na OÚ
nebo www.ponikla.cz
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 20. prosince 2012 do 9. února 2012.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodej pozemku ppč. 416/23
v k. ú. Poniklá
T. Hájek (info): Jedná se o pozemek o výměře
162 m² - trvalý travní porost, ve vlastnictví
obce. Obec nemá k tomuto pozemku přístup,
procházejí přes něj obecní inženýrské sítě
(kanalizace). Po vyhlášení žádosti o prodej
pana Daniela Šíra z čp. 68 v Pod horami vznesli
stejný požadavek společně také pan Josef Hnízdil z čp. 293 a pan Milan Skrbek z čp. 286.
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Pozemky všech žadatelů sousedí s ppč. 416/23
v kú Poniklá. Rada obce doporučila řešit prodej
obálkovou metodou (při nejnižší stanovené
částce) zájemci s vyšší nabídkou, při podmínce
zřízení věcného břemene na celý pozemek
ve prospěch obce Poniklá za účelem údržby
inženýrských sítí.
Zastupitelé se zajímali o důvody obou stran ke
koupi pozemku – přítomní hosté pan Skrbek st.
a paní Michetschlägerová (zástupci žadatelů)
chtějí pozemkem rozšířit užitné plochy kolem
svých domů, kterých kvůli pozici domů
v bývalém lomu nemají mnoho, poukázali
také na to, že se o pozemek cca 30 let starají.
Přítomný host pan D. Šír uvedl, že i on chce
rozšířit svůj pozemek, využití blížeji nespecifikoval. Paní K. Kavánová navrhla prodej
pouze žadatelům Hnízdil/Skrbek za 50 Kč za
m². Dále řešili zastupitelé možnost jiné formy
prodeje nejvyšší nabídce - místo obálkové
metody navržena panem Josefem Bekrem
aukce na Radě obce. Nejprve se tedy hlasovalo
o pozměňovacích návrzích:
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej pozemku
ppč. 416/23 v k. ú. Poniklá zájemci s vyšší
nabídkou (při minimální ceně 50,- Kč/m²)
metodou aukce. Podmínkou prodeje je zřízení
věcného břemene na celý pozemek ve prospěch
obce Poniklá za účelem údržby inženýrských
sítí.
Hlasování:
Pro
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Proti
T. Hájek
P. Novotná
J. Jirouš, ml.
J. Jirouš
J. Kubín
J. Čížek
K. Kavánová

Zdržel se

M. Kavánová

Neschváleno
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje

prodej

pozemku
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ppč. 416/23 v k. ú. Poniklá panu Josefu Hnízdilovi a panu Milanu Skrbkovi za cenu obvyklou. Podmínkou prodeje je zřízení věcného
břemene na celý pozemek ve prospěch obce
Poniklá za účelem údržby inženýrských sítí.
Hlasování:
Pro

2

Proti
T. Hájek
P. Novotná
J. Jirouš, ml.
J. Jirouš
J. Kubín
J. Čížek
S. Václavíková

Zdržel se
P. Třešňák
P. Plichta
J. Bekr
A. Vondrová
L. Scholzová

0,3%. Uzavření smlouvy na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí kontokorentního úvěru ve výši
450 000 Kč na dobu neurčitou s ČSOB a.s,
zajištěného blankosměnkou.
Hlasování:
Pro
13

Neschváleno

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej pozemku
ppč. 416/23 v k. ú. Poniklá zájemci s vyšší
nabídkou (při minimální ceně 50,- Kč/m²)
a pověřuje radu obce provést výběrové řízení
obálkovou metodou. Podmínkou prodeje je
zřízení věcného břemene na celý pozemek
ve prospěch obce Poniklá za účelem údržby
inženýrských sítí.
Hlasování:
Pro

Proti

6

S. Václavíková

Neschváleno

Zdržel se
P. Plichta
J. Bekr
A. Vondrová
L. Scholzová
M. Kavánová
K. Kavánová
P. Třešňák

4) Uzavření kontokorentní smlouvy
T. Hájek (info): Jedná se o provozní kontokorent pro bytové hospodářství, který byl
dosud sjednán u Poštovní spořitelny. Poštovní
spořitelna postupuje tuto agendu sesterské ČSOB, která vzhledem k vysoké míře
zadlužení obce nabízí mírně horší podmínky
smlouvy. Výše úvěru zůstává 450 000 Kč, úrok
je nastaven jako PRIBOR + marže 1% (u PS
byl PRIBOR + 0,5%). Zřizovatelský poplatek
u ČSOB činí 2500 Kč, 250 Kč za vedení
účtu (u PS 200 Kč), závazková provize činí

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
P. Plichta

5) Revitalizace vstupního parteru
před ZŠ
T. Hájek a Petra Novotná (info): RO
s ředitelem ZŠ opakovaně projednávali s paní
architektkou Novotnou vzhled prostranství
před školou, přičemž vycházeli mmj. i z debaty na zastupitelstvu a dětských prací, čímž
byl předestřen základní rámec těchto úprav
na sportoviště (před tělocvičnou), dětské
hřiště, parčík a pozemky pro školní výuku
pěstitelských prací apod.
Projekt již je ve fázi připravené k podání
žádosti o dotaci. Naskýtá se možnost dotace z Ministerstva místního rozvoje (MMR)
ve výši až 400 000 Kč. Projekt jako celek je
v maximalistické verzi rozpočtován na cca
1 050 000 Kč bez DPH s možností vysoutěžení
nižší ceny, rada obce navrhuje zažádat o dotaci
na část projektu, kterou by obec byla schopna
dofinancovat (cca 300 tis. v roce 2012), na
další etapu pak bude požádáno o jinou dotaci,
jakmile se nějaká naskytne. Rada obce navrhuje prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj podat žádost o dotaci na část před vlastní
budovou školy (dětské hřiště s herními prvky,
pozemky pro pěstitelské práce, parčík). Na
zbylou část – sportoviště před tělocvičnou je
již na základě debaty na ZO podána žádost
do programu ČEZ (poměrně malá šance na
úspěch, možnost žádat dále i v jiných vhodných programech).
Diskuse:

10

Pod horami - leden - únor
Zastupitelé se v začátku diskuse shodli, že
dostavba III. etapy tělocvičny zatím reálná
není, a je tudíž třeba investovat do úpravy
prostranství před ní. Především sokolští zastupitelé požadovali vysvětlení, proč je u MMR
žádáno o úpravy prostranství před školou,
když původní myšlenka na vytvoření projektu vznikla kvůli vybudování sportoviště
před halou, a toto preferovaly i děti, které
kreslily své představy o podobě tohoto místa.
Také vyjádřili názor, že sportoviště se nedá
zbudovat svépomocí, kdežto druhá část ano.
Starosta vysvětlil náhled rady – prostranství
před školou tvoří kompaktní celek, sportoviště
je samostatné a stranou, část před školou je
dražší, z hlediska možnosti žádosti o dotaci
MMR do výše až 400 tis. je výhodnější žádat
o tuto část projektu. Na prostranství před halou
je již zažádáno o malou dotaci na povrch pro
míčové hry. Na M. Kavánovou navrhovanou změnu – první fáze realizace sportoviště
před halou a parková část s herními prvky
- odpověděla mistostarostka: při realizaci
těchto vybraných části prostřednictvím MMR
by zbyla do další fáze část s pozemkem pro
pěstitelské práce, část cest a park, což už nejsou dotačně zajímavé akce a těžko by se na ně
sehnaly peníze. Paní Scholzová upozornila na
rizika zpřístupnění hracích prvků veřejnosti –
za provoz a bezpečnost pak ručí obec, a navrhla oplocení dětského hřiště, případně zřízení
dozoru. Starosta si je tohoto rizika vědom,

TJ Sokol Poniklá pořádá v neděli
1. 4. 2012

4. ročník jarního turnaje ve
stolním tenisu.
Prezentace od 8.00 h do 9.00 h.
Začátek turnaje je v 9.00 h
Kategorie : děti, ženy, muži

Po skončení turnaje ve dvouhře následuje
turnaj ve čtyřhře.
Startovné : 50,- Kč
Občerstvení zajištěno.
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nechce prostor uzavírat, projekt naopak
počítá s co možná největší otevřeností široké
veřejnosti – prostranství před školou by se
mělo stát příjemnější částí návsi. Pan Klikorka
(host) upozornil na riziko neoplocení části
s pěstelskými pozemky kvůli projíždějícím
autům – prostor bude oddělen keřovou
výsadbou. Paní K. Kavánová upozornila na
nereprezentativní prostory za školou (včetně
psích exkrementů). Paní M. Kavánová podala
pozměňovací návrh.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje žádost o dotaci na dětské
hřiště a sportoviště v rámci výzvy Programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Hlasování:
Pro

7

Proti
T. Hájek
P. Novotná
J. Jirouš, ml.
J. Jirouš
J. Čížek
P. Třešňák
P. Plichta

