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Vážení čtenáři,
prázdniny nám (tedy hlavně dětem
školou povinným) utekly jako voda a jak
to u nás na horách bývá, máme tu podzim
a s ním i nové číslo zpravodaje.
Ve svém úvodníku bych rád zmínil hlavně jednu věc. Do posledních čísel jsem často dostával články, nebo spíše upozornění,
které řešily či vyhrocovaly sousedské spory. Po konzultaci s panem starostou jsme se
domluvili, že takovéto příspěvky otiskovat
nebudeme. Je to z toho důvodu, že pokud se
támhle Karel XY hádá s Pepou XZ ohledně
hrušek padajících na jeho zahradu, je to podstatné pouze pro ony dva sousedy. Pokud
přece jen potřebujete řešit sousedské neshody, doporučuji nejprve zkusit se domluvit
právě se sousedem a v horším případě kontaktovat obecní úřad. Omlouvám se tímto
dotčené přispěvatelce, že její příspěvek nebyl otištěn, byť si s ním jistě dala práci.
Na stránce 23–24 uvádíme článek o pěveckém souboru SATORI. Výtěžek z jednoho z jejich koncertů putoval na léčbu dívky
Soni, která onemocněla rakovinou. Bohužel,
9. 9. 2012 svůj zápas prohrála. Pevně věřím,
že vzkaz podpory a sounáležitosti, který
SATORI vyslalo k jejím rodičům, jim pomůže v těchto těžkých chvílích.
Všem čtenářům přejeme příjemný
a slunný podzim. A rádi se s vámi setkáme.
Kde? No přeci 29. 9. na Tuláčkových slavnostech.
Marek Kulhavý - redaktor

MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
26. 10. 2012
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Za všechny příspěvky děkujeme.
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:
Vystoupení dětí z MŠ na ponikelské pouti.
foto: MŠ Poniklá
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období červenec – srpen 2012
Vážení ponikelští sousedé,
tak jako v každém čísle Vám přinášíme
stručné shrnutí toho nejdůležitějšího, co obecní rada za uplynulé dva měsíce řešila.
Na podzim nás čeká několik významných
stavebních akcí, tou první je oprava místní
komunikace ke sportovnímu areálu Homole. Rada obce na tuto opravu vyhlásila veřejnou zakázku malého rozsahu, v termínu pro
doručení jsme obdrželi 7 nabídek uchazečů.
Hodnoticími kritérii byla určena cena a délka
záruční doby. Z předložených nabídek bylo
radou doporučeno uzavřít smlouvu s uchazečem HNH Jilemnice-Hrabačov, jehož nabídka za realizaci činila 766 280,– Kč se záruční
dobou 60 měsíců. Doporučení rady potvrdilo
na svém zasedání také zastupitelstvo obce.
Protože prostor sportovního areálu Homole
trpí zoufalým nedostatkem parkovacích míst,
přidružilo se k této akci také jejich vybudování podél komunikace za hřbitovem (po pravé straně ve směru k Homoli) a dále pak nad
podél komunikace nad koupalištěm (po levé
straně ve směru k Homoli). Termín realizace
byl pro dodavatele pevně stanoven na období
od 1. 9. do 21. 9. 2012.
Druhou stavební akcí je realizace bezpečného přístupu ke zdravotnímu středisku. Na tuto
akci získala obec dotaci ve výši 215 000,– Kč.
Projekční a inženýrské práce zajišťuje
Ing. arch. Jirouš. Povolení akce je řešeno formou veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby. Stavební práce budou zahájeny
zhruba v druhé polovině září tohoto roku.
Další stavební akcí bude oprava povrchu
komunikace od paneláku k mateřské školce.
Obec na opravy povrchů (konkrétně úsek
k MŠ a ke kaštanu) podala žádost do grantového programu Libereckého kraje. Návrh
na přidělení dotací schvalovalo zastupitelstvo
kraje v červnu, nenašlo však shodu, a tak byl
bod vrácen k opětovnému posouzení výbo-
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Oraniště před MŠ

foto: T. Hájek

ry kraje. Z krajského úřadu přišly pozitivní
zprávy, které říkají, že návrh na schválení
dotací, v němž je také projekt obce s dotací
180 000,– Kč, byl doporučen hospodářským
výborem a půjde opětovně ke schválení zastupitelstvu kraje. Tedy držte palce!

