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Úvod

Slovo redakce
Milí čtenáři,
přišlo jaro do vsi. Také se dá říci, že
přiletěly vlaštovky nebo začaly hučet sekačky a křoviňáky, proto bych na tomto
místě rád apeloval na ohleduplnost všech
vyznavačů hlučných motorů. Než zaberete za startovací šňůru, rozhlédněte se
prosím kolem, zda neuvidíte kočárek se
spícím dítětem, rodinu, která se pod rozkvetlým stromem chystá k obědu, nebo
prostě cokoliv, kde by mohlo vrčení motoru vyvolat zbytečnou nevraživost.
Tak to jen tak na úvod a teď trochu
toho bulváru.
21. 4. se nám v Poniklé oženil první
radní J. Jirouš s V. Brumlichovou. Obřad
proběhl v kerkonoštině před ZŠ Poniklá.
SDH Poniklá a ostaní radní jim pak připravili několik svízelných úkolů v podobě
požárního útoku a střelby do balónků. Ještěže je zachránily přítomné děti.
28. 4. se nám ve Frýdlantu nad Ostravicí oženil starosta T. Hájek s H. Němcovou. Obřad proběhl v Janáčkově síni ve
Frýdlantě za přítomnosti nejbližší rodiny.
Přestože se svatba konala tak daleko, byla
uspořádána výprava zástupců rady obce a
Kabinetu kerkonošské slovesnosti, s pověřením předat dary, což splnili hned po
obřadu. Poté se výprava dala na zpáteční
cestu. Inu, takový pěkný výlet.
Vše ostatní, co se dělo v Poniklé za
poslední dva měsíce, se dočtete na následujících stránkách.
Marek Kulhavý - redaktor
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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:
Malí závodníci ve sjezdu na kluzácích a slalomu na
pekáčích na svahu u vodárny Keříček,
foto: Lenka Scholzová

foto: Marcel Novotný
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Jednání obecní rady za období březen - duben 2012
Vážení ponikelští sousedé,
máme tu květen, maturanti se jistě poctivě
připravují na svoji zkoušku dospělosti, děti se
těší na svůj svátek, který v Poniklé oslavíme
již 27. května, na Pohádkový les a blížící se
letní prázdniny. Radní však nezahálejí a tak
jako v každém čísle pro Vás máme přehled
toho nejdůležitějšího.
Webové stránky obce aneb pokrok
nezastavíš. V letech 2004, 2005, 2007 a 2008
si obecní webové stránky vysloužily ocenění
v krajské soutěži nazvané „Zlatý erb“, ale
tak jako vše kolem nás, tak i programování
pokročilo a požadavky na webové stránky
nás donutily popřemýšlet o možném rebuildingu webu. V prvé řadě jsme oslovili programátory z řad ponikelských občanů, kteří
nám shodně doporučili využít pro rozsáhlou
strukturu obecního webu služeb společností,
které se na tuto agendu specializují. Z došlých
nabídek byla vybrána společnost Galileo,
která zastupuje zhruba 900 obcí v republice.
Náklady na vytvoření webových stránek se
budou pohybovat zhruba kolem 30 000 Kč,
dalších 10 000 Kč za rok bude stát správa
stránek. Máte se určitě na co těšit!
Bezpečnost komunikace na silnici
I/14 – ano, stále řešíme, jak se vypořádat
s bezohlednými řidiči. V současné době
máme souhlasné vyjádření od Policie ČR
a Ředitelství silnic a dálnic k umístění informativních měřičů rychlosti jízdy vozidel.
Doporučující vyjádření k umístění ukazatelů
obec obdržela také od krajského koordinátora
BESIP, pana Miroslava Kláska (pozn.: pan
Klásek nás tradičně navštíví také na dětském
dnu). Obec nyní zpracovává žádost o dotaci
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do grantového fondu Libereckého kraje, programu č. 20, kde je možno žádat o finanční
příspěvek na nákup informativních měřičů.
Nájemci areálu Homole po ukončení
zimní sezóny předložili návrhy na modernizaci areálu, mezi kterými je např. vytvoření
několika apartmánů v podkroví obslužného
objektu, odvodnění areálu, filtrace koupaliště
atd. Kritickým úsekem je příjezdová trasa
k areálu Homole a chybějící parkoviště,
o případném vykoupení potřebných sousedních pozemků kolem komunikace se jedná
s jejich majiteli. V letošním roce rozpočet
obce počítá s opravou části komunikace od
muzea k obřadní síni. Nájemci areálu Homole
chtějí v letošním roce do majetku investovat
nemalé peníze, odhady plánovaných investic
nutných kvůli dodržení zákonných standardů
a limitů jsou kolem 1,5 mil. Kč a zahrnují
dokončení zasněžovacího systému, zajištění
pískové filtrace pro provoz koupaliště a úpravu bufetu a venkovního prodeje.
Objekt kantýny v letošním roce čeká
výměna části střešní krytiny a to díky dotaci
z POV Libereckého kraje, kterou předkládal
Svazek obcí Jilemnicko. Náklady na výměnu
střešní krytiny nad přísálím činí 106 880 Kč.
Obec dále čeká na informaci o případném
schválení či neschválení dotace na zateplení
objektu kantýny a výměnu zdroje vytápění.
Současně s tímto projektem bude řešena také
změna způsobu vytápění pro bytové domy
čp. 266 a 267. Z rozpočtu obce bude realizováno propojení mezi kantýnou a oběma
bytovými domy a umístění dalšího kotle na
uhlí, který bude bytové domy vytápět. Náklady na změnu vytápění jsou odhadnuty na
500 000 Kč.
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Rada obce děkuje a vysoce oceňuje
finanční dar 8 000 Kč od SDH Přívlaka
na realizaci Pohádkového lesa. Tato částka
byla vybrána na přívlackém mistrovství
Rejdovačky 2012. Děkujeme celému sboru
a dobrovolníkům, kteří tuto akci připravili!
Schválené dotace – obci byla schválena dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí na plat pečovatelky v DPS ve výši
122 000 Kč. Z Fondu kulturního dědictví
Libereckého kraje jsme obdrželi dotaci ve
výši 150 000 Kč na dokončení revitalizace
balustrády kolem sochy sv. Jana Nepomuckého. Na restaurování podstavce pod sochou sv. Jana Nepomuckého jsme zažádali
prostřednictvím programu Podpora obnovy
kulturních památek. Výsledek nám prozatím
není znám. Dále jsme prostřednictvím dotací
požádali o příspěvky na bezbariérový přístup
ke zdravotnímu středisku, opravu komunikací k MŠ a ke kaštanu, výměnu dmychadla

Obecní rada
na ČOV, doplnění požárního materiálu. Čeká
nás ještě podání žádosti o umístění ukazatelů
rychlosti a revitalizaci drobných sakrálních
staveb na Přívlace. Doufejme, že se na nás
usměje štěstí.
Rada obce odsouhlasila mimořádný
příspěvek na provoz ZUŠ v Jablonci nad Jizerou v částce 15 000 Kč. Služeb ZUŠ využívá
z Poniklé 41 žáků, roční náklady na jednoho
žáka představují zhruba 1 508 Kč.
Do knihovny zadarmo! Od 16. dubna
2012 se ruší vybírání poplatků za užívání
místní knihovny. Cílem je motivovat Vás,
stálé, věrné, ale i ty úplně nové čtenáře
a čtenářky.
Vážení sousedé, přeji Vám příjemně
a pohodově strávené dny.
Petra Novotná
místostarostka

foto: Miloš Jakoubek
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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 28. 3. 2012
12. zasedání ZO proběhlo dne 28. 3. 2012
od 18:00 hod. v restauraci Krakonošovo zátiší,
Poniklá. Zde přikládám přepis zápisu z jednání.
Zápis je bez příloh a je redakčně upraven. Body
6, 8 - 11 jsou vypuštěny, jedná se o schválení
hospodaření školy a školky, rozpočtovu změnu
a podobné úředničiny. Zápis včetně příloh je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení
na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
12. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 starostou
Tomášem Hájkem za přítomnosti 14 zastupitelů
(omluven: J. Čížek - na cestě).