Zdržel se

0

Neschváleno
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložení žádosti o dotaci na
projekt „Revitalizace vstupního parteru před
ZŠ v Poniklé“ v rámci výzvy Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova.
Hlasování:
Pro

8

Proti
L. Scholzová
M. Kavánová
K. Kavánová
J. Bekr
S. Václavíková
A. Vondrová

Zdržel se

0

Schváleno
Aby bylo možné žádat o dotaci u MMR, musí
být projekt v souladu se strategickým dokumentem rozvoje obce. Proto je navržena
úprava platného Programu obnovy vesnice
o aktualizaci investičních akcí na následující
roky (viz příloha - www.ponikla.cz). Seznam
není závazný, a je záměrně vystavěn obecně
a zahrnuje maximum projektů, aby vyhověl co
možná největšímu množství budoucích žádostí

Pod horami - leden - únor
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o dotaci bez nutnosti opětovných aktualizací.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje Plán obnovy vesnice ze
dne 9. 2. 2012.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Fond oprav bytového fondu
T. Hájek (info): Jak již bylo diskutováno na
předchozích ZO, bude obyvatelům daného
obecního bytového domu ponechána možnost
spolurozhodování o použití části financí vybraných na nájemném v jejich domě. Návrh
vychází z objemu 20% vybraného nájemného, o kterém by rozhodovali přímo nájemci,
zbytek by pak jako dosud byl rozhodován radou obce na větší investiční akce. Plné znění
pravidel naleznete v zápise z jednání ZO na
www.poniklá.cz
Diskuse:
Paní Scholzová se dotázala, zda se bude
brát v úvahu nájemné skutečně zaplacené se
zohledněním dlužných částek – nikoliv, bude
se vycházet z předepsaného nájemného k 1. 1.
daného roku, princip kolektivní viny není vhodný, dluhy se řeší samostatně a jinak.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje Pravidla investic, oprav
a rekonstrukcí bytového fondu obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
Starosta nejprve upozornil na volné nájemní
kapacity obce
- byty: čp. 60, čp. 303, čp. 307 (pořadník na
byty je téměř prázdný)
- komerční prostory: zubní ordinace, od
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1. 5. 2012 Kantýna.
Pan Kubín navrhl zadat na volné byty inzeráty,
zubní je lukrativní prostor, ale nevýhodou je
společný vstup s dalšími prostory, pan Kulhavý navrhuje počkat s výběrovým řízením
na Kantýnu až do vyřešení dotace na topení.
– Dotace na výměnu topení a zateplení Kantýny byla zatím akceptována, na rozhodnutí
o přidělení či nepřidělení dotace se čeká. (Dotace na změnu způsobu vytápění pro čp. 266
a čp. 267 dálkově z kotelny v Kantýně akceptována v první výzvě nebyla, tuto žádost lze
podat opakovaně v březnu.) Nájem Kantýny by
byl řešen s ohledem k možnosti rekonstrukce
případnou změnou podmínek pronájmu.
Starosta dále vyzval zastupitele k debatě,
úvahám a případnému ustavení pracovní
skupiny na úpravu webových stránek obce,
která by měla proběhnout do konce tohoto
roku – zastupitelé se shodli na větší možnosti
samoobslužnosti stránek, je třeba vyřešit,
komu zadat – navrhováni byli místní studenti,
je také možnost oslovení nějaké firmy, která
se tvorbou stránek zabývá. Po ujasnění zadání
bude vypsána soutěž. Financování by šlo za
obcí, ale je také možnost získání nějaké dotace, pokud bude nějaká vhodná vypsána. Nikdo ze zastupitelů nechtěl být v komisi, která by
připravila detailnější návrh na podobu stránek,
takže tento návrh připraví Rada obce.
Pan Kubín se dotázal, zda jsou nějaké další
stížnosti na protahování – zlepšilo se, fatální
problémy nejsou, paní Miloslava Kavánová
pochválila výrazné zlepšení v horní části
obce. Paní Hájková upozornila na kritické
místo výjezdu ke školce – kopeček vedle
kantýny, třeba důsledné a důkladné péče.
Paní Miloslava Kavánová požádala o vyvezení
kontejnerů se sklem, nato pan Klikorka
upozornil na problém s nepořádkem na
shromaždišti odpadu za farou – je třeba vyřešit.
Pan Klikorka se dotázal na případné úspory
nového kotle v ZŠ. Budou známy až po topné
sezoně.
Na závěr pozval starosta zastupitele i ostatní
přítomné na chystané akce.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 20:50 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Dění v obci

Malé a velké zprávy z obecního dění
Cestovní pasy a děti

Stará Poniklá ve fotografiích

Zápisy dětí provedené v cestovních pasech budou platné do 26. 06. 2012. Po tomto
termínu všechny zápisy dětí v cestovních pasech rodičů automaticky pozbývají platnosti na základě novely zákona 329/1999 Sb.,
o cestovních dokladech, a bude pro všechny
děti platit povinnost cestovat do zahraničí na
vlastní cestovní doklad. Bližší informace vám
podají na tel. č. 481565211 nebo osobně na
Městském úřadu Jilemnice, správní odbor –
cestovní doklady.
OÚ Poniklá

Důležité upozornění - odpady
Pytle se tříděným odpadem (žluté, oranžové, šedé) se NEPŘISTAVUJÍ na trasu
směsného odpadu (popelnic a pytlů s logem
Pedersen), ale na místa k tomu určená - hnízda kontejnerů pro tříděný odpad. Tříděný odpad pytlový neodváží firma PEDERSEN, ale
sváží ho zaměstnanci obce na centrální úložiště za farou.
OÚ Poniklá

Stolní kalendář 2013
Pro všechny ponikelské patrioty a vůbec
pro ty, kteří rádi vzpomínají na časy minulé, chystáme pod vedením pana Miroslava
Holubce (jednoho z nejskvělejších znalců
historie Poniklé a také majitele nepřeberného archivu historických fotografií a pohledů
Poniklé) stolní kalendář staré Poniklé na rok
2013. Prosíme všechny, kteří mají doma zajímavý starý pohled Poniklé, nebo kteří mají
starou fotografii zachycující některé z luzných zákoutí naší vísky, aby se neostýchali se
nám s těmito poklady pochlubit. Úplně ideální je takový obrázek, ke kterému lze připojit
i kratičké zajímavé povídání (3-4 věty). Kalendář by měl jít do prodeje na podzim 2012,
jistě bude ke koupi třeba při Rozsvěcení vánočního stromu a podobně.
Tvář našich měst a obcí v historické
fotografii
Pod záštitou Okresního archivu v Semilech chystá také naše
kronikářka
Lenka
Hájková velice zajímavý projekt „Tvář
našich měst a obcí
v historické fotografii“, který se bude
vztahovat na fotografie do roku 1989.
O tomto projektu
Vás bude v některém
z dalších cancálků informovat přímo paní
kronikářka.
Každopádně by
se stálo za to podívat doma do šuplíku,
viďte…

Poznáte stavení na fotografii? (Řešení: No přece ponikelský mlýn – dodnes stojí
již jen hospodářské stavení vpravo na fotografii).

Tomáš Hájek
starosta

foto: archiv rodiny Therových
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
V lednu a v únoru jsme se rozloučili
24. 01. 2012 s Vladimírem Zelinkou
01. 02. 2012 s Jitkou Hofmanovou
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea v lednu a v únoru
Svá jubilea oslavili:
92 let
Zemánková Libuše
85 let
Jancáková Drahoslava
80 let
Pitrmanová Drahomíra
Tryzna Jiří
75 let
Rácová Věra
Mařas František
70 let
Plichtová Irena
Čeřovská Jana
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví

a krásných zážitků do dalších let.

V lednu a únoru se narodili
05. 01. 2012 Jakub Skalský
06. 02. 2012 Radim Kučera
07. 02. 2012 Markéta Zelinková
Všem dětem přejeme hodné rodiče a spoustu
divení v tom novém světě.

Svatba
3. února vstoupili do svazku manželského Alena Soukupová a Kamil Mrůzek. Novomanželům přejeme mnoho štěstí.