Nová střecha na přísálí v Kantýně

foto: P. Novotná

Již hotovou akcí je oprava střechy nad přísálím kantýny. Po odrytí původní krytiny bylo
zjištěno, že je pod ní pro nově pokládanou
krytinu nevhodné laťování (Al plech). Bylo
odsouhlaseno položení nové krytiny na stávající s podmínkou vytvoření potřebné konstrukce na položení plechu.
Krásné babí léto Vám všem přeje
Petra Novotná - místostarostka
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Obecní zastupitelstvo

Zápis z 14. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 28. 6. 2012
14. zasedání ZO proběhlo dne 28. 6. 2012
od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
14. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:10 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
10 zastupitelů (omluven: J. Jón, P. Plichta,
S. Václavíková, J. Kubín, P. Novotná).

2) Zpráva o činnosti Rady obce
za období od 18. 5. do 28. 6. 2012
Zprávu přednesl starosta Tomáš Hájek. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
Paní Vondrová se dotázala, zda vyčíslené náklady na pytel na tříděný odpad ve výši 35,– Kč
platí obec – ano, cena je kalkulována na cca
54,– Kč, z čehož 19,– Kč pokrývá příspěvek
Ekokomu za třídění plastu. Náklady zahrnují
cenu vlastního pytle, náklady na svoz, manipulaci, skládkování a dotřídění. Po odečtení
příspěvku od Ekokomu stál svoz plastů (žluté
pytle) v roce 2011 obec cca 104 000,– Kč. Tato
částka je částečně kryta poplatkem za směsný
odpad a částečně tvoří ztrátu odpadového hospodářství. Úspory pro letošní rok jsou hledány
změnou dopravce odpadů z Poniklé na třídírnu do Nové Paky. I přes poměrně vysoké náklady na likvidaci tříděného odpadu se třídění
vyplatí, protože likvidace ve směsné podobě
by byla výrazně dražší.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 29. března 2012 do 17. května 2012.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy auditora
Výsledky kontroly jsou mimořádně příznivé
– zejména díky kvalitní práci paní účetní Soukupové. V loňském roce se podařilo veškeré
výtky kontroly za rok 2010 odstranit. V podstatě jedinou vytýkanou skutečností je chybný postup tvorby a použití tzv. „opravných
položek“ (účetní postup vedení pohledávek).
Kladně byly hodnoceny i celkové výsledky
hospodaření, vedoucí ke znatelnému snížení
míry zadluženosti obce.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce, kterou vypracoval Ing. Jiří
Heršálek, kontrolor Krajského úřadu v Liberci dne 6. 6. 2012 pod číslem jednacím LK-0151/11Her., s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření, a přijímá následující opatření: Ukládá účetní obce
dodržovat správný postup tvorby a použití
opravných položek k pohledávkám.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) 4.Prodej části ppč. 1751/1
v k. ú. Přívlaka
Pan Jiří Nechanický požádal o odprodej části
pozemku ppč. 1751/1 v k.ú. Přívlaka.
– Jedná se o pozemek obecní pěšiny
– Předmětná část pěšiny je obklopena pouze
pozemky ve vlastnictví pana Nechanického
– Pěšina není používána a vzhledem k jejímu
podmáčení je její potenciální využití sporné
– Nabízená cena činí 100,– Kč/m2
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– Jedná se o cca 450 m2, přesná výměra by
byla odměřena geometrickým plánem, jehož
pořízení by financoval žadatel a jehož definitivní podoba by podléhala schválení RO.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč. 1751/1
v k.ú. Přívlaka panu Jiřímu Nechanickému
(bytem Poniklá čp. 434) za cenu 100,– Kč
za m2. Náklady na pořízení geometrického
plánu a vkladu do KN nese nabyvatel. Definitivní podoba geometrického plánu na rozdělení ppč. 1751/1 v k. ú. Přívlaka podléhá
souhlasu RO Poniklá. Kupní smlouva musí
být podepsána nejpozději 31. 12. 2013.