2) Zpráva o činnosti Rady obce
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
(příchod J. Čížek 18:10 hod.). Zpráva je
přílohou tohoto zápisu a je k nahlédnutí na OÚ
nebo www.ponikla.cz
Diskuse:
M. Kavánová se dotázala na placení přípojky
paní Kronewetterové – stále platí pravidlo, že
samostatné přípojky si hradí majitelé, společné
přípojky typu hlavního řadu předfinancuje
stavebník za následné úlevy na vodném/
stočném. Dále se M. Kavánová dotázala na
změnu školského zákona ohledně volby ředitelů
ZŠ a MŠ – stávající ředitelé budou mít smlouvu
na šest let, zákon umožňuje vyhlášení konkurzu (zde se liší výklady ministerstva školství
– konkurz být nemusí, a kraje – konkurz být
musí). Obecní rada se kloní k převažujícímu
ministerskému výkladu a potvrdí na dalších
šest let stávající ředitele. Pan Kubín se zeptal
na situaci na vleku – není předpoklad, že by
některá ze smluvních stran vypověděla smlou-
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vu, a ta se tak potvrdí na 10 let. V jednání je celá
řada investic do areálu, na kterých by se podíleli
zejména nájemci. Pan Klikorka vznesl dotaz na
novou cestu k vleku – letos bude řešeno parkování podél cesty a oprava cesty. Pan Kubín
se dále zeptal na opravy cest (na Jilmu možno
i svépomocí) – obec bere na vědomí, možnost
dovozu frézovanky; a na únik vody na přívodu
do „rybárny“ – bylo provedeno místní šetření,
zatím nejsou výsledky. Pan Čížek vznesl dotaz
ohledně úhrady likvidace pneumatik z cesty
na Kopec – šetří policie, úklid provedla obec
a případně bude náklady po pachateli vymáhat.
Pan Kubín poukázal na malou prezentaci svozu
nebezpečného odpadu v loňském roce – dle vedení obce je dostatečná, informace o svozech
budou (tak jako v loňském roce) umístěny na
plakátovacích plochách, na webu, hlášeny rozhlasem. Paní Scholzová se dotázala na cenu
za zimní údržbu od pana Šíra – zimní údržba
stála celkem cca 240 tis. (z toho Tangelmayer
cca 150 tis., Kučera cca 80 tis. a Šír cca 15 tis.),
porovnat ceny lze na základě vzájemného
srovnání poměru jednotlivých okruhů – podle
modelu došlo změnou dodavatelů k úspoře
5 - 8 %.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 10. února
2012 do 28. března 2012.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Aktualizace Jednacího řádu zastupitelstva obce Poniklá
T. Hájek (info): S ohledem na poměrně časté
vznášení pozměňujících návrhů znění usnesení ZO až na vlastním zasedání ZO dochází
nezřídka ke kumulaci 3 (teoreticky možno
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i výrazně více) různých návrhů usnesení, které
se někdy mohou lišit jen v drobných odstínech.
Jelikož se hlasuje o pozměňujících návrzích
v opačném pořadí, než jak jsou podány, hlasuje
se až na samý závěr o původním znění návrhu
(pokud do té doby není schválen jiný návrh).
Zastánce formulace původního návrhu pak již
ovšem nemá šanci (vida, že jím preferovaný
návrh neprojde) korigovat svůj názor na
nejbližší možný kompromis.
Tím může nastat situace, kdy není přijato žádné
usnesení, ačkoliv většinově přijatelný návrh existuje.
Proto navrhuje RO jednoduše doplnit Jednací
řád zastupitelstva obce Poniklá následovně:
Čl. IX Hlasování
4. Pokud zastupitelstvo obce neschválí navržené
usnesení nebo žádnou z předložených variant,
předsedající může nechat opakovaně hlasovat
o již předložených variantách, případně vypracuje nový návrh usnesení.

Diskuse:
Pan Kubín se dotázal na právní schůdnost tohoto postupu – pan Plichta odpověděl: není
to klasická aukce (zde se vlastníkem stává
účastník úderem kladívka), je to prodej nejvyšší
podané nabídce z řad žadatelů, dále postupující
klasickou formou (kupní smlouva). Usnesení
bylo opraveno, aby neobsahovalo zavádějící
slovo „aukce“.

Diskuse:
Pan Plichta se dotázal na postup při více variantách – znění je obecné, v rámci momentální
diskuse se vybere aktuální možnost (např. hlasování jen o některých), eventuelně navrhne
úplně jiná možnost.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje úpravu znění čl. IX
odstavce 4 Jednacího řádu obce Poniklá.

Schváleno

Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Prodej pozemku ppč. 416/23 v
k. ú. Poniklá.
T. Hájek (info): Druhý pokus o schválení
prodeje (resp. způsobu prodeje). Na minulém ZO se zastupitelé vyslovili pro prodej
pozemku, nepodařilo se však dohodnout
formu prodeje. Na základě emailové diskuse
zastupitelů je navržen prodej aukcí.

Návrh usnesení:
Návrh usnesení: ZO Poniklá schvaluje prodej
pozemku ppč. 416/23 v k. ú. Poniklá zájemci
s vyšší nabídkou (při minimální ceně 50,- Kč/
m²) jednomu ze stávajících žadatelů. Podmínkou prodeje je zřízení věcného břemene na celý
pozemek ve prospěch obce Poniklá za účelem
údržby inženýrských sítí. Kupní smlouva musí
být podepsána nejpozději 30. 6. 2013.
Hlasování:
Pro
13

Proti
K. Kavánová

Zdržel se
M. Kavánová

5) Rozdělení obecního grantu na
rok 2012.
T. Hájek (info): Do vyhlášené výzvy
k předkládání žádostí o dotaci bylo v termínu
doručeno 13 žádostí, celkové náklady projektů
činí 360 920 Kč, z toho bylo požádáno o celkovou výši dotace 171 761 Kč. Pro letošní
rok bylo pro grantový program vyčleněno
100 000 Kč. Rada obce většinou hlasů schválila vyhovět částečně všem žádostem dle
přiložené tabulky (tabulka je přílohou tohoto
zápisu).
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje přidělení finančních
příspěvků v rámci Grantového programu obce
Poniklá pro rok 2012 dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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7) Podání žádosti o grant PO –
komunikace
Jedná se o grant z Programu obnovy venkova.
Podána by byla žádost o dotaci na rekonstrukci
obecních cest:
1. Od Vaníčkových po bytovku U kaštanu –
balená
2. Od paneláku k vodojemu nad MŠ - balená
Diskuse:
Dotaz paní Scholzové ohledně opravy propustě
na cestě u Vaníčkových – ano, počítá se s tím,
č. 2 stromě uklidí a opravu
větve Příloha
po pokáceném
struhy provede obecní parta.

Pan Čížek požádal o dohled nad správným
vyspádováním nového povrchu u MŠ (riziko
stékání vody ke kotelně paneláku). Starosta vzal
na vědomí také informaci pana Čížka ohledně
sesouvání cesty k panu Nechanickému – hrozí
akutní sesuv k trati.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci
z Grantového fondu – Program obnovy venkova – program č. 17 na projekt rekonstrukce
místních komunikací v obci Poniklá v celkové výši 400 000,- Kč, při vlastním podílu
200 000,- Kč.

Grantový program obce Poniklá na rok 2012
Schváleno 28. 3. 2012 zastupitelstvem obce usnesením č. 129/12

Výše přidělené dotace
Název žadatele

Název projektu
G 12

Pěvecký soubor SATORI Vydání CD
Rozloučení s létem,
Okrášlovací spolek
posvícení, odpoledne v
knihovně, DPS
Divadelní spolek J.J.
Divadelní činnost
Kolár
Lenka Vránová
Nové šaty pro berušky
Nákup sportovního zařízení
Nohejbalisté
na turnaje
SDH Poniklá
Bezpečná cesta
Renovace stropu a krovu
SDH Přívlaka
hasičárny
Muzeum Krkonošských
Dokončení krkonošské
řemesel
světničky
Český svaz včelařů
Oslavy výročí 100 let
Tělocvičná jednota Sokol Údržba areálu "Na Vršku"
Celoroční sportovní akce
Tělocvičná jednota Sokol
Sokola
Pořízení vybavení pro
Tělocvičná jednota Sokol
pravidelné cvičení dětí
Zavlažování fotbalového
TJ Poniklá
hřiště
CELKEM

7 Další již schválené dotace:
Svaz ţen – 1000,-

%

9000

36

3000

52

5000

25

5000

56

3000

67

15000

12

20000

40

7000

28

8000
6000

53
50

3000

52

4000

40

12000

22

100 000
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Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Kulturní dědictví venkova
A. Vondrová (info): 7. výzva MAS zahr-nuje i
drobná dědictví. Zastupitelstvo obce musí schválit památku kulturním dědictvím i souhlasit s
obnovou. Výzva na obnovení kulturních prvků
vesnic bude vyhlášena 12. 4. 2012, příjem
žádostí bude možný 2. – 3. 5. 2012, k dispozici je cca 2,3 milionu Kč, minimální dotace je 50 000 Kč, předpokládané požadavky
se do daného objemu prostředků určitě vejít
nemohou a bude proveden výběr. (seznam je
přílohou tohoto zápisu)
Diskuse:
Bylo domluveno schválení všech památek
(krom státem registrovaných „kulturních
památek“) za „kulturní dědictví venkova“, aby
bylo možno příležitostně žádat prostřednictvím
MAS o dotace na opravu všech těchto památek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje předložený seznam
památek kulturním dědictvím venkova
a souhlasí s provedením restaurátorského
záměru /vydává závazné stanovisko k obnově
objektů kulturního dědictví/.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
M. Kavánová vznesla dotaz občana na termín
ukončení kombinovaného svozu odpadu pro
2012 – je ve vyhlášce (do konce dubna, pozn.
TH).