Tříkrálová sbírka 2012
Letos jste se již popáté mohli začátkem
ledna setkat v naší obci s koledníky v kostýmech tří králů, kteří zazvonili u dveří, zazpívali koledu a na poděkování za váš příspěvek do charitní pokladničky vás odměnili
drobnou pozorností. Letošní tříkrálová sbírka
proběhla v Poniklé v sobotu 7. ledna a zúčast-

Letošní tříkrálová sbírka proběhla v Poniklé v sobotu 7. ledna a zúčastnilo se jí rekordních šest skupin
koledníků.
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nilo se jí rekordních šest
skupin koledníků (sedmá skupinka koledovala
v Jestřabí). Dohromady
vybraly
úctyhodných
21 811 Kč (pro porovnání: loni chodilo pět
skupinek, které vykoledovaly 15 690 Kč).
A k čemu vybrané
peníze poslouží? Výtěžek sbírky je tradičně
určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším
potřebným především
v regionech, kde se
sbírka koná. Jen namátkou jmenuji materiální
vybavení hospiců, mateřských center, pečovatelských služeb, občanských poraden, dále
jdou peníze na nákup zdravotního materiálu,
pomůcek pro handicapované, příspěvky na
chod různých sociálních zařízení apod. Nejméně desetina výnosu jde každoročně také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Výnos sbírky se rozdělí podle tohoto klíče:
65 % samostatné a společné projekty
farních a oblastních charit v regionech, kde
se výnos vykoledoval (v Jilemnici se jedná
o provoz třech středisek – humanitární sklad
ošacení a sociální šatník, občanská poradna,
mateřské centrum)
15 % projekty diecézních charit (o záměrech sbírky v královéhradecké diecézi píší
internetové stránky http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/)
10 % humanitární pomoc
5 % projekty pomoci organizované Sekretariátem Charity ČR
5 % režijní náklady na pořádání sbírky
Celkově se na území České republiky při letošní tříkrálové sbírce vybralo
74 685 754 Kč, což je vůbec nejvyšší výnos v
dosavadní historii této sbírky. Jen pro porovnání, loni se vybralo 72 575 318 Kč a v roce

Společenská kronika
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2001 činil výsledek 31 925 317 Kč. Výnos se
tedy za deset let více jak zdvojnásobil (více
na
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/).
Poděkování si zaslouží všichni koledníci,
kteří věnovali svůj volný čas a pohodlí pro
pomoc druhým, stejně tak i jejich doprovod
a všichni štědří lidé dobré vůle, kterých, jak
je z výsledků patrno, je v naší obci stále více.
Děkujeme!
Za ponikelské a jestřabské koledníky
Eva Holubcová

Poděkování
Učená společnost Matice Tuláčkova se
touto cestou osměluje vyjádřit své hluboké dojetí nad nevšedním vlastenským počinem, kterým se stalo zbudování umělecky mimořádně
hodnotné sněhové sochy ponikelského Achilla
- Jiřího Václava Tuláčka. Panu učiteli Hedvičákovi, paní učitelce Peterkové, panu Klikorkovi
a žákům ZŠ Poniklá patří naše vroucí díky za
statečný projev ponikelského patriotismu. Zářný příklad ryzího nadšení a píle stavitelů monumentální (byť dočasné) sochařské výzdoby
Tuláčkovy návsi budiž příkladem i dalším následovníkům našeho rekovného titána.
Matice Tuláčkova
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Ponikelský masopust

Ponikelský masopust
Jak se připravuje masopust …
očima levé ruky
Ten nejtěžší úkol si na letošním masopustu bezesporu vybral Míra Jirouš, pravá
ruka rychtáře. Vyjednávat, nakupovat, připravovat, prodávat, uklízet. Ale zvládnul to
bravurně. Jak to celé proběhlo Vám přiblíží
právě Míra, na mě, levou ruku, připadl článek
o přípravě zabíjačkových pochoutek.
Poučeni z loňské přípravy se letos s vařením začalo už ve čtvrtek ráno před masopustem. V loňském roce na zabíjačkovou
žranici padlo 1,5 prasete, letos se na radu
„zkušených“ nakoupil pouze „cajk“, nikoliv
celé půlky prasete. Viděli jste už někdy pohromadě 30 kg bílého pečiva? 30 kg kolen,

50 kg ořezů?
Ještě před samotným zpracováním ta šílená množství všeho vypadala děsivě, však
jsme také měli v plánu na letošní masopust připravit 60 kg tlačenky, 500 ks bílých
a 500 ks červených jitrnic!
Přípravnou byla určena zahrádkářská
kolonie Marka Kulhavého za farou. Prostory to byly parádní, velké, prostorné a hlavně
se dalo utéct před zimou. Přípravu nám zpříjemnila předvečerní středeční práce Lenky
Drábkové a Blanky Peterkové, které nám
nakrájely polovinu housek, oloupaly cibuli
a česnek. Čtvrteční dopoledne tak bylo ve
znamení vaření masa, umletí masa, přípravy
cibule a pak toho nejdůležitějšího – našpejlení střívek! Zpočátku si nikdo nechtěl vzít
na bedra, že by snad kvůli němu měla být

Přípravnou byla určena zahrádkářská kolonie Marka Kulhavého za farou.
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hustá zabíjačková polévka, praskající střívka
v horké lázni jsou hrůzou každého. Nakonec
se našlo dostatek odvážlivců a začalo se špejlovat (byli tací, kteří měli tak velký strach,
že právě jejich jitrnice bude ucházet, že každou odzkoušeli profouknutím!). Materiál na
jitrnice byl v takovém množství, že největším
problémem bylo, v čem to promíchat. Naštěstí u Klikorkových měli volnou vanu, ta putovala za faru a po důkladné očistě se v ní vše
míchalo. V půl třetí se začala plnit jelítka, na
dvou plničkách šla práce pomalu, 500 jitrnic
nám trvalo tři hodiny. Plnění bílých jitrniček
šlo mnohem lépe od ruky, plniči byli čtyři,
takže v půl osmé večer bylo vše připraveno
a čekalo se na dovaření. Noční službu si dobrovolně vzal rychtář, který pro vás po celou
noc chodil míchat polévku.
Zabíjačkové hody připravovalo téměř
20 dobrovolníků!!!! Všem patří velký, ale
opravdu velký dík!

Ponikelský masopust
Ještě teď cítím tu vůni, která šla z polních
kuchyní. Na masopustní přípravu zavzpomínala.
Petra Novotná
konšelka levá ruka KKS

Ponikelský masopust – den oslav
V Poniklé se rodí nová tradice. V sobotu 18. 2. 2012 uspořádal na Tuláčkově návsi
Kabinet kerkošské slovesnosti další ročník
masopustních oslav. Letošní novinkou byl
masopustní průvod. Oproti loňskému nultému ročníku (pořádanému pod záštitou obce)
bylo připraveno násobně více masných výrobků, bylo napečeno více sladkostí i zásoba
nápojů byla bohatší. Přesto se účastníkům podařil obdivuhodný kousek – opět nás vyjedli
a vypili.

V půl třetí se začala plnit jelítka, na dvou plničkách šla práce pomalu, 500 jitrnic nám trvalo tři hodiny.

foto: Marek Kulhavý
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Oficiální program začal úderem desáté
hodiny. Návštěvníkům byl k dispozici stánek
s jitrnicemi, jelity a tlačenkou, v těsné blízkosti pak polní kuchyně s ovarem, prdelačkou a steaky a také udírna s párky. Něco na
spláchnutí nabízely stánky s pivem, s kořalkou a svařákem a pro všechny, kteří již měli
dost masa a alkoholu, tu byl stánek s buchtami, koblihami a štrúdlem, limonádami, kávou
a čajem. Kolik se toho vypilo se snad ani nesluší prozrazovat, věřte však, že bylo vydáno a snědeno 68 kg tlačenky, 100 kg bílých
jitrnic a prejtu, 112 kg jelítek, 25 kg ovaru,
15 kg steaků a 8 kg párků. Celkem 328 kg
masných výrobků. Připočteme-li k tomu cca
100 l polévky, 16 bochníků chleba a další nabízené pamlsky, je to slušná porce.
Protože neexistuje žádná statistika, kolik
jedlíků navštívilo masopustní veselí - podle
konzumace lze pouze usuzovat, že to bylo

Ponikelský masopust
něco mezi 100 až 500 lidmi – prosíme všechny, kteří pořídili během oslav fotografie, audio či videozáznamy, aby je poskytli archivu
Kabinetu krkonošské slovesnosti prostřednictvím rychtáře Tomáše Hájka, který dle záznamů účastníky přepočítá.
Po přečtení předchozích řádků Vám musí
být jasné, že takto rozsáhlou akci by Kabinet zvládl uspořádat sám jen velmi těžko. Za
spolupráci a půjčený materiál proto děkujeme
ponikelským hasičům, TJ Poniklá, občanskému sdružení RATAB, obci Poniklá, lesnictví
Hejral, svazku obcí Jilemnicko, základní škole Poniklá a na prvním místě všem těm desítkám lidí, kteří se na přípravě a průběhu oslav
podíleli.
Za KKS sepsal Jaromír Jirouš ml.,
konšel PR (pravá ruka)