Obecní zastupitelstvo

jsou provozovány. Na trati Martinice–Rokytnice ČD zatím i přes protesty obcí pokračují
v selektivním prodeji drážních nemovitostí.
Paní M. Kavánová děkuje všem organizátorům Pohádkového lesa.
Pan Čížek se dotázal na základě stížností občanů na průchodnost cesty okolo koupaliště –
cesta je průchozí i nadále, kolem koupaliště se
plánuje oplocení. Koupaliště bude provozováno regulérně se všemi požadovanými odběry
vody. Pan starosta informoval o nadcházejících akcích.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý.

Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Diskuze
Pan Čížek se dotázal na Krkonošské metro –
zatím je projekt ve fázi obtížných vyjednávání s Českými drahami a SŽDC. Posunem je
rozhodnutí vlády o možnosti bezplatného převodu tratí na obce, zatím se toto opatření ale
vztahuje na úseky, které v tuto chvíli již ne-
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Nabídka brigády
Firma Rautis, a. s. hledá na listopad
a prosinec brigádníky pro víkendový
prodej na vánočních trzích.
Požadavky: Řidičský průkaz B,
příjemné vystupování, znalost zboží
(ponikelské ozdoby) výhodou.
Pro podrobnější informace kontaktujte
Marka Kulhavého – 736 109 917.
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Obecní zastupitelstvo

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 26. 7. 2012
15. zasedání ZO proběhlo dne 26. 7. 2012
od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
15. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
10 zastupitelů (omluven: K. Kavánová, J. Jirouš st., P. Třešňák, J. Čížek).

2) Zpráva o činnosti Rady obce
za období od 29. 6. do 26. 7. 2012
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 29. června 2012 do 26. července 2012.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Zrušení prodeje bytů v čp. 307
(Cementárna)
Na svém 25. zasedání schválilo ZO koupi pozemku 416/6 od Pozemkového fondu za účelem následného prodeje společně s byty v čp. 307, o něž
projevili nájemci zájem. Následně bylo zadáno
vyhotovení znaleckého posudku.
Na svém 3. zasedání přijalo ZO násl. usnesení:
45. ZO schvaluje prodej jednotlivých bytů
v čp. 307 spolu s poměrným podílem pozemků stpč. 345, stpč. 349, ppč. 410/2, ppč. 410/24
a ppč. 416/16 v k. ú. Poniklá za cenu odpovídající 35 % odhadní ceny jednotlivých bytových
jednotek a podílu pozemků uvedených ve znaleckém posudku. Prodej bude probíhat dle
platných zásad pro prodej bytů a nebytových