Pan Klikorka (host) se dotázal na výsledky
kontrol na provedené akce na ZŠ – kontrola
z MAS na kuchyň byla v pořádku, u kontroly
finančního úřadu na II. etapu tělocvičny hrozí
pokuta a penále – čekáme na výsledek.
Kavánová K. se dotázala, zda budou podpořeny
i malé spolky, které o grant nežádaly – ano,
ČČK a Svaz žen dostaly příspěvek 1000 Kč,
dále se dotázala na úklid prachu a štěrku po
zimním posypu na komunikacích – provede
úklidová firma silnic.
Paní Scholzová navrhla možnost vlastního
úklidu štěrku, jeho shromáždění a nové použití
– zastupiteli podpořeno.
Paní Hájková (host) se dotázala na opravu
mostu u Jednoty – obec podá podnět na majitele komunikace.
Pan Klikorka se zeptal na informace ohledně
kompletní opravy silnice na Jablonec nad
Jizerou – ŘSD s generální opravou v tuto chvíli nepočítá, a na opravu trhlin na silnici na
Jestřabí – obec zkusí zažádat kraj.
Pan Čížek se zeptal na záměry s Kantýnou –
zatím je pouze jedna nová nabídka na využití,
bude zadán inzerát pro získání více nabídek.
Dále starosta informoval o činnosti Svazku
Jilemnicko – projekt obecních kompostáren
se rozjíždí tento rok, nejpozději příští, svazek
pořádá studijní cestu starostů do Švýcarska, za
Poniklou jede pan Jirouš ml., Svazek nakoupil
další vybavení na venkovní akce, obce si budou moci levně zapůjčit, založena byla obecně
prospěšná společnost „Krkonošské metro“
– začínají náročná jednání s nejistým výsledkem ohledně převodů majetku od ČD a financování projektu (vizí je financování některým
z velkých přepravců).
Na závěr pozval starosta zastupitele i ostatní
přítomné na chystané kulturní a sportovní
akce.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:50 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Paní Scholzová upozornila na padající
vývěsku nad restaurací Pod břehem – bude
zajištěna oprava.
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Dění v obci

Malé a velké zprávy z obecního dění
Přijetí nových členů do MS Kákov

10) Čím se v zimě přikrmují sluky?
11) Jaký je rozdíl mezi hubertusem, hubertkou a hubertskou?
A bonusová otázka:
Jak se pozná zadní strana stromu? Podle
h…, protože každý chodí s…za strom.
Správné odpovědi:
1) Káně zejk nemá, jedná se o ostrý vroubek umístěný na horní části zobáku, který
mají sokolovití dravci.
2) Jednu, kterou tvoří 4 „verše“ – klepání, trylek, výlusk, broušení.
3) Osmnáct
4) Oplodněné vajíčko se vyvíjí nejprve
14 dnů po oplodnění, potom zůstává v děloze
další čtyři a půl měsíce beze změn a teprve
v lednu pokračuje ve vývoji.
5) K říji dochází od poloviny července do
poloviny srpna.
6) Na chlupatou.
7) Žádnou, kuny nosí náprsenku.
8) Koroptve hnízdí v důlku na zemi.

Předposlední březnovou sobotu jsme byli
se starostou obce poctěni pozváním na výroční schůzi Mysliveckého sdružení Kákov.
Obsáhlou zprávu předsedy, mysliveckého
hospodáře, finančního hospodáře, zakončila
třešnička na dortu v podobě pasování nových
členů, kterou bravurně vedl pan Jiří Dvořák.
Bývá zvykem před samotným ceremoniálem živě troubit, ovšem náústek na roh
se ztratil, tak se improvizovalo nahrávkou
80 trubačů z Trutnova – zaznělo Dykovo halali. Místo zeleného koberce posloužil na pokleknutí pracovní hubertus. Úspěšné zdolání
tohoto zkoušení znamenalo správně odpovědět nejméně na 3 otázky. A věřte, že to byly
otázky důmyslné, záludné, při kterých se oba
adepti řádně zapotili. Posuďte sami, zda byste
uspěli:
1) Kde má káně lesní zejk?
2) Kolik slok má tetřeví tok?
3) Kolik má tetřev na tatrči
per?
4) Co je utajená březivost
u srn?
5) Kdy srnec pokládá srnu?
(Pozn.: U této otázky jeden
z adeptů využil i svých divadelních skrytých vloh a snažil se
zkoušejícímu vysvětlit, že srnec
si srnu vůbec na zem nepokládá,
ale protože má čtyři nohy, tak si
vlastně nemusí lehat….vážení
čtenáři, nejde, ale opravdu nejde
to popsat, v kombinaci s divokou
gestikulací zkoušeného se v sále
smáli úplně všichni)
6) Zajíc běží na ostro, střílíš,
lehne, ale na kterou stranu?
7) Jakou podprsenku nosí
kuna skalní a lesní?
8) Jsou dvě honitby, na hranici vedle námezníku stojí smrk,
ovětvený až k zemi, na 1. větvi
od země má hnízdo koroptev, Obsáhlou zprávu předsedy, mysliveckého hospodáře, finančního
hospodáře, zakončila třešnička na dortu v podobě pasování nových
které honitbě hnízdo patří?
9) Jaký je rozdíl mezi svír- členů, kterou bravurně vedl pan Jiří Dvořák.
foto: Miloš Jakoubek
kou, svírákem a přezkou?
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Dění v obci

foto: OÚ Poniklá

9) Svírka – vnější pohlavní orgán srny,
svírák – huba u zvěře spárkaté , přezka - pohlavní orgán u feny
10) Ničím, sluka je tažný pták, přilétá na
jaře.
11) Hubertus – plášť, původně myslivecký , Hubertka – lovecká trofej, zkostnatělá
chrupavka v srdci rohaté a parohaté zvěře ,
Hubertská – např. Hubertská mše, Hubertská
jízda.
Zážitek to pro nás byl opravdu nezapomenutelný. Oba pasovaní mysleli také na nás
diváky, jejich odpovědi byly vtipné, takže
jsme se smáli od začátku až do úplného konce. Gratulujeme oběma pánům k úspěšnému

Postavičky do Pohádkového lesa
Vážení obyvatelé Pohádkového království, prosím, neostýchejte se letos
v sobotu 23. června dorazit do lesů
v okolí ponikelského fotbalového
hřiště Na Kozinách. A velmi prosím,
ohlašte nám svoji ctěnou účast nejpozději do konce května, abychom
Vám mohli doporučit co nejkrásnější
mýtinku.
Kontakt:
OÚ Poniklá
481 585 133, 603 569 389,

složení zkoušky, celému sdružení za pozvání.
Myslivosti zdar!
Petra Novotná
místostarostka

Pohádkový les 2012
Obecní úřad Poniklá Vás zve na další ročník cesty pohádkovým lesem. Z pohádky do
pohádky můžete putovat se svými ratolestmi
v sobotu 23. června 2012 od 13 hod. Výchozím místem je fotbalové hřiště Na kozinách.
UPOZORNĚNÍ - tak jako v loňském roce,
přijímáme přihlášky pouze elektronickou
formou. Sledujte www.ponikla.cz – zde je od
9. května zpřístupněn přihlašovací formulář,
kde se přihlásíte na konkrétní čas. Formulář
je upraven tak, aby se do každého intervalu
vešlo max. 15 dětí, časový interval mezi jednotlivými skupinami je 8 minut. Nemáte-li
internetové připojení, navštivte osobně obecní úřad, kde Vám zaměstnanci s přihlášením
rádi pomohou.
OÚ Poniklá

Prodej pozemků
Pan Jiří Nechanický žádá o odkoupení
části ppč. 1751/1 v k. ú. Přívlaka (úsek mezi
čp. 431 a čp. 434).
OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
V lednu a v únoru jsme se rozloučili
22. 4. 2012 Ing. Zdenka Zelinková
29. 4. 2012 Maryša Pavlousková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea v březnu a v dubnu
Svá jubilea oslavili:
90 let
Harcuba Miroslav
85 let
Tryzna Vladimír
Stuchlíková Lidmila
80 let
Šubrt Jaroslav
Mařasová Jaroslava
Kubíčková Věra
75 let
Janouchová Margit
70 let
Holásek Jan
Novotná Antonie
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

V lednu a únoru se narodili
16. 3. 2012 Laura Karolína Řezníčková
18. 3. 2012 Viktorie Kubínová
04. 4. 2012 Daniel Šír
Všem dětem přejeme hodné rodiče a spoustu
divení v tom novém světě.