V sobotu 18.2.2012 uspořádal na Tuláčkově návsi Kabinet Kerkošské slovesnosti další ročník masopustních
oslav. Letošní novinkou byl masopustní průvod.
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Škola a školka
Je škola v Poniklé bránou do „velkého světa“?
Psal se rok 1923 a nedaleko v Čisté u
Horek se narodilo děvče jako třetí z později
sedmi dětí. Rodiče vlastnili malé hospodářství a otec pracoval v okolních textilních
továrnách. Během doby získal také práci v
tehdejší textilní továrně v Poniklé a rodina
se za ním postupně přestěhovala. S ní i malá
Jarmila, která jako její starší sestra chodila
denně přes kopec do školy u kostela. Bydleli
v tzv. Panském domě a tato doba patřila ke
šťastnějšímu období pro celou rodinu. Bylo
to vidět i ve škole, kde se děvčata dobře učila
a Jarmila po 8 let nosila samé jedničky. Je to
pro nás dnes těžko představitelné?
Po narození dvou bratrů se rodina vrátila
zpět do Čisté a Jarmila do školy v Hostinném.
Zde zjistila, že firma Baťa přijímá mladé

muže a ženy do své tzv. Baťovy školy práce
a přihlásila se. Ke svému štěstí složila zkoušky a byla přijata ke čtyřletému studiu. Dozor,
přísná kázeň, práce ve firmě, výchova, uniformy, to vše nebylo snadné, avšak dodnes je
této organizaci vděčná, neboť ji naučila v životě podnikavosti, nebojácnosti, průbojnosti
a ukázněnosti.
Přišla válka a po válce si našla práci
jako účetní u firmy Zátka. Chtěla však dokázat více. Později se seznámila s americkým
vojákem a provdala se. Svatbu měli v Plzni
a v roce 1946 odjela do Ameriky. Ani tam
nezahálela. Zajímala ji burza, navštěvovala
známé obchodníky a učila se, jak zacházet
s cennými papíry. To vše ještě při zaměstnání.
Později se znovu provdala a snažila se zajistit
pro sebe a své blízké lepší budoucnost.
Ušetřené a dobře investované dolary
„rostly“. Umožnily jí a manželovi procestovat celý svět a každý rok se vracet do rodné

Finanční dar paní Maiorany byl především využit na nákup nového školního nábytku.

foto: ZŠ Poniklá
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země. Její vztah k ní za celá léta nikdy neustrnul, vždy se vracela v dobách dobrých
i zlých pro tuto zemi. Pomáhala příbuzným
a známým a za celou éru umožnila a zaplatila
více než sto cest do USA. Rovněž financovala pomoc nadacím a podporovala organizace, které upevňovaly vztah k české státnosti. Stýkala se s krajany za mořem, známými
hokejisty, vědci, umělci, kteří ji navštěvovali,
nebo ona je. Vzhledem k tomu, že Pittsburgh
se stal jejím domovem, měla k těmto aktivitám velmi dobrý přístup.
Nezapomněla nikdy na svou rodnou zemi
a možná by její vztah k ní mohl být vzorem
pro každého z nás. Nezapomněla nikdy na
svou školu práce, a pokud byl poslední Baťa
naživu, pozdravovala se s ním na setkáních
ve Zlíně. A nezapomněla nikdy na svou školu
v Poniklé, odkud vyšla, a které chce rovněž
pomáhat. Paní Jarmila Maiorana se dožila
6. 1. 2012 významného věku. Přejme jí ještě
mnoho úspěšných a důstojných let. A odpovězme si sami:
Je škola v Poniklé bránou do velkého světa?
Václav Hudousek, synovec paní Maiorany

Nová počítačová učebna
Jak jistě už víte, naše škola uspěla s projektovým záměrem u MŠMT a byla nám
schválena dotace ve výši 643 405,- Kč.
V první fázi projektu škola obdržela finanční

Škola a školka

Nové děti nahlížejí do brány do velkého světa - k
zápisu do ZŠ Poniklá přišlo 9 nových žáčků.

foto: ZŠ Poniklá

prostředky ve výši 386 043,- Kč. A tak jsme
mohli v novém školním roce naplňovat náš
projektový záměr. Výuka anglického jazyka
na 1. stupni probíhá v oddělených skupinách
jednotlivých ročníků (max. 10 žáků), a tím je
naplněn první cíl našeho záměru – individualizace výuky cizího jazyka.
Další naší prioritou byla výrazná modernizace technického vybavení školy, aby došlo
ke zkvalitnění výuky prostřednictvím činností s využitím digitálních technologií. V prvé
řadě musela být modernizována počítačová

Zvolili jsme technologie DELL MultiPoint, kdy je využívána revoluční technologie TCAS.
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učebna, jejíž vybavení bylo zastaralé a neodpovídalo dnešním požadavkům. Zvolili jsme
technologie DELL MultiPoint, kdy je využívána revoluční technologie TCAS: Tenký klient – Aplikační server. Studentské pracoviště
je vybaveno profesionálním tenkým klientem /Samsung/ integrovaným přímo v LCD
panelu. Student se pomocí tenkého klienta
připojuje k aplikačnímu serveru, který má
obrovský výkon a velkou paměť a kde jsou
umístěna všechna data a nainstalovány potřebné programy. Velkou výhodou této technologie je, že učitel může pomocí softwaru
Windows MutiPoint Server spravovat celou
učebnu velmi snadným způsobem a kontrolovat práci žáků na jejich pracovištích. Nezanedbatelnou předností je i úspora nákladů na
energii a správu sítě.
Dále byla v učebně nainstalována nová
projekční technika. Původní projektor je využíván i v jiné učebně a tím se nám rozšířily
možnosti využití této techniky při výuce.
K přípravě učebních materiálů, které budou využívány v těchto učebnách, byly zakoupeny pro učitele velmi kvalitní notebooky

Škola a školka
DELL.
V druhé fázi projektu v příštím školním
roce bude vybavena další třída interaktivním
projektorem a dvě třídy technologií Miniframe PC, která umožňuje z jednoho velmi
výkonného počítače vytvořit šest pracovních
stanic, které fungují jako nezávislé virtuální
počítače.
Doufejme, že k nám po problémech na
MŠMT s čerpáním evropských peněz dorazí
i zbylá část dotace, a my budeme moci naplnit náš celý záměr.
Z. Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Tajemství staré skříně – Zima
v mateřské škole
V posledním čísle jsme Vám už nestihli
vypravovat o naší vánoční besídce a dalších
vánočních vystoupeních. Svým vánočním
pásmem říkanek a písniček jsme potěšili
babičky a dědečky v klubu důchodců a poté
i v DPS, kam chodíme velice rádi.
Posledním vystoupením na konci roku

Náš společný vánoční program se jmenoval „Nebe, peklo a Dontouka“.

foto: MŠ Poniklá
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2011 byla vánoční besídka ve školce. Připravovali jsme se na ni velice zodpovědně a pečlivě. Ke spolupráci jsme přizvali ponikelské
děti ze ZUŠ v Jilemnici a také paní Slávinku
Hubačíkovou, která vede ve školce folklórní
kroužek. Náš společný vánoční program se
jmenoval „Nebe, peklo a Dontouka“. Kdo
jste neměl možnost vidět pekelné řádění, nebeskou hudbu a hubatou Dontouku na vlastní
oči, tak slibujeme, že se pokusíme dát alespoň sestřih na naše internetové stránky (ms.
ponikla.cz/).
„Všem už jsme radost udělali, ale kdo
udělá radost nám,“ říkaly zklamané dětské
oči. Vánoční stromeček už stojí v herně, ale
je pod ním stále prázdno. Že by Ježíšek zapomněl? Nezapomněl, ale trochu si s námi hrál
a dárky nechal až na druhý den po besídce.
To bylo radosti. Rozbalování nám zabralo tolik času, že jsme ani nestihli jít ven a nové
hračky jsme si vyzkoušeli jen krátce před
obědem.
Přes vánoční svátky jsme se chvíli neviděli a už jsme byli zase o rok starší.
Zimní období a přívaly sněhu nás každoročně na nějaký čas „uzavřou“ do školky

Škola a školka
a blízkého okolí, i když letos už to vypadalo,
že k nám paní Zima ani nedorazí. Ale nakonec napadlo tolik sněhu, že jsme byli rádi, že
to máme na zasněženou louku jenom kousek
a nemusíme se nikam brodit a trmácet. Jedinou výjimkou byla cesta za panem myslivcem Ladislavem Václavíkem a jeho zvířátky. Vždyť v zimě si potravu sama nenajdou
a nám občas něco zbude, co se už do našeho
bříška nevejde. Kousek rohlíku či chleba,
mrkvička nebo jablíčko. Hodné maminky to
usušily, v pravý čas zabalily do batůžků a zvířátkům to udělá radost.
V teplíčku školky si povídáme i o ptáčcích, které u školky pravidelně krmíme,
o lidském těle, o zdraví, o bezpečnosti při
sportování. Starší děti dělají pokusy s vodou,
sněhem a ledem. Stavíme ze sněhu sněhuláky
a bunkry a hlavně hodně sportujeme. Učíme
se ovládat kluzáky, pekáče nebo boby a někteří odvážlivci i lyže. Nyní máme před sebou závody mladších dětí ve sjezdu na kluzáku a starších dětí ve slalomu na pekáčích.
Možná budou závody i na lyžích, ale o tom
zase příště.
Za MŠ Lenka Scholzová

Jedinou výjimkou byla cesta za panem myslivcem Ladislavem Václavíkem a jeho zvířátky.
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Deníček ponikelského ochotníka
Začátek roku trávíme zkoušením nových
divadelních her. Pod režijním vedením Pavlíny A. Holubcové se rodí komedie „Paní
ministrová“, kterážto hra byla na našich ponikelských jevištích naposledy k vidění před
54 lety. K životu se po roční odmlce probírá
také loutková scéna, která se v nejbližší době
chystá uvést stínoherního Fausta. A oprašuje
se také Balada z hadrů, kterou čeká malé jarní tourné vrcholící 29. března v Jilemnici na
přehlídce Březen měsíc divadla.
Netrpělivě očekávanou událostí je premiéra filmového dokumentu „Ponikelské obcování s Thalií“, Kantýna se po mnoha letech
promění opět na kino v sobotu 31. března
v 19.00. Ve filmovém dokumentu Pavla Michalika si budete moci spolu s mnoha ponikelskými ochotníky zavzpomínat na historii
ponikelského divadla a nahlédnout i pod pokličku současného divadelního snažení. Procházka začíná u starého Bažanta a končí až
u Krvavého románu.