prostor z majetku obce Poniklá.
…a zároveň schválilo Zásady pro prodej domů,
bytů a nebytových prostor z majetku obce Poniklá, které definují zvýhodnění stávajících nájemníků oproti ostatním potenciálním kupcům následovně: Prvních 6 měsíců možnost koupě pouze
stávajícími nájemci a jejich blízkými příbuznými
za schválenou cenu (tedy 35 % odhadní), po dalších 12 měsíců pak předkupní právo pro stávající
nájemce a jejich blízké příbuzné za cenu zvýšenou o 10 % odhadní ceny. Druhá lhůta zvýhodnění
bude končit v září 2012.
Na svém 5. zasedání pak přijalo ZO následující
usnesení, kterým určuje nové podmínky pro prodej bytu č. 6, který byl v té době neobsazen (ostatní byty mají nájemní smlouvu na dobu neurčitou):
76. ZO Poniklá schvaluje prodej bytu č. 6 v bytovém domě čp. 307 spolu s ideálním podílem
561/4373 pozemků stpč. 345, stpč. 349, ppč.
410/2, ppč. 410/24 a ppč. 416/16 v k. ú. Poniklá
prostřednictvím realitní kanceláře za cenu doporučenou realitní kanceláří, minimálně však
za 640 000 Kč. ZO pověřuje RO oslovením více
realitních kanceláří.
Do dnešního dne neprojevil nikdo ze stávajících
nájemců zájem o koupi bytu (tyto byty nebyly
nabízeny přes realitní kancelář), neprodal se ani
volný byt č. 6. Rada obce se za této situace kloní
k úplnému zrušení prodeje všech bytových jednotek v čp. 307 včetně příslušenství.
Diskuse:
Pan Kubín se dotázal na aktuální dluhy obce –
postupně se splácejí, splátky dluhu na výstavbu
DPS po 60 tis./měsíc budou splaceny ke konci letošního roku, dluh na předčištění ČOV po 25 tis.
Kč/měsíc je do roku 2015, snížení energetické náročnosti školy po cca 32 tis./měsíc do roku 2016,
tělocvična po cca 33 tis./měsíc do roku 2018,
ke konci r. 2011 byl celkový dluh cca 6,5 mil. Kč.
Dále se pan Kubín dotázal, jak se projeví nové
rozdělování daní – pokud nový zákon schválí
i senát, obec by měla získat navíc cca 2,44 mil.
Kč ročně. Paní Gembická se dotázala na platnost
znaleckých posudků na čp. 307 – platnost je ome-
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zená, dělaly se ale posudky podrobné, i s výměrami, jejich případná aktualizace by již byla levnější. Paní Gembická nesouhlasí s úplným zrušením
prodeje všech bytů. V debatě zazněly také názory
o možnosti nabídky prodeje domu jako celku. Zastupitelé se nakonec většinově shodli, že prodej
bytů k ničemu nevede a navrhli jeho zrušení.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá ruší svá rozhodnutí č. 45/2011
a č.76/2011 a ruší tak prodej všech bytových jednotek a společných prostor v čp. 307 včetně přilehlých pozemků.
Hlasování:
Pro
9

Proti
M. Gembická

Schváleno

Zdržel se
0

4) Oprava komunikace
do Sportovního areálu Homole
Z rozhodnutí ZO provedla rada obce vyhlášení
veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele
opravy cesty na Homoli dle parametrů dohodnutých na 14. zasedání zastupitelstva obce Poniklá. Do soutěže o veřejnou zakázku se přihlásilo
7 firem. Dle předem nastavených pravidel byla
hodnocena dvě kritéria: cena váhou 80 % a délka
záruční doby váhou 20 %. Komise pro otevírání
a hodnocení nabídek doporučuje zastupitelstvu
obce schválit vítězem veřejné zakázky na opravu
místní komunikace ke sportovnímu areálu Homole uchazeče HNH s. r. o. Jilemnice, jehož nabídka je ekonomicky nejefektivnější a činí za realizaci 766 280,– Kč se záruční dobou 60 měsíců.
Diskuse:
Paní Gembická se dotázala, zda projekt řeší odvodnění – ve stoupáních / klesáních budou svodnice, cesta bude mít mírný sklon; dále na šíři komunikace – bude stávající 3–3,5 metru, uvažuje
se o výhybně; a dále, zda bude nový povrch také
na parkovacím svahu vedle koupaliště – ano, plocha je stabilizována, konkrétní řešení bude určeno během stavby s ohledem na průběžné náklady.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje provedení opravy přístupové komunikace do areálu Homole firmou
HNH s. r. o. Jilemnice, jejíž nabídka předpokládá
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náklady 766 280,– Kč vč. DPH a záruční dobu
60 měsíců.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Návěs za obecní traktor
Obec zatím využívá za svůj traktor velkoryse zapůjčený soukromý návěs. Nový návěs by měl splnil zejména tato kritéria: vlastní brzdný systém,
třístranné sklápění, odpovídající rozměry a nosnost, technický průkaz. Ze značného množství
porovnávaných nových i bazarových výrobků se
jeví nejzajímavější nabídkou návěs DEZA 3500R.
Rozměry korby návěsu jsou: šířka 1850 mm,
délka 3000 mm, výška bočnic 400 mm, šířka
vršku 1750 mm, délka podlahy 3000 mm, kola
10×15,3/14 plátnová podlaha korby: plech 5 mm,
bočnice plech 3 mm, brzdy: vzduchové jednohadicové, nosnost min. 3,5 t. Cena za návěs bržděný
třístranně sklopný s TP je 72 900,– Kč (87 480,–
vč. DPH) – koupě přímo od českého výrobce.
Diskuse:
Paní Vondrová se dotázala, kde bude návěs parkován – bude pod střechou a zajištěn; a dále
na boční nástavby – originální jsou drahé, obec
vyrobí svépomocí vlastní.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zakoupení návěsu DEZA
3500R.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Diskuse
Paní Gembická přednesla dotaz občanů na nájemníka bytu v Kantýně – bydlí zde pan Balcárek, který platí standardní nájem.
Pan starosta informoval o nadcházejících akcích – pouť, akce v srpnu a září.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:00 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý.
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
V červenci a srpnu jsme se
rozloučili
08. 07. 2012