Svatby
21. 4. 2012
Jaromír Jirouš a Veronika Brumlichová
21. 4. 2012
Michal Kebrt a Lucie Soukupová
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Diamantová svatba
9. 3. 2012
Josef a Božena Pelcovi
26. 4. 2012
František a Jiřina Hejralovi
Zlatá svatba
21. 4. 2012
Josef a Jana Čeřovských

Knihovna
Vážení čtenáři,
jak již víte, knihovna se katalogizuje, abychom nebyli jak za starých časů. Při inventarizaci se zjistilo, co chybí knížek. Mezi čtenáři
je jich kolem 100. Některé jsou půjčené už
20 i více let. Proto vás prosím, jestli byste se
nemohli doma podívat do knihovny, zda nějakou nemáte. Vím, že se všechny nevrátí, ale
věřím ve svědomí čtenářů, že alespoň některé
se vrátí. Nejsou to knihy jenom ponikelské, ale
také z knihovny v Semilech a knihovny v Jablonci nad Jizerou. PROSÍM PROSÍM.
Některé knihy se vyřazovaly - kdo budete
mít zájem, tak se můžete přijít podívat. Nejsou
to jen staré, ale i novější, jak pro dospělé, tak
i pro děti. Jsou tady i různé časopisy. Prodávaly
by se za symbolický poplatek.
Přeji krásné jaro a těším se na vás.
Višňáková

Diamantové svatby
V uplynulých dvou měsících jsme oslavili dvě mimořádné události – diamantové
svatby. Poradit, jak spolu v jednom šťastném
svazku prožít 60 let, vám mohou manželé
Pelcovi a Hejralovi.
OÚ Poniklá

Pod horami - březen - duben

Josef a Božena Pelcovi

František a Jiřina Hejralovi

Společenská kronika

foto: OÚ Poniklá

foto: OÚ Poniklá
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Škola a školka

Škola a školka
Tajemství staré skříně – V mateřské škole se skřítky Budínkem
a Všudybýlkem
Jaro je už v plném proudu a všechno spěchá víc a víc. Ale ono to jenom tak vypadá, že
v zimě není co dělat a všechno se vleče. Ve
školce máme stále co dělat.
Po nesnadných trénincích na kluzácích
a pekáčích, kdy nám tratě nejdříve neustále
zapadávaly sněhem a potom byly neskutečné
mrazy a nebezpečný terén, jsme po jarních
prázdninách závodili ve sjezdu na kluzácích
a slalomu na pekáčích na svahu u vodárny
Keříček. Souboj to byl nesnadný a někdy velice těsný, ale závodníci dojeli do cíle bez nehod a s úsměvem. Kdo bude vítězem? Každý,
kdo se zúčastní. Všichni si odnesli diplom a ti

nejlepší ještě sladký věnec na krk.
K životu na horách odedávna patřily lyže.
Tady v Poniklé hlavně běžky. Tradice se mají
ctít, a tak se snažíme každý rok jezdit i na
nich. Bohužel jenom málo dětí má své běžky.
V této zimě s námi běžkovaly čtyři děti. Na
velké závodění to nebylo, ale začátky na čertovských prkýnkách nejsou o závodění. A tak
jsme si spíš hodně hráli. Na honěnou, hru
„Cukr, káva“, seznamovali jsme se s klasickým lyžováním, s jízdou soupaž a sjezdem.
V závěru všechny děti úspěšně zvládly slalom i sjezd s podjížděním branek, a to na běžkách není žádná legrace. Byly moc šikovné
a pevně doufám, že jich bude v dalších letech
stále víc a víc.
S pozvolným příchodem studeného, blátivého a mokrého jara jsme ještě víc volili

K životu na horách odedávna patřily lyže. Tady v Poniklé hlavně běžky.
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činnosti ve školce. Mladší děti si hrály s Večerníčkovými kamarády a pohádkami, hledaly Budínka, hrály si s ovečkou i barevnými
vajíčky, se slípkou Pipkou i Budínkovými
kouzly (zemí, vodou, vzduchem). Starší děti
byly s Rampušákem a Sněhulkou u doktora
a při sportovních hrách, s Budínkem v klaunově převlečení, na čarovných bylinkách,
hledat jaro, mezi mláďátky i v oblacích. Rádi
jsme přijali pozvání paní Soni Fišerové a prohlídli si její domácí zvířátka i s mláďátky.
Nejvíce měla oveček a jehňátek, které přikrmovala i z lahvičky. A když jsme si povídali
o ovečkách, seznámili jsme se na vlastní oči
se zpracováním ovčí vlny. Moc děkujeme za
Váš čas a trpělivost.
Společně jsme lepili, stříhali, skládali,
kreslili, modelovali, pracovali s opravdovým
i slaným těstem. Co takhle zkusit keramickou
hlínu. Zvládneme to? Hlínu jsme si nechali
přivézt z Prahy, posháněli jsme si informace

Škola a školka
o práci s hlínou a vyhledávali vhodné náměty.
Nakonec jsme se rozhodli pro květináčky lepené z vykrajovaných tvarů u mladších dětí a
čarovné pytlíčky u starších dětí. S vypálením
nám pomohla paní Hanka Hříbková-Plichtová ze ZUŠ v Jablonci nad Jizerou. S keramickou hlínou se pracovalo velice pěkně a dílo
se vydařilo.
Sníh je už nenávratně (tedy doufáme)
pryč a najednou se začínají objevovat nejenom první jarní kytičky, ale i všechno, co nepozorným lidem vypadlo z kapes, ale někdy
i úmyslně z rukou.
Nepořádek okolo cest a silnic jsme pozorovali i cestou do místní knihovny, kam jsme
byli pozváni ekologickým sdružením M.E.D.
věd ze Semil. Bylo to velice příjemné povídání a hraní s programem „Semínko Země“
a kromě nových poznatků a dojmů si každý
odnesl domů ještě pytlíček semínek a kamaráda Vrtulku.

Rádi jsme přijali pozvání paní Soni Fišerové a prohlídli si její domácí zvířátka i s mláďátky.

foto: MŠ Poniklá
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Nepořádek v přírodě, kterou bychom
si měli všichni chránit, nás trápil stále víc.
Mudrování, proč je někdo takhle nepořádný, přírodě nepomohlo. Tak jsme se do toho
museli pustit my, a to rukama. Na pátek před
„Dnem Země“ jsme si přinesli pracovní oblečení, na zahrádce si vzali kyblíčky a před
školkou popelnici. Odpadky jsme sbírali vedle školky a hlavně okolo vodárny „Keříček“.
Vždyť vodu z ní pije téměř polovina všech
ponikelských občanů. Co nás (toho, kdo chodí do školky již déle) překvapilo je, že odpadků bylo trochu méně než jiné roky, ale stále
toho byla polovina popelnice. Plastové lahve,
cigarety, víčka od lahví, střepy, železa, látky,

Škola a školka
papíry a pytlíky. Uklízet by se dalo všude, ale
to již musíme nechat starším kamarádům.
Málem bych zapomněla ještě jednu důležitou novinu. Také opět jezdíme plavat. Letos
až na jaře a jsme strašně rádi, protože v té
letošní mrazivé zimě by nejezdily plavat děti,
ale asi rampoušata. Už máme za sebou více
než polovinu. Moc se nám to líbí.
To už je opravdu všechno. Báječně si užívejte nejkrásnější proměnu přírody, vnímejte,
kolik odstínů má zelená barva, vnímejte vůni
květin a bylinek a těšte se na naše příští povídání.

Odpadky jsme sbírali vedle školky a hlavně okolo vodárny „Keříček“.
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Informace pro táborníky
Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti letos proběhne od 4. 8. do 11. 8.
Ubytováni budeme v Chatovém táboře
u Kačenčiny sjezdovky, chata Juráška, Olešnice v Orlických horách (www.ubytovani-olesnice-v-orlickych-horach.cz) ve tří až
čtyřlůžkových chatkách.
Na tábor pojedeme společně vlakem
a pak autobusem (čas odjezdu bude upřesněn). Doprava z tábora vlastní (plánovaný
odjezd dětí mezi 13 a 14 hodinou).

V ceně tábora 2.300,- Kč je zahrnuta
celodenní obětavá péče o děti, cesta na tábor i zpět, doprava zavazadel, ubytování na
sedm dní a nocí, plná penze včetně svačiny
a přesnídávky, pitný režim, celodenní výlet,
veškeré vstupné, pohledy a známky a odměny
pro děti.
Prosím všechny zájemce, kteří tak ještě
neučinili, aby se co nejdříve přihlásili. Kapacita, byť omezená, není zdaleka vyčerpána.
Přihlášky naleznete na sdh.ponikla.cz, nebo
vyzvednete u vedoucích mladých hasičů.

Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti letos proběhne od 4. 8. do 11. 8.

Míra Jirouš
SDH Poniklá

foto: SDH Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Jarní úklid hřiště „Na vršku“
TJ Sokol Poniklá děkuje všem stálým
i nově příchozím pomocníkům, kteří byli
ochotni obětovat svůj volný čas jarnímu
úklidu hřiště a okolí. I přes nepříznivé počasí se podařilo uklidit vše, co bylo plánováno
a něco trošku navíc. Nepěkná hromada nashromážděného nepořádku bude zlikvidována v nejbližších dnech. Nalezené harampádí
ukryté v rostlinném odpadu bude odvezeno
tam, kam patří (sada hrnců, televizor...).
Pro lepší kvalitu povrchu hřiště bude navezen nový štěrk.
Takže...
Sportu zdar!
Míla Kavánová

Pusinky slaví první úspěchy
V neděli 15. 4. 2012 jsme se rozjeli do
Dvora Králové nad Labem. Většina by ráda
do ZOO, ale my jsme chvilinku hledali Hankův dům, abychom se mohli zúčastnit naší
první soutěže Dvorská jednička, kterou pořádá DDM ve Dvoře.
Nervozita pomaličku narůstala, ne u dětí,
ale u dospělých – hlavně pak u mě! :-)
Konečně jsme přišli na řadu. Holky a Petr
předvedli sestavu úžasně, s nadšením a hlavně s úsměvem…
Na vyhlášení se Pusinky nahrnuly do sálu
– vyhlašovaly se pouze první tři týmy, ostatní

Podařilo se uklidit vše, co bylo plánováno. 				
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se své umístění dozvěděli až po zapsání na
tabuli ve vestibulu. Když paní moderátorka
začala vyhlašovat skupinu roztleskávaček, ve
které bylo 6 družstev, byla ve mně malá dušička: „ Třetí místo získávají - PUSINKY!“,
sálem se rozezněl jekot a jásot.
Úžasný výsledek na naší první soutěži.
Pusinky si umístění zasloužily, opravdu
sestavu zvládly s úsměvem na tváři a 3. místo
je pro ně velkou odměnou.
V sobotu 28. 4. 2012 jsme se v České Kamenici zúčastnili další nepostupové soutěže
Českokamenická mažoretka. Nejdřív jsem
měla obavy, jestli je soutěž pro nás vhodná,
protože, jak všude hlásím, jsme spíš aerobik
s pompóny. Navíc dvě slečny se soutěže zúčastnit nemohly, proto jsme museli trošičku
improvizovat a některé holčiny musely nastoupit na jiné pozice. Ale všechno zvládly na
jedničku! Při vyhlašování jsme měli obavy,
zda porota bude hodnotit i jiné prvky než mažoretkové, protože přece jen s mažoretkami
nemáme nic společného, ale nakonec se přání
vyplnilo a Pusinky získaly ze šesti zúčastněných skupin 3. místo!!!
Poděkování patří všem rodičům, kteří pomohli s dovozem na obě soutěže. Bez nich
bychom se soutěží zúčastnit nemohli.
DĚKUJEME!!!
Pusinky i Minipusinky (začátečníci) v letošním roce ještě vystoupí na oslavách založení Sokola v Košťálově, a to 12. 5.2012.
Martina Holubcová

150 let v pohybu
Založení sokolské organizace v českých
zemích spadá do období politického a společenského uvolnění po pádu Bachova absolutizmu v tehdejším Rakousku-Uhersku.
V obcích se začíná rozvíjet spolková činnost, vznikají různé druhy zájmových spolků

TJ Sokol Poniklá
jako pěvecké, ochotnické a také tělocvičné.
Za vytvořením 1. tělocvičného spolku
s názvem Pražská tělocvičná jednota Sokol
dne 16. 2. 1862 stály dvě významné osobnosti, dr. Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner, který
byl zvolen jejím starostou. 1. náčelníkem se
stal Miroslav Tyrš. Odkud se vzal název jednoty Sokol? Češi tak projevili své sympatie
s osvobozeneckým bojem Jihoslovanů, kteří
své hrdiny nazývali „sokoly“. Členové Sokola si tykali, což bylo velmi neobvyklé, oslovovali se „bratře“, později „sestro“ a zdravili se pozdravem „ Na zdar!“ Tento pozdrav
totiž provázel všenárodní sbírku na stavbu
Národního divadla. Přispívající věnovali určitý finanční obnos se slovy „Na zdar ND!“
M. Tyrš vypracoval sokolskému spolku program, stanovy (jeho organizační členění do
3 stupnů, jednota – župa – ústředí stále trvá)
a české tělocvičné názvosloví, do té doby
existovalo pouze německé. Každý měsíc
vydával časopis Sokol. I Jindřich Fügner byl
významnou osobností sokolského hnutí. Své
heslo „Ni zisk, ni slávu!“ naplňoval bezezbytku. Podporoval finančně mnohé aktivity,
nejraději anonymně, také pracoval ve výboru pro zbudování Národního divadla. Na své
náklady nechává stavět 1. sokolovnu v Praze
v Žitné ulici. I po tolika letech je možné si
tuto nádhernou historickou budovu prohlédnout. Od počátku se cvičilo na nářadí, cvičení
prostná a pořadová, pěstovala se atletika a
další sporty. Členství v Sokole bylo desítky
let zcela záležitostí mužů.
Na oslavu 20 let trvání sokolské organizace byl v roce 1882 uspořádán l. všesokolský
slet v Praze na Střeleckém ostrově. Vystoupení 700 stejně oblečených mužů osobně řídil
Dr. Miroslav Tyrš. Cvičilo se ještě bez hudby,
pouze údery tyčí sjednocovaly cvičení. 40
družstev cvičenců se předvedlo při společném cvičení na nářadí. Na II. všesokolském
sletu poprvé cvičilo žactvo a dorost a před-
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stavilo se také sokolské jezdectvo. Na živých
koních předváděli sokolové metání jako na
pevném nářadí. V roce 1901 na IV. všesokolském sletu poprvé předvedlo své vystoupení
867 žen ve skladbě s kuželi.
Po celé zemi v Čechách, na Moravě i na
Slovensku se postupně začínají zakládat další sokolské jednoty, z nejbližšího okolí jmenujme Novou Paku, Jičín, Turnov. V roce
1869 byl založen Sokol v Jilemnici, 1870
v Lomnici n. Pop., 1887 Bozkov, 1892 Poniklá a Benešov, 1894 Víchová n. Jiz., 1895
Chuchelna a Valteřice, 1896 Paseky n.Jiz.,
1897 Studenec, 1905 Košov, pak Košťálov
1919, Poniklá, Horní Branná. Velmi brzy
si vybudovali sokolovnu v Lomnici n. Pop.
v. r. 1881, jilemnická sokolovna se slavnostně
otevírala v r. 1896, pak r. 1910 byla postavena sokolovna ve Valteřicích, 1922 v Košťálově a v Bozkově. Župa Krkonošská vznikla v roce 1885 a sdružovala pouze 7 jednot:
Semily, Jilemnici, Lomnici, N. Paku, Hořice,
Sobotku a Jičín, kde bylo její sdlo. Postupně
se župa rozrůstala, až zabírala rozsáhlou oblast s 87 jednotami, připojil se Turnov, Železný Brod, Držkov a Vysoké n. Jiz. V roce 1899
došlo k rozšíření jména župy Krkonošské
o Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic. Od
roku 1946 nese naše župa jméno Krkonošská
– Pecháčkova. Br. František Pecháček byl
sokolským organizátorem a cvičitelem České obce sokolské v Praze. Vytvořil slavnou
skladbu pro muže Přísaha republice, se kterou ve vypjatém roce 1938 na X. sletě vystoupilo téměř 30 000 sokolů odhodlaných bránit
vlast. Sám se také zapojil do protifašistického
odboje, byl pronásledován a ukrýval se svou
ženou ve Zlámaninách u N. Paky, kde byli
později zatčeni a v roce 1944 v Mauthausenu
br. Pecháček popraven a jeho žena umučena.
Sokolské ideály se rozšířily i do zahraničí, do Polska, k Jihoslovanům a dokonce
za oceán do Ameriky mezi Čechy, kteří tam
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odcházeli za prací. V dobách největšího rozvoje sokolského hnutí se sokolských sletů
účastnili sokolové až z 20 zemí světa, z těch
nejvzdálenějších jmenujme Japonsko, Australii, Chile a Argentinu… ČOS (Česká obec
sokolská) vzniklá v r. 1889 sdružovala už
229 jednot. Za 1. světové války také sokolové vstupovali do Československých legií.
Zlatý věk rozvoje sokolského hnutí nastal v
době existence 1. republiky 1918 – 1938, kdy
Sokol měl 1 milion členů a v letech poválečných 1946 – 48 dokonce přes 1 milion. Členy
Sokola byli i oba českoslovenští prezidenti
T. G. Masaryk a Eduard Beneš. Jako centrum
sokolského života začal v roce 1926 fungovat Tyršův dům v Praze na Malé Straně. ČOS
prožívala i těžká období zákazu činnosti, což
se stalo celkem třikrát, v r. 1915, 1941 a po
r. 1948. Mnozí sokolové se připojili k protifašistickému odboji, byli vězněni a 3388 bratří
a sester obětovalo za vlast své životy.
Cílem sokolského hnutí byl a stále je člověk harmonicky rozvinutý po stránce fyzické, duševní i mravní. Připomeňme si některé
zásady prvních sokolů. M. Tyrš vycházel ze
starořeckých vzorů kalokagathie (harmonie
těla a ducha), vyjádřeno slovy Tyršovými
„Ve zdravém těle - zdravý duch.“ Oba zakladatelé Tyrš a Fügner zdůrazňovali vlastenectví, bratrství a rovnost mezi lidmi. Jejich
myšlenky a pokrokové názory směřují do budoucnosti a jsou stále platné. Např.: “ Jedinec
nic - celek vše. Kde není řádu, není svobody,
volnosti trvalé a zabezpečené. Mluvme méně,
naříkejme méně, oslavujme méně, ale čiňme
se více! Za slovem musí následovat čin.“ Nezapomínejme na ně, řiďme se jimi!
O současnosti Sokola se dočtete v příštím
díle.
Věra Křížková – členka předsednictva
Sokolské župy Krkonošské - Pecháčkovy
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Deníček ponikelského ochotníka
16. a 17. března - Faust aneb Tahání loutkářského Mefista za ocas
„Bažantova loutkářská družina divadelního
spolku Josef Jiří Kolár při tělovýchovné jednotě Sokol Poniklá“, jak zní celý hrdě rozkošatělý název naší loutkové sekce, nedostála
ani letos svému dramaturgickému plánu! Ten
totiž již dvě léta počítá s uvedením Verneovky Robur Dobyvatel, na jejíž přípravě práce,
žel, nepokročily. Proto byla narychlo
(a opravdu hodně narychlo) připravena inscenace „Faust“, kterážto výrazně rozšířila a doplnila předloni uvedenou skrovnou ukázku
stejného jména. Tím se „Faust“ rozrostl z kratičké hříčky a jakéhosi „předskokana“ v roce