30. prosince - Derniéra Krvavého
románu
Po 67 měsících od premiéry jsme se rozloučili s nejúspěšnější hrou ponikelských
ochotníků v naší novodobé (a snad i úplně
celé) historii. Dvaadvacetkrát mohli diváci
ve Střední Evropě vyzkoušet limity svého
vkusu při konfrontaci s pitoreskním špektáklem Váchalovského panoptika. Krom domácích ponikelských diváků, před kterými
jsme se předváděli třikrát, se svými nejnižšími pudy nechala unášeti též vytříbená obecenstva ve skorookresní Jilemnici, krajském
Liberci (zde úctyhodných celkem 10 diváků),
matičce Praze (u Cimrmanů!), ale třeba také
v Poličce, Velké Bystřici, Městečku Trnávce,
a nebo na přehlídkách v Lázních Toušeni,
Josefově Dole a Vysokém nad Jizerou (tam
jsme postoupili vůbec poprvé v dějinách), pochopitelně jsme zahráli u sousedů ve Víchové

Tábor SDH 2012
Letní tábor SDH Poniklá se
uskuteční v týdnu od 4. 8.
do 11. 8. 2012. Podrobné informace budou k dispozici
v příštích týdnech na
www.sdhponikla.cz
a u vedoucích mládeže.
Přípravy jsou v plném proudu.
nad Jizerou i Jablonci nad Jizerou a v částečně polském znění jsme Krvák představili
v polské Jelení Hoře. Pět a půl let, to je notně
dlouhá doba. Několikrát se obmění vláda, několikrát se změní módní trendy, přejde několik konců světa, některé herečky povijí kupu
dětí a někteří kamarádi se, bohužel, derniéry
nedočkají. A tak jsme zažili při té pouti s Krvákem pěknou řádku přeobsazování rolí i přešívání kostýmů tak nějak se zcvrknuvších...
Derniéra, to je vždy tak trochu přehlídka
potměšilostí, kterými zvláště odvážní umělci zpestřují loučení se svojí oblíbenou hrou.
A jelikož jsme se na sklonku roku dvoutisícíhojedenáctého neloučili jen tak s ledajakým
kusem, dalo se mimo scénář stojících žertíků
očekávat dosti. Inu, vše začalo již nástupem
vypravěče „omylem“ hovořícím polsky (polština zněla pak i z dalších úst), Třasoň potěšil
divačky výrazně redukovaným kostýmem,
jeden z lékařů improvisoval na jevišti vlastní kolaps a nechal se ošetřovat zmateným a
nic nevědoucím kolegou, snad veškeré tekutiny v lahvích a sklínkách byly „pravé“,
klavíristka mimořádně rozverná! Snad se jen
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pozastavme nad výjevem posledního obrazu – nectného hampejzu. Zatímco děvky si
chutě dosyta svlažovaly hrdla nefalšovanou
rekvisitou, týral Fragonard své hrdlo při klavíristčině šprýmu – o čtyři tóny výše hrané
písničce. Tím se ostatně také uzavřel letitý
spor „má-li hrát klavír podle zpěvu herců,
nebo mají-li herci zpívat podle hry klavíru“.
A spor ten byl o derniéře vyřešen spravedlivým kompromisem, když nebohý herec nemoha vyzpívat takové výšky, zůstal někde na
půli cesty… A veselo bylo nejen o představení, ale i po něm, kdy měli Kolárovci i přátelé
z okolních souborů možnost do pozdní noci
debatovat o čarokrásných vrtoších té potvory
Thalie.
Pokud jste byli jedním z těch zhruba 2500
diváků, kteří Krvák viděli, vzpomeňte na něj
v dobrém. Kdo jste to štěstí neměli, můžete to
napravit například zhlédnutím filmového dokumentu Ponikelské obcování s Thalií (premiéra 31. 3. 2012), kterým se záběry z Krvavého románu vinou jako červená niť.

Deníček ponikelského ochotníka

13. ledna - Večer při svíčce – Ke
dvěma pamírským štítům
Ke dvěma pamírským štítům jsme se prostřednictvím fotografií a videí vypravili s panem Tomášem Hrušem. Pik Revoluce (6974)
a Pik Karla Marxe (6734) nejsou právě obvyklé turistické destinace. Expedice pana
Hruše razily prvé české stopy po středoasijských velikánech, které třebas nepřesahují
osm tisíc nadmořských metrů jako jejich sousedé, jsou pro svoji odlehlost, nedostupnost
i krásu cílem neméně zajímavým.

27. ledna - Večer při svíčce –
Úsměvy strejce Floriána
Volné umělecké ochotnické sdružení
Montalban působící při jilemnickém gymnasiu si hoví zejména ve vážněji laděném
repertoiru. Nečetnou výjimku však tvoří pásma kerkonošských poudaček. S již druhým

Krvavý román - “Kdo v sebe alkohol stále jenom lije, spálí si v mozku, spálí si ganglie”.
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večerem prodchnutým moudrostí i nezaměnitelným humorem kerkonošských horalů
zavítal Montalban do Poniklé na vydařené
dvojpředstavení. Úsměvy strejce Floriána
sehrál soubor pod vedením principála Jiřího
Aubrise nejprve v Domě s pečovatelskou
službou a o několik hodin později i na tradičním Večeru při svíčce. Humor pana notáře
Prokopa Háska z Vysokého nestárne. Tvrdé
kerkonošské palice, projevující velmi osobitě svůj vztah ke svým sousedům, nám jsou
ostatně dodnes milým zpestřením i dnešních
dní – na rozdíl od rozkošného nářečí jsou nemizícím dědictvím starých Kerkonoš.

23. února - Balada z hadrů na třetí
domácí scéně
S trochou nadsázky by se dalo říci, že
má ponikelský ochotnický spolek tři domácí scény. Vedle staroslavného a v nejryzejší
úctě chovaného chrámu múz Kantýny, můžeme mluvit ještě o kulturních domech ve
Víchové nad Jizerou a Jablonci nad Jizerou.
A to jednoduše proto, že v těchto sídlech nepůsobí vlastní divadelní spolek a někteří zde
přebývající ctitelé Thalie se pak sdružují pod
záštitou Bažantových následovníků v ponikelském Koláru. V případě Balady z hadrů je

Balada z hadrů - “Toť pohled pro bojiště...”

Deníček ponikelského ochotníka
tato posila mimořádně důležitá. Trvalé bydliště ve Víchové či Jablonci mají režisér, dva
herci (jeden ve zvláště velké roli) a zejména
obě nápovědy!!! Při absenci těchto duší bychom, uznejte, zcela pohořeli!
V Poniklé i Víchové se nám již vřelého přijetí domácím publikem dostalo, a tak
jsme tentokráte zavítali do městského divadla
v Jablonci nad Jizerou. Představení odehrálo
se bez větších dramat k oboustranné spokojenosti jeviště i hlediště. (Což můžeme konstatovat zcela zodpovědně, neboť jablonečtí
členové našeho spolku obětavě ověřovali
veřejné mínění ve věhlasných jabloneckých
lokálech. Zejména v bájném „Tunelu“ prý
vládlo upřímné nadšení!) A tak bych snad
neměl o čem psát, kdybych se sám prozíravě
neztrapnil při úkolu svěřeném mi samotným
režisérem – měl jsem zatáhnout revuálku po
třetím obraze. Jak prosté, že? Abych mohl
toto povídání zakončit efektní tečkou, pokoušel jsem se však namísto určené malé opony
(za všeobecného veselí) zatáhnout omylem
nahmátnuvší „šálu“, tedy jedno z pevně ukotvených jevištních pláten. No jó, no! Zamotavše se doslova do úkolu převyšujícího mé
síly, byl jsem vysvobozen pohotovým režisérem. Sláva mu!
Tomáš Hájek

foto: Antonín Bělonožník
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Fotbal - TJ Poniklá

TJ Poniklá
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Ponikelská kultura

Kultura v Poniklé

ZÁJEZDY ZA KULTUROU
Městská knihovna v Jablonci nad Jizerou připravila na březen
a duben dva zajímavé zájezdy za kulturou. Autobusy v obou
případech budou zastavovat i na ponikelských zastávkách
(Mejto, Preložka, Kostel, Střed, Pošta).