Vladimír Tryzna st.

18. 07. 2012

Míla Hanušová

20. 07. 2012

Jan Páv

21. 07. 2012

Petr Řepka ml.

20. 08. 2012

Miluše Rychlovská

25. 08. 2012

Alexandr Bohatý

31.08. 2012

Věra Kubíčková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea v červenci a srpnu
Svá jubilea oslavili:
94 let
Janouchová Miloslava
90 let
Hornová Božena
85 let
Šimůnek Věroslav
80 let

70 let
Jónová Hedviga
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Narození
25. 8. 2012

Matyáš Kotlár

Blahopřejeme!

Svatby
07. 07. 2012
Miloslava Kavánová a Martin Gembický
Zlatá svatba
11. 08. 2012
Jaroslav a Věra Uríkovi

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli naposled rozloučit s mým synem Sašou, za květinové dary
a projevy soustrasti.
maminka Zina Bohatá

Havlíčková Hana
Soukupová Dagmar
75 let
Neradilová Květa
Hradecká Jaroslava
Havlíčková Vlasta
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Škola a školka

Škola a školka
Tajemství staré skříně – rozloučení se školním rokem 2011–2012
Naše stará skříň už odkryla všechna svá
tajemství, skřítkové nám předali vše, co věděli a uměli. Závěr roku již patřil jenom dětem
a jejich dovednostem.
14. června měly samostatné vystoupení
děti z folklórního kroužku, kde zatancovaly
za doprovodu zpěvu lidových písniček vše, co
se za rok pod vedením paní Slávinky Hubačíkové z Vysokého nad Jizerou naučily. A nebylo toho málo. Z počátku to byly tanečky, při
kterých si procvičovaly rytmus hrou na tělo.
A přes řemeslné tance se postupně dostaly až

k náročnějším i párovým tancům.
Závěr května a červen jsme věnovali nácviku našich tradičních pohádek. Tentokrát se
rodiče a naši příznivci mohli těšit na pohádky
dvě. Jako již tradičně byly doplněné písničkami, básničkami a tanečky.
26. června vystoupily nejprve malé děti
s pohádkou „O Koblížkovi“ a poté se velké děti rozloučily pohádkou „Čert a Káča“.
Za svoje vystoupení si všechny děti zaslouží
velkou pochvalu. Nikdo se nebál vystoupit
před velkým obecenstvem a všichni pilně nacvičovali. Jejich herecké výkony byly krásné
a dojemné.
Poslední oficiální akcí tohoto školního
roku bylo rozloučení s našimi školáky, kteří

Loučení se školáky: horní řada zleva – Štěpánka Pelcová, Sárinka Zdeňka Kunertová, Ondrášek Flandera,
Honzík Náchodský, Kačenka Jandurová
Dolní řada zleva – Anežka Havajíková, Pavlík Švanda, Míša Čech.

foto: MŠ Poniklá
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již brzy usednou do školních lavic. Loučení
to bylo veselé a plné vzpomínání na to, co se
dětem nejvíce líbilo, se kterými kamarády si
nejraději hrály, na co se těší do školy. Jako
vzpomínku na předškolní období si děti odnesly krásnou knížku s věnováním a pamětní
list. Poté jsme si všichni společně pochutnali
na slavnostních pohárech.
A s kým jsme se vlastně loučili? S Míšou
Čechem, Ondráškem Flanderou, Anežkou
Havajíkovou, Kačenkou Jandurovou, Sárinkou Zdeňkou Kunertovou, Honzíkem Náchodským