Doktor Faust se dává na študium elegramantiky.

2010 uváděné hry Jenovefa v „celovečerní
kus“. To v loutkářských poměrech znamená
oněch cca 25 minut. Tragická historie o nešťastném doktoru Faustovi není rozvíjena pomocí předpokládatelných marionet, ale pomocí jakési pseudo-stínohry přes klasický
meotar (oblíbenou toť školní pomůcku, která
umí na fólii kreslené ornamenty promítat na
zeď). Nespornou výhodou takovéhoto technického řešení jsou jednak nižší technické
požadavky na loutky (řezbované marionety
jsou nahrazeny papírky a fólií) a výhodou
jsou též výrazně nižší požadavky na lidský
materiál (četu zkušených loutkářů zastoupí
i neškolený jedinec – a sám!).
Radost nad rychle a snadno připravenou hrou

foto: Jiří Aubris
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obvykle bere za své při jejím prvém uvedení, kdy divák dá hercům na srozuměnou, co si
o takovém přístupu k tvorbě představení myslí. Jsa si vědom tohoto úskalí, byl jsem coby
režisér i jediný herec poněkud nesvůj ze skutečnosti, že prvé uvedení před divadelními
kolegy z Koláru (16. 3.) bylo zároveň první
větší zkouškou – představení bylo připraveno
pohříchu pouze metodou „teoretických zkoušek“, tedy pouze jakéhosi promýšlení scén,
ovšem bez nalezení potřebné chvíle zkusit si
tyto domněnky v reálu!!! Oficiální soutěžní
představení na krajské přehlídce v Turnově
navíc následovalo hned další den (17.3.), naštěstí „až“ odpoledne!
Na premiéru/generálku jsem pozval jen divadelní kamarády, aby případně ta ostuda
„zůstala doma“. Porušil bych tedy smysl takových tajností, kdybych se šířeji rozepisoval o všech úskalích, která zcela nenacvičené
představení přineslo. Improvisace na druhou!
Ovšem ono právě to určité zmatkování a neskrývané překvapení nad během děje ze strany inscenátora (!) přineslo ohlas publika…
Inu, druhý den v Turnově měla v přestávkách
mezi soutěžními představeními hranými před
Faustem Bažantova loutkářská družina notně
napilno při výrobě předchozí den chybějících
rekvisit a nově vymyšlené závěrečné scény
(ta byla kolektivním nápadem diváků předchozího dne). Stihlo se to tak tak!
A řekněme si bez servítků, že představení
na krajské přehlídce nezapřelo (stejně jako
premiéra) příliš z pochybné historie svého
vzniku… A světe div se, ono to opět tak nějak
fungovalo!
A tak se při závěrečném vyhlášení Turnovského drahokamu 2012 stalo něco pravdě
nepodobného! Faust dostal cenu za „osobité herectví“ a zejména doporučení k účasti
na národní přehlídce Loutkářská Chrudim
2012!!! Toto doporučení bylo programovou
radou potvrzeno a tak se Faust stává historicky teprve třetí ponikelskou hrou, která okusí
lesk národní přehlídky (doposud se to podařilo Krvavému románu v roce 2006 a loutkové Jenovefě v roce 2010). Nynější strategie

Deník ponikelského ochotníka
je nekompromisní – uspěla-li hra nemalou
měrou právě díky nutnosti improvisací pramenících z naprosté neukotvenosti hereckých
prostředků, nebudou až do uvedení v Chrudimi podnikány ani zkoušky, ani další představení! Toto nebezpečné „tahání čerta za ocas“
ale vlastně i k samému titulu tak nějak patří.

29. března - Balada z hadrů – Vosel v Jilemnici
Pátého uvedení se dočkala Balada z hadrů
na prestižní přehlídce Březen měsíc divadla
v Jilemnici. Pozvání na tuto akci nás potěšilo a pochopitelně i zavázalo k co možná
precisnímu výkonu. A to i proto, že přišlo od
ředitele Společenského domu Jilm, kterým
je ponikelský ochotník Jiří Paulů. Ostudu
jsme kolegovi činit nechtěli! A jelikož jeho
žena Radka Paulů (na rozdíl od pana ředitele) v Baladě z hadrů též přímo vystupuje,

Purkmistr města Paříže věnoval Catherině de
Vausselles v Jilemnici mimořádnou péči.

foto: Karel Stuchlík
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upínaly se mnohé zraky
zejména k jejímu výkonu
v roli slečny Catherine
de Vausselles (což se ve
frančtině čte zhruba jako
„Vosel“). Všichni spoluherci si pak byli dobře
vědomi zodpovědnosti,
která zejména dialogy
s „Voslem“ obtěžkává.
A zde nelze smlčet naprosto úžasný výstup
pana doktora Kavána,
který byl v roli vilného
pařížského prévota nad
obyčej přesvědčivý, až
si svým bravurně sehraným, rujností kypícím
výstupem vysloužil potlesk na otevřené scéně! Pavel Plichta v hledáčku kamery Pavla Michalika při natáčení dokumentu o
Bystrý jilemnický di- ponikelských ochotnících.
foto: Tomáš Hájek
vák se naštěstí nenechá
zmást ani několikerým,
ků, tím více v něm zrálo odhodlání doplnit
logiku příběhu bortícím, chybným užitím klípořízený materiál v celovečerní dokument
čové rekvisity příběhu! Zlatý pohár, který je
o ponikelských divadelnících. A tak dotáčhybatelem hlavní zápletky dramatu, se jako
kami rozhovorů s pamětníky i současnými
na potvoru objevoval ve scénách, kam nepatponikelskými ochotníky vznikl filmový dořil a naopak! A to dokonce i ve scénách s Vokument „Ponikelské obcování s Thalií“, který
slem! Celkově ovšem byla reakce publika
je takovou procházkou dějinami od starého
velmi vstřícná a závěrečný dlóuhý potlesk si
principála Bažanta až po Krvavý román.
snad lze vyložit jako splnění klíčového úkoPo třech letech od první pomyslné klapky
lu: co možná nejméně diskreditovat majestát
mohli ponikelští diváci pohlédnout na stříbrpana ředitele Paulů a jeho rodiny!
né plátno na světovou premiéru dokumentu
za účasti autora pana Pavla Michalika. Kantýna se za tím účelem po mnoha letech opět
31. března – premiéra dokumentu
na jeden večer (a ne snad naposledy) proměPonikelské obcování s Thalií
nila v kino.
Budou tomu již tři roky, kdy proběhly
Kdo neměl čas si do Kantýny zajít (třeba
v Poniklé oslavy 145 let od ustavení nejstaršíslavil se Šrejmou, nebo tak něco...), nemusí
ho ponikelského spolku, spolku divadelního.
zoufat. Dokument lze zakoupit na DVD za
U příležitosti tehdy pořádaného turistického
pouhých 70,- Kč, přičemž výtěžek z prodeje
pochodu „Po stopách Thalie“ zapnul profepochopitelně plnou vahou podpoří ponikelsionální kameraman a dokumentarista Pavel
ské ochotníky. Objednávky lze provést napříMichalik spíše jen tak ze zajímavosti kameru.
klad na Obecním úřadě v Poniklé.
Ovšem čím více záběrů luzné Poniklé svým
objektivem zachytil a čím více se dozvídal
Tomáš Hájek
o fascinující historii ponikelských ochotní-
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Kultura