pátek 23. března
opereta

ČARDÁŠOVÁ
PRINCEZNA

Hudební divadlo Karlín v Praze
odjezd z Poniklé v 15.45
cena včetně dopravy: 650,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14. dubna
opera

LA TRAVIATA

Metropolitní opera v Novém Yorku
přímý přenos do Kina Radnice v Jablonci nad Nisou
odjezd z Poniklé v 16.45
cena včetně dopravy: 440,Přihlášky lze provésti osobně na OÚ Poniklá,
nebo telefonicky: 481 585 133, 603 569 389.
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Městské KINO Jablonec nad Jizerou
sobota

PROGRAM NA BŘEZEN, DUBEN A KVĚTEN 2012
*
*
*
17.3. v 19.45 h.
HANNA
přístupný (12)

Americký akční širokoúhlý thriller (111 min.).
Režie: Joe Wright

Vstupné 70,- Kč

Hrají: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana, Tom Hollander, Olivia Williams, Jason Flemyng

Hanně (kterou si zahrála na Oscara nominovaná Saoirse Ronan z filmu Pokání, taktéž v režii Joea Wrighta) je šestnáct let. Je bystrá,
zvídavá a je to milující dcera. Je výjimečná svou silou, vytrvalostí a zkušenostmi vojáka – to proto, že vyrůstala v divočině na severu
Finska, kde ji vychoval ovdovělý otec Erik (Eric Bana), bývalý agent CIA. Erik Hannu naučil lovit, podroboval ji extrémnímu
výcviku sebeobrany a s pomocí pouhé jediné encyklopedie a knihy pohádek jí nahradil veškerou školní docházku. Hannin život se
nepodobá životu žádného z jejích vrstevníků – pro ni byla výchova současně i výcvikem, to vše ve snaze udělat z ní dokonalého
zabijáka. Ale Hannina rodina má ve světě nevyřízené účty a Erik si se smíšenými pocity hrdosti a obav uvědomuje, že už svou dceru
nemůže dále držet na jednom místě …
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 24.3. v 19.45 h.

Americký thriller (110 min.).
Režie: Baltasar Kormákur

KONTRABAND

přístupný (15)

Hrají: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Lucas Haas, Giovanni Ribisi

Vstupné 60,- Kč

Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co může všechno ztratit.
Vítejte v podsvětí. Vítězí tu ten, kdo má největší pistoli a nejostřejší lokty, kdo selže, musí z kola ven, nejlépe s kulkou v hlavě.
Dovnitř se dostanete snadno, ale cesta zpátky je skoro nemožná. V Hollywoodu zavál drsný severský vítr. Jeden z
nejtalentovanějších evropských režisérů současnosti, Islanďan Baltasar Kormákur, se rozhodl ukázat světu, jak v jeho pojetí vypadá
nekompromisní thriller. Do hlavní role si vybral Marka Wahlberga, který má s tímhle žánrem letité zkušenosti (Odstřelovač, Čtyři
bratři). „Profesionální mstitel“ zde hraje Chrise Farradaye, spořádaného otce od rodiny, který se kdysi taky pohyboval za hranou
zákona, když pašoval různé zboží ze Střední Ameriky do USA, ale dokázal včas odejít. Bohužel, mladší bratr jeho ženy (Kate
Beckinsale) se rozhodl začít tam, kde Chris přestal...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 31.3. v 19.45 h.

SUPER 8

přístupný

Širokoúhlý americký sci-fi v českém znění (112 min.).
Režie: J. J. Abrams

Hrají: Joel Courtney, Kyle Chandler, Elle Faning, Riley Griffiths, Ryan Lee

Vstupné 60,- Kč

Když se skupinka teenagerů rozhodne na kameru „Super osmičku“ natočit zombie horor, ani ve snu by nikoho z nich nenapadlo, že
výsledný film bude ještě děsivější, než zamýšleli. Jeden z nejoriginálnějších tvůrců současnosti J. J. Abrams (série Ztracení, Mission:
Impossible 4) spojil síly s největším hollywoodským expertem na mimozemšťany Stevenem Spielbergem a společně natočili film,
při jehož sledování si nutně vzpomenete na E. T. Mimozemšťana nebo na Blízká setkání třetího druhu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 7.4. v 18.00 h.

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3

Skvěle animovaná americká komedie v českém znění pro všechny diváky (87 min.).
Režie: Mike Mitchell

přístupný

Vstupné 60,- Kč

Hrají v českém znění: Zbyšek Pantůček, Martin Stránský, Jan Maxián, Tomáš Juřička, Ivo Hrbáč, Zuzana Norrisová,
Vanda Károlyi-Konečná, Zuzana Ďurdinová, Kateřina Lojdová

Když v roce 2007 vstoupil do kin formou celovečerního filmu fenomén mnoha generací Alvin a Chipmunkové a ze zpívajících
Chipmunků Alvina, Simona a Teodora se stala filmová senzace, byla otázka dalšího pokračování zodpovězená dříve, než jste stihli
říct “Alvinnnnneee!!!”. Druhý díl dorazil do kin o dva roky později a zpívajícímu triu přibyly nové kamarádky - Chipettky. A
vzhledem k tomu, že s prvním i druhým dílem se Chipmunkům a jejich tvůrcům podařilo vzít Hollywood i zbytek světa útokem (jen
v České republice oba filmy vidělo přes 232 tisíc diváků), neváhali tvůrci ani na vteřinu a vrhli se do natáčení ještě zábavnějšího a
dobrodružnějšího pokračování. Tentokrát si naši staří známí vyrážejí užít prázdniny na luxusní výletní loď, kterou svým dováděním,
samozřejmě během chvíle, obrátí naruby…
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.4. v 19.45 h.

JOHNNY ENGLISH se vrací

Akční dobrodružná komedie USA / Velká Británie / Francie, (101 min.).
Režie: Oliver Parker

přístupný

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Rowan Atkinson, Dominic West, Daniel Kaluuya, Rosamund Pike, Gillian Anderson, Mark Ivanir, Richard
Schiff, Togo Igawa, Burn Gorman, Tim McInnerny, Ben Miller, Chris Mansfield, Williams Belle,

Kdo zachrání Její veličenstvo britskou královnu, když agent 007 James Bond zrovna leží u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že
je na něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbourá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se Johnny English, nosí tvář Rowana
Atkinsona, alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rejstříkem grimas a silným magnetem na katastrofy všeho druhu. Pobavíte se.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 21.4. v 19.45 h.
Nová česká komedie (110 min.).
Režie a scénář: Alice Nellis

PERFECT DAYS - I ženy mají své dny
přístupný (12)

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Ivana Chýlková, Vojta Kotek, Ondřej Sokol, Bob Klepl, Zuzana Bydžovská, Zuzana Kronerová,
Igor Chmela, Martha Issová, Jan Vondráček, Linda Nývltová

„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyřicet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní
hrdinky přetavila režisérka Alice Nellis v originální komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět. S tímhle příběhem má Alice Nellis
dlouhodobou zkušenost, komedii podle předlohy skotské dramatičky Lizy Lochhead režírovala v roce 2003 v Divadle Na zábradlí.
Na jeho repertoáru se udržela neuvěřitelných sedm let a ještě neuvěřitelnější je, že každé představení bylo vyprodané.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.4. v 18.00 h.

KOCOUR V BOTÁCH

Americká animovaná komedie pro všechny v českém znění (90 min.).
Režie: Chris Miller

přístupný

Vstupné 60,- Kč

Hrají v českém znění: Aleš Procházka, David Suchařípa, Tereza Bebarová, Dana Černá, Jaromír Meduna

Nebýval žádné koťátko.
Poznali jsme ho jako nájemného vraha, který měl za pár peněz sprovodit ze světa všemi milovaného
zlobřího hrdinu Shreka. Přesto se z Kocoura v botách časem stala s přehledem nejpopulárnější postava téhle ságy. A když se jeho
sláva „dotkla hvězd“, dostal za odměnu vlastní filmový příběh.
Režisér Chris Miller tvrdí, že o slavné budoucnosti chlupatého dobrodruha bylo rozhodnuto mnohem dřív, prakticky už od druhého
dílu Shreka, kde se objevil poprvé. „Je to tak zajímavá postava, že vás přitahuje jako magnet. Prostě chcete vědět, odkud se vzal a
čím si prošel,“ říká. A právě tenhle chybějící kousek životní mozaiky Kocoura v botách teď v luxusním balení dostanete.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ČTYŘI SLUNCE

přístupný (12)

České širokoúhlé komediální drama (105 min.).

Vstupné 70,- Kč

Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Jaroslav Plesl, Anna Geislerová, Marek Šácha, Karel Roden, Jiří Mádl, Klára Melíšková, Igor Chmela, Anna
Bubeníková, Vladimír Merta, Zuzana Kronerová, Jana Plodková ad.
Hudba: Vypsaná fixa

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní? Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města vypráví o touze proměnit svůj život k
lepšímu, ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale pubertou doposud zmítaný
otec od rodiny Jára (Jaroslav Plesl) se stále nepoučil z vlastních chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické momenty. S partnerkou
Janou (Anna Geislerová) vychovávají dvě děti. Starší z nich je dospívající syn z Járova prvního manželství Véna (Marek Šácha),
který v příběhu sehraje klíčovou roli po boku staršího kamaráda, punkáče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi v manželství, ta
vyvrcholí v momentě, kdy Járu vyhodí z práce a ona si najde milence (Igor Chmela). Lavinu nečekaných událostí z povzdálí sleduje
a možná nakonec ovlivní místní guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké poloze Karel Roden. Nový film mezinárodně
ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl světovou premiéru v soutěžní sekci filmového festivalu Sundance ve Spojených státech.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.5. v 18.00 h.

MODRÝ TYGR

přístupný

Dobrodružný rodinný film v koprodukci Česká republika, Německo, Slovensko v českém znění (90 min.).
Režie:
Petr OUKROPEC
Vstupné 70,- Kč
Hrají:

Linda VOTRUBOVÁ, Jakub WUNSCH, Bára HRZÁNOVÁ, Jan HARTL, Daniel DREWES, Lenka VYCHODILOVÁ, Anna
POLÍVKOVÁ, Stano PITOŇÁK, Libuše HAVELKOVÁ, Jan VONDRÁČEK a další

FILM PRO DĚTI, JEJICH RODIČE A ZVÍŘATA. Co se stane, když se ve městě objeví modrý tygr? Dobrodružný, magický a
humorný rodinný film vtáhne děti i jejich rodiče do světa fantazie. Středobodem všeho dění je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná
botanická zahrada, ukrytá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tropickými rostlinami
společně s mluvícím papouškem a svými svéráznými rodiči v podání Báry Hrzánové a Jana Hartla...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.5. v 19.45 h.

TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk - 1.část

Širokoúhlý americký fantastický thriller (116 min.).
Režie: Bill Condon

přístupný (12)

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fanning, Ashley Greene

Věčností to teprve začíná. V první části strhující upíří romance s názvem Twilight sága: Rozbřesk se Bella Swan (Kristen
Stewart) a Edward Cullen (Robert Pattinson) po svatbě vydávají na líbánky do Ria de Janeira, kde se konečně, stranou všeho a všech,
mohou naplno oddat své lásce. Jejich štěstí, ale netrvá dlouho. Bella zmítaná prudkou vášní k upírovi Edwardovi, ale zároveň
upřímnou náklonností k vlkodlakovi Jacobu Blackovi (Taylor Lautner), brzy zjišťuje, že čeká dítě. Těhotenství s upírem pro ni však
znamená fatální hrozbu. Čeká ji tedy bouřlivý rok plný lásky, pokušení i ztrát. Musí se s konečnou platností rozhodnout, zda vstoupí
do temného, ale lákavého světa nesmrtelných, nebo zda bude žít plnohodnotným lidským životem. Nevyhnutelnost tohoto rozhodnutí
se vine celým Belliným příběhem jako červená nit, na níž visí osudy obou kmenů – upírů i vlkodlaků. A jakmile se Bella rozhodne,
dojde k celému řetězu nečekaných událostí, jež mohou mít nedozírné následky.
Twilight sága se jak v knižní, tak filmové podobě stala skutečným fenoménem. První tři díly filmového zpracování vidělo v českých
a slovenských kinech přes 900 tisíc diváků.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26.5. v 19.45 h.

POUPATA

přístupný (12)

České, trochu jiné, drama (94 min.).
Režie: Zdeněk Jiráský

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Vladimír Javorský (Jarda), Malgorzata Pikus (Kamila), Marika Šoposká (Agáta), Josef Láska (Honza), Nguyen
Thi Minh (Hue), Nguyen Kim Son (Long), Aneta Krejčíková (Zuzana), Kateřina Jandáčková (Magda), Jiří Maryško
(Cyril), Vladimír Polívka (Matěj), Luboš Veselý (Venda), Dana Syslová (Prudká)

Tak trochu jiný vánoční příběh.
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociálních vztahů a charakterů, toužících se vymanit z
osudově daného prostředí a uskutečnit svůj sen o normálním životě. Nevyhnutelná krutost, s jakou se příběhy všech postav prolínají,
připomíná v mnohém britská sociální dramata devadesátých let, včetně černého humoru, který jednotlivé situace jaksi bezostyšně
doprovází.
„Filmová pravda Poupat stojí na syrové atmosféře, absenci stylizace a poetizace. Vychází ze znalosti reálného prostředí,
věrohodnosti ruční kamery, která je permanentně nablízku herecké akci. Žánr sociálního dramatu předpokládá maximální
přesvědčivost hereckého výkonu, autentický jazyk, dekorace i motivy,“ říká Zdeněk Jiráský, který tímto snímkem debutuje v
celovečerním hraném filmu. Za scénář Poupat získal hlavní cenu ve scenáristické soutěži Filmové nadace RWE & Barrandov Studio.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 2.6. v 19.45 h.

OKRESNÍ PŘEBOR

přístupný (12)

Česká fotbalová komedie (104 min.).
Režie: Jan Prušinovský

Vstupné 65,- Kč

Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý,
Jan Hartl, Jaroslava Pokorná, Jaroslav Plesl, Pavla Beretová

Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka.
„Na žádnej ťukes nemáte, jste dřeváci, a proto taky hrajete
vokres.“ Málokterý trenér by hru svého mužstva popsal líp. Slavojem Houslice prošlo mnoho hráčů a koučů, ale jen on se v něm
zapsal navěky. Legendární trenér Pepik Hnátek. Po obrovském úspěchu televizního seriálu se producenti z Mediapro Pictures
rozhodli přenést současný fenomén a možná nejslavnější fotbalový klub v Česku i na plátna kin. Na vlastní oči tedy poznáte člověka,
který pro fotbal žije a neváhal by pro něj i zemřít. Pepik Hnátek (Miroslav Krobot) má plot ve sparťanských barvách, notýsek plný
taktických poznámek a trauma z toho, že Houslice nikdy nepostoupily do Kraje. Trenér je ale přesvědčený, že když budou hráči,
včetně servilního kapitána Luňáka (Ondřej Vetchý), hvězdy týmu Kužela (David Novotný) a brankáře Káji (Jakub Kohák), plnit jeho
pokyny, úspěch se dostaví. Jenže život není jen o brankách a bodech, ale i o nemocných srdcích, porouchaných drážních
signalizacích a kolotočářích, kteří obsadí hřiště a nechtějí se hnout. Ve filmu uvidíte skoro všechny oblíbené seriálové hrdiny, včetně
Hnátkovy starostlivé manželky Antonie (Jaroslava Pokorná) a fotbalových šíbrů, předsedy Orla (Luděk Sobota), pokladníka Hovorky
(Pavel Kikinčuk) a sexuálně zdatného zdravotníka Větvičky (Leoš Noha).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

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
nec-krkonose.cz, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106

30

Pod horami - leden - únor

31

Ponikelská kultura

Pod horami - leden - únor

Ostatní

Ostatní
Soudružský návrh
Tahám na zádech ohromný batoh. Nosím
v něm spoustu zbytečných věcí. Například
lupu a padák. Člověk nikdy neví, kdy něco
z toho bude potřebovat. Tak třeba lupu už
jsem chtěl vyhodit, ale hodila se, potvora, na
vyhledávání v mapě, a tak jsem ji v batohu
ponechal.
Navštěvuji často chalupu u města Humpolce. Ona to tedy není chalupa v pravém
slova smyslu, ono je to o drobek větší, je to
hrad. Jeho jméno je Orlík. Naší rodině patří
– no, snad celou věčnost – od února devatenáctsetčtyřicetosm, a tak mě tuhle zničehonic
napadlo, že už všechna sklepení, valy, baštu
i nádvoří mám dost okoukané a že bych to
vyměnil.
No, a že nerad měním názvy hradů, však
víte, co je s tím úředního zdržování, rozhodl
jsem se, že vyměním prostě kus za kus, zkrátka ten Orlík u Humpolce za Orlík u Vltavy,
a je to. A hned při nejbližší příležitosti povídám panu knížeti Švarcenberkovi, on je to
člověk, kterého si nesmírně vážím a tak mu to
povídám velmi citlivě a opatrně:
„Karle, ty se nebojíš veliký vody? Vždyť
ten tvůj Orlík leží kousek od přehrady! Víš
co tam tý vody je? A ještě ke všemu máš před
sebou obec Velký Vír! To před tím mým Orlíkem, radost pohledět, je ves Rozkoš! Rozkoš,
člověče, žádná točivá hlubina.“
Trochu se naklonil, mrknul z okna letadla dolů, potom sjel prstem do mapy na klíně
a odpověděl mi:
„Hmmm... Kde máš tu svou Rozkoš?
Žádnou nevidím. Radost se nekoná, já vidím
jen Plačkov. Nic jiného než smutný Plačkov
u toho tvého Orlíku není...“
On měl asi novější mapu.
Ale to mne neodradilo. Povídám:
„No, vesnice Rozkoš se stala, někdy od
té doby co se přistěhoval Hliník, součástí