Kultura v Poniklé

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
sobota

PROGRAM NA KVĚTEN A ČERVEN 2012
*
*
*
19.5. v 19.45 h.
TWILIGHT SÁGA: Rozbřesk - 1.část
přístupný (12)

Širokoúhlý americký fantastický thriller (116 min.).

Vstupné 60,- Kč

Režie: Bill CondonHrají: Robert Pattinson, Kristen Stewart, Taylor Lautner, Anna Kendrick, Dakota Fanning

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

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)

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

sobota 2.6. v 19.45 h.

OKRESNÍ PŘEBOR

přístupný (12)

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

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Miroslav Krobot, Ondřej Vetchý, Luděk Sobota, David Novotný, Leoš Noha, Pavel Kikinčuk, Norbert Lichý,

sobota 9.6. v 19.45 h.

NEVĚSTINEC

Režie: Bertrand Bonello

Hrají: Adele Haenel, Jasmine Trinca, Hafsia Herzi, Noémie Lvovsky, Céline Sallette

Francouzské drama (122 min.).

přístupný (15)

Vstupné 70,- Kč

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

sobota 16.6. v 19.45 h.

Americký thriller (114 min.).
Režie: Daniel Espinosa

NEPŘÍTEL POD OCHRANOU

přístupný (15)

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Brendan Gleeson, Vera Farmiga, Sam Shepard

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

sobota 23.6. v 19.45 h.

MOJE KRÁSNÁ UČITELKA

Americká romantická komedie (98 min.).

Režie: Tom Hanks Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Sarah Mahoney

přístupný

Vstupné 70,- Kč

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

pátek 29.6. v 19.00 h.

LORAX

přístupný

Americký animovaný film – pohádka v českém znění (86 min.).
Režie: Chris Renaud

Vstupné 60,- Kč

Hrají: (v českém znění) Tomáš Juřička, Otakar Brousek, Miriam Kantorková, Dominika Hašková

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

sobota 7.7. v 19.00 h.

DEŠŤOVÁ VÍLA

přístupný

Česká filmová pohádka (96 min.).

Režie: Milan Cieslar
Hudba: Petr Hapka

Vstupné 60,- Kč

Hrají: Simona Stašová, Miroslav Donutil, Lenka Vlasáková, Vica Kerekes, Stanislav Zindulka,
Aleš Háma, Petr Nárožný, Martin Dejdar a další.

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

sobota 14.7. v 19.45 h.

Americká komedie (94 min.).
Režie: Woody Allen

PŮLNOC V PAŘÍŽI

přístupný (15)

Vstupné 70,- Kč

Hrají Owen Wilson, Rachel McAdams, Marion Cotillard, Kurt Fuller, Carla Bruni

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

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15,
16, …) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz.
Tel.: 481591437, 481591106
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Kryštof Havel - 13 let
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Turistický výlet
Tahle turistika je krásná věc. Zvlášť pro
důchodce jako jsem já. Když si připlatím,
mám vlak za polovic a za zbytek si mohu dát
na nádraží pivo. Je mi celkem jedno, kam se
vydám, naše Česká republika je místo velmi
poetické, a to i pokud se týká zeměpisného
označení, a překvapí vás téměř na každičkém
kroku, který mám ostatně zadarmo.
Tak příkladně: Tuhle jsem byl škodlivě
zasmušilý. Co s tím? Osvěžím se turistikou,
řekl jsem si a vydal se vlakem do Zásmuk.
Přišlo mi to naivně vtipné, není divu, při tom
zasmušilém rozpoložení. Kdybych šel radši
pěšky do Škodějova! Uškodil bych si mnohem míň a mám to z Poniklé jen přes kopec.
Ale to né, když zasmušilost – tak do Zásmuk!
Musel jsem vlézt do vlaku a drkotat se až do
oblasti Českobrodské tabule.
Jiný by vystoupil na nádraží, rozhlédl se
a šel pěšky mezi ty krásné rybníky u Mlékovic. Proč? No protože by byl střízliv a spokojen. Ale kdepak já! Ani jsem se nerozhlížel,
vzal jsem to stopem do Kouřimi a už sedím
v zakouřené hospodě.
Když jsme vypili pár piv a vydali se alespoň do sousedního Močedníku a zase zpátky,
kolega Tlustý mi povídá:
„Spakuj se a sedni si dozadu. Proč obdivovat návsi, muzea nebo hrady a zámky?
Tuhle přítel volič nás hodí autem do Masojed.
Existuje také nějaká jiná kultura. A zajímavější. Kultura stolování. Přece nepojedeme
na suchej chleba do Vyžlovky!“
Jeli jsme do Masojed. Pojedli masa...,
dobře jsme udělali.
V Kozojedech jsme to rozjeli ještě víc
a zastesklo se nám i po Konojedech, tak se
nám ta kultura stolování báječně rozvíjela.
Z Konojed to trvá už jen chvíli na Výžerky.
Kdepak Štíhlice! Ty jsou pěknej flák cesty
za Kostelcem nad Černými lesy, co bychom
tam pohledávali, hubený volič není vidět, to
dá rozum!
Jenže v Hryzelech na nás padl z toho ne-

Kultura
ustálého jídla a pití smutek až k pláči. Není
tabule jako tabule. Vypadalo to, že má turistická cesta může pokračovat již jen na středolabský sever, přímo do Kostomlat.
Ale kdepak! O tom můj kolega Tlustý nechtěl ani slyšet, rozkročil se a skončili jsme
tu akci mnohem dřív, takřka ihned a naprosto
neplánovaně.
Kde se nám to stalo? A jak se naše kritické zeměpisné místo jmenovalo?
Voděrady, nevoděrady, musel jsem si už
potřetí namočit hlavu do studené vody, než
jsem si vzpomněl. Ale stejně bych si neporadil, kdybych neměl tuhle krásnou turisticko-poetickou mapu mojí milé české rodné
vlasti.
Našel jsem to. Bylo to kousek od Žabonos a jmenovalo se to Blinka.
Oldřich Peterka z Poniklé

Kůň
Byl jednou jeden kůň,
docela zdráv.
Ráno vstával, klády tahal,
všechny cesty znal
v lese zeleném.
Tahal, tahal,
a když odtahal les celý,
byl z toho paf,
zabloudil v něm
a víckrát jsme ho neviděli
v lese zeleném.
Oldřich Peterka z Poniklé
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Ostatní
Zmrzlina - Penzion „Klára“

Ponikelští včelaři
Včelaři se sešli 10. března na Výroční
členské schůzi, kde zhodnotili rok 2011. Bylo
konstatováno, že rok byl úspěšný. Bylo vytočeno na naše podmínky slušné množství
medu. A nebýt meliciózního medu (med, který nejde vytočit - říká se mu také cementový
med), byly by výsledky ještě lepší. Vytočili
jsme celkem 2 268 kg medu, což je v průměru
13,5 kg na včelstvo. Nejvíce si však ceníme
toho, že se nám podařilo opět omladit naši
členskou základnu. Za nové členy byli přijati:
paní Soňa Anna-Marie Fišerová, která včelaří
v bývalé Šmídově pískovně a pan Vojtěch Pacholík mladší, který má včelstva u rodičů na
Táboře. Přejeme jim, aby jim tento všem prospěšný koníček přinášel jen radost. V diskuzi
jsme se také rozhovořili o tom, jak důstojně
oslavit 100 výročí založení včelařského spolku v Poniklé, které připadne na příští rok.
Nepříjemnou zprávou pro nás byla informace, která nám přišla na konci roku.
Okresní veterinární správa nám oznámila, že
v obci Františkov byl zjištěn u jednoho včelaře mor včelího plodu. Je to nakažlivé (pouze
pro včely) onemocnění včel, které se nedá léčit a napadené včelstvo se musí i s úlem spálit. Bylo stanoveno ochranné pásmo v okruhu 5 kilometrů, ve kterém se musí všechna
včelstva vyšetřit. Poniklou to nepostihlo, ale
naši členové z Jestřabí museli svoje včelstva
nechat vyšetřit. Dnes již víme, že mají včelstva zdravá a že se nemoc rozšířila jen v samotném Františkově u dalšího včelaře.
Závěrem chci popřát vše spoluobčanům
pevné zdraví a včelařům příznivý rok, abychom se měli na té stovce čím chlubit.
Petr Holubec
jednatel

27

I tento rok zveme v horkých letních dnech
ke zmrzlinovému osvěžení.
A chceme zároveň touto cestou poděkovat Soně Václavíkové, která přišla s nápadem
obnovit cestu z horní části Poniklé a celý nápad i zrealizovala. Proto tento rok je možné
přijít přes Pískovnu - Skalku - k Penzionu
Klára, kde bude v létě udržována cesta.
Provozní doba pro rok 2012:
Po 13h - 17h
Út 11h - 17h
St 11h - 17h
Čt 11h - 17h
Pá 11h - 17h
So 11h - 17h
Ne ZAVŘENO
Kučerovi

Za pohádkou do knihovny
Bylo nebylo, po roce jsme se setkali za
těmi zajímavými dveřmi, které vedou do
spousty světů plných příběhů a dobrodružství. Paní knihovnice nám pověděla, že nám
všechny knížky z ponikelské knihovny nalezly do počítačů a na počítačové adrese knihovnaponikla.webk.cz najdeme nejen seznam
knížek, ale můžeme si i zkontrolovat, jestli
má mamka či taťka nějakou knížku půjčenou.
Vylosovali jsme si obrázek, na kterém
byl obrázek – sluníčko, ježek, děti, domeček
apod. S pomocí maminek a babiček jsme hledali dětskou knížku, kde by se o tomto obrázku vyprávělo. Bylo to docela náročné. Chvilku nám zabralo, nežli jsme zjistili, jak jsou
knížky seřazeny v jednotlivých poličkách
a jak se vlastně vrací zpátky do příslušné
přihrádky. Nakreslili jsme, jak nejlépe jsme
uměli, obrázky ke knížkám a hned jsme se
pustili do čtení obrázkové knížky.
Bylo v ní spousta obrázků spojených do
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vět, které jsme společně přečetli. Hodně nám
pomohly obrázky, které jsme si rozdali a řadili se poté podle příběhu. Zvládli jsme to s přehledem, číst nebude až tak velká dřina.
S maminkami a babičkami jsme potom
ostatním představili knížku, kterou jsme si na
začátku vybrali podle vylosovaného obrázku.
Bylo to hodně náročné, ale s pomocí dospěláků to docela šlo. Pak nám tety dávali hádanky, podle kterých jsme měli najít tu správnou
knížku. To byla docela hračka!
Vybrané knížky jsme zase vrátili na jejich
správné místo a připravili se na hudební vystoupení. Ony jsou totiž v knížkách schovány
i písničky. Ty jsme rozluštili hned. S písničkou „Měla babka, čtyři jabka“ jsme se s paní
knihovnicí rozloučili. Někteří z nás jsme si už
půjčili knížku – číst je přeci tak jednoduché,
a když něco nezvládneme, mamka s taťkou
nám určitě pomůžou.
Ještě tam spousta knížek zbyla, tak tam

Ostatní
určitě zajděte! Je otevřeno každé úterý od
16 do 18 hodin.
Společně s knihovnicí vás srdečně zvou
ponikelští malí čtenáři
a Okrášlovací spolek.
Lenka Scholzová

Jiříkův den
V sobotu 21. dubna jsme se, coby sousedé, sešli opět na čistění hoření nádržky „U tří
bříz“. Mimo každoroční čistění požární nádrže byl opraven křížek u studánky. Byl opatřen
stříškou a pečlivě upevněn na své místo. Byl
opraven poklop studny, okolí studánky bylo
opět krásně upraveno, vsazena nová tůjka
a vyčištěna struha.
Upravované území bylo rozšířeno o přilehlou mez, kde byly zlikvidovány prastaré,
nikým neudržované okřeše. Dokonce bylo instalováno nové posezení na břeh tohoto „ryb-

Vybrané knížky jsme zase vrátili na jejich správné místo a připravili se na hudební vystoupení.

foto: Lenka Scholzová
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Mimo každoroční čistění požární nádrže byl opraven křížek u studánky.
níka“. Jen kvůli chladnějšímu počasí se letos
nekonaly vodácké závody v neckách.
Tak snad to vyjde příští rok.
Touto cestou děkuji všem, kteří se každoročně této Jirkou řízené akce účastní.
Kdo by řekl, že takto někdo slaví svůj
svátek a narozeniny.
Tak ať nám ten elán vydrží!
Sousedka Míla

Úprava živého plotu
Na snímcích vidíme, jak „upravila“ slečna Dana Holubcová (Poniklá 232) smrky,
které větvemi zasahovaly do cesty, a jak totéž provedl pan Skalský (Poniklá 234). Oba
s mým svolením na mém majetku. Zásah
slečny Dany je přinejmenším trestuhodný.
Alena Šírová
Poniklá 233
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foto: Míla Kavánová
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Získejte pro svùj výrobek certifikát
“KRKONOŠE originální produkt”
Uzávìrka pøíjmu žádostí 18.5.2012
Certifikát lze získat pouze pro výrobky, které jsou vyrobeny v Krkonoších, napø. na:
potraviny a zemìdìlské produkty (mléko a mléèné výrobky, maso a masné výrobky,
ryby, peèivo, cukráøské výrobky, zákusky, obiloviny, ovoce, zeleninu, víno, nápoje,
š¤ávy, mošty, med apod.), øemeslné výrobky a umìlecká díla (výrobky ze døeva, skla,
textilu, papíru, proutí a slámy, pletené, háèkované a drhané výrobky, krajky, šperky,
keramika, nábytek, pohlednice, upomínkové pøedmìty apod. a pøírodní produkty
(lesní plody, léèivé byliny, èaje, kompost, minerální voda apod.), které jsou kvalitní,
šetrné vùèi životnímu prostøedí a jedineèné ve vztahu k regionu - vyrobené ruènì,
z místních surovin, nebo tradièní technologií.
Lze certifikovat i výrobce, kteøí mají øemeslo jako koníèek!
Uzávìrka pøíjmu žádostí je 18.5.2012, nezapomeòte spolu s žádostí doruèit vzorek
výrobku! Všechny potøebné informace vèetnì formuláøe žádosti o znaèku najdete
na www.regionalni-znacky.cz/krkonose/.
Adresa pro doruèení žádosti je MAS Krkonoše, o.s., Prostøední Lánov 39, 543 41
Lánov, nebo osobnì na IC v Lánovì. Bližší informace Vám poskytne Eva Trýznová,
tel.: 608 050 063, e-mail: tryznova@mas-krkonose.cz.

Projekt je spolufinancován z rozpoètu Královéhradeckého kraje
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PROVÁDÍME ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE
Zejména domovní přípojky, drenáže, jímky,
základy staveb i plotů, přípravu území, terénní
úpravy, násypy a skrývkové práce
pásovým rypadlem o hmotnosti 1,8 t.

Cena 390 Kč/h (bez DPH)

VNITROSTÁTNÍ I MEZINÁRODNÍ
NÁKLADNÍ AUTODOPRAVU
Břemen do hmotnosti 1500 kg a objemu
do 16 m3.

Cena 10 Kč/km (bez DPH)

Pavel Janoušek | 731 490 218 | janousek.pavel@centrum.cz

KADEŘNICTVÍ
Dámské & Pánské & Dětské
Stříhání, barvení, účesy, vodová a trvalá ondulace …

Eva Vránová

Tel.: 739 547 437

MODELÁŽ NEHTŮ
UV gel, UV acryl, zdobení , P-shine, manikúra

Veronika Sůvová

Tel.: 774 884 547

Jablonec nad Jizerou 291 (budova Městské knihovny)
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7.7.2012 od 15hod.

Spousta zábavy pro děti i dospělé !

Vstupné maximální možné avšak dobrovolné

Hojnost jídla a pití je samozřejmostí. Grilování selete, špekáčky, sejkory…

K bujarému veselí zahraje živá hudba, přestávky vyplní reprodukovaná hudba na přání.

si Vás dovoluje pozvat na hřiště na Benátka na tradiční oslavu

SDH Přívlaka
123. výročí založení sboru