města Humpolce. Ale to nijak skálu pod základy mého hradu neohrožuje, ale ty, koukni,
ty máš v blízkých skalách přehrady Pukňov!
Jako hrom! Já bejt tebou, tak hned ten nestabilní zámek vyměním. Pravda, Orlík u Humpolce je trochu zchátralejší, potřeboval by
přinejmenším nějakou střechu, ale měl bys
tam zase klid a když by sis přivez dříví a zatopil, tak i nohy v teple. Pojďme si to vyhandlovat!“
Kníže Švarcenberk zdvihl obočí, a když
se letadlo vynořilo z mraku, přerušil mne:
„Ani prodat bych ti svůj Orlík nechtěl.
Jaké máš morální doporučení? Náš rod ho má
stovky let. A z jakého rodu jsi člověče ty?“
„Inu, musím se přiznat, jsem z rodu nedávného, tak to holt je, s tím nic nenadělám.
Ale pokud se týká stáří mého rodu, pravda,
začal zrovna nedávínko, v tom únoru tisíc devět set čtyřicet osm, ale co jsou proti tomu ty
tvé stovky let? Můj rod tu bude na věčné časy
a nikdy jinak!“
„Ty asi nečteš noviny, viď,“ povídá mi
pan kníže téměř soucitně a vyhlédl opět z letadla na nejbližší osadu pod námi: „A byl jsi
vůbec někdy tamhle... hmmm...v Myslíně?“
„Myslínem jsem jenom projížděl,“ povídám, „a noviny skutečně nečtu. Ale Myslín si
nech, ten nepotřebuju, o ten mi vůbec nejde.
Já mám zase kousek od svýho hradu Hněvkovice a ty rozhodně potřebuju, bez těch bych
se rozhodně neobešel, je tam úrodná půda.
Tak co, plácnem si, nerozmyslíš si to?“
„Nech si ten svůj Orlík a starej se o něj
tak jako dřív,“ zabručel kníže Švarcenberk.
„Ať ti ta ruina dlouho vydrží. Já si zase ponechám hrad svůj.“
„Děláš velkou chybu,“ zkusil jsem to
ještě jednou, „na severu bys mohl jezdit přes
louky a lesy na koni až do Kochánova. A jihovýchodně mám Krasoňov. A co tam máš
ty? Na severu akorát ten Nepřejov! A na jihu
u přehrady dokonce Peklo!“
„Tak podívej,“ namíchnul se kníže Švar-
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cenberk a okamžitě nařídil stočit směrovku
česny, až šlo letadlo do vývrtky: „A dívej se
pořádně! Copak to tam dole kolem toho tvého
hradu Orlíku vidím? Mrzkovice, Trpišovice,
Žebrákov, Závidkovice, Vadín a Jedouchov.
A to jsme jenom na severu. Ještě že támhle na
jihu vidím alespoň Svépravice...díky Bohu!“
Oslnilo nás slunce.
Nad Moudrovem letadlo opustilo Českomoravskou vrchovinu.
Kníže Švarcenberk se podrbal na čele:
„Nemám čas na zbytečné řeči. Spěchám
do Prahy. Mám spoustu práce. Vyhodím tě
tady nad Útěchovičkami.“
Jak řekl tak udělal.
Ještě, že nosím v batohu spoustu zbytečných věcí. Ten padák se mi teď náramně
hodil.
2011-11-17 dopoledne
Oldřich Peterka z Poniklé

Bruslení po třiceti letech
Nikdo z nás už dlouho nepamatuje takové mrazy, jaké přišly tuto zimu. Křupalo pod
nohama, křupalo topení i vodovod - mnohým.
Tento mráz měl však - hlavně pro děti - i své
pěkné stránky. A některé pamětníky napadlo,
že už dlouhých 30 zim nebylo na Ruzyni na
čem bruslit. Slovo dalo slovo - tedy Joska
Šrejmů, Pavel Krausů se dohodli se starostou a už se frézovalo a už se vozila voda a už
se polejvalo. Polejvat se muselo hezky po
malých vrstvách, aby se nedělaly vzduchové bubliny. Celá operace trvala za přispění
mnoha nadšenců od čtvrtka až do neděle. Ale
stálo to za to. Od pondělka mohla nejen naše
omladina okusit takřka profesionální ledový
stadion s umělým osvětlením pro večerní hokej. A že si bruslení užívali, nelenili a sami si

Nejen naše omladina mohla okusit takřka profesionální ledový stadion s umělým osvětlením pro večerní
hokej.

foto: Katka Jiroušová
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po sobě uklízeli ledovou plochu.
To před třiceti lety, jak mi svěřil Luboš
Vondra, se nosila voda v konvích ze studánky.
Letos se mohla využít rozhodně modernější
technika - ach ten pokrok. Pevně věřím, že
si ponikelské dětí i dospělí dosyta užili bruslení na Malém hřišti a už se těším na další
pořádné mrazy, kdy bude křupat sníh (vodovody a topení snad už ne) a z našeho zimáku
se bude ozývat tichý svistot nožů, krájejících
led hladký jak zrcadlo.
Rád bych všem, kteří se na přípravě
a údržbě ledu podíleli, vyslovil obrovské
poděkování. Jmenovitě pak: J. Skalskému,
P. Krausovi, L. Hejralovi, Z. Krausemu,
L. Vondrovi, T. Klikorkovi, L. Soukupovi, O. Doležalovi, M. Holubcovi, starostovi
a všem dalším, na které jsem zapomněl.
Marek Kulhavý dle rozhovoru
s Lubošem Vondrou

Inzerce na novém portálu
Vážení podnikatelé v oblasti ubytování,
stravování a poskytování služeb v oblasti
cestovního ruchu!

A že si bruslení užívali...

Ostatní

Firemní inzerát
Název subjektu:
Adresa subjektu:
Odpovědná osoba:
Kontaktní údaje:
(telefon, e-mail, webové stránky)
Stručný popis nabízených služeb
(max. 200 znaků):
Ilustrační fotografie (1 – 2 ks)
Nabízíme Vám možnost zdarma vložit
své údaje na nový turistický portál provozovaný pod webovými stránkami www.jilemnicko-so.cz. Tento portál bude sloužit pro
turistiku a bude veden převážně v polském
jazyce. Pokud máte zájem inzerovat svoji
činnost, prosím vyplňte výše uvedené údaje
a dodejte jednu nebo dvě kvalitní fotografie.
Vaše údaje budou postupně zadány v průběhu
února a března 2012. Vyplněný inzerát zašlete na jilemnicko@jilemnicko-so.cz.
Jilemnicko - SMO

foto: Katka Jiroušová
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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

tel.
email

775-950-973
721-748-184
JJirous@seznam.cz

SDH Poniklá srdečně zve všechny malé i velké na 4. ročník Dětského
dne, který pro Vás připravujeme na 27. května 2012 od 13 hod na fotbalovém hřišti „Na Kozinách“. Těšit se opět můžete na stánek Besip,
dětskou tombolu, herní stanoviště, ukázku vyproštění osob z osobního
automobilu. A pozor! Letos možná přiletí i Čmelák!
Pamatujte, že déšť nám nevadí! Těšíme se na Vás!
Hledáme pracovníka na letní
období (duben-prosinec) popř.
brigádníka na pilu.
Volejte 604 186 266.
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•
•
•

Zájemci nechť pošlou přihlášku s životopisem na adresu:
Obchodní ředitelství ČMSS a.s., 28.října 17, email: vera.vlasakova@cmss-oz.cz
Telefon : 731 612 551

Náplní práce je především péče o stávající klienty
Základní proškolení a průběžné zvyšování kvalifikace je samozřejmostí
O místu v našem týmu obchodních zástupců rozhoduje pouze vůle a nasazení

pro Jilemnicko

FINANČNÍ PORADCE

nabízí pozici

Obchodní ředitelka Českomoravské stavební spořitelny, a.s.

Pod horami - leden - únor
Inzerce
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Když budete mít čas a chuť, zastavte se U NÁS

10%
sleva

Držitel tohoto kuponu a jeho hosté
automaticky dostávají slevu 10%
na konzumaci jídla a pití a veškeré hotelové
služby jako jsou masáže, bazén se slanou
vodou, sauna, vířivka s protiproudem.

A pro řidiče jedno nealko pivo zdarma.

•
•
Bratrouchov č.p. 1
512 43 Jablonec nad Jizerou
tel.: +420 481 523 000
info@hotel-unas.cz
www.udoli-bratrouchov.cz
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Jen pro Vás připravujeme dobré jídlo
a osvěžující pití. Ideální pro slavnostní
okamžiky nebo pro chvíle klidu.
Dětský koutek, kulečník, fotbálek
a šipky jsou volně k použití.
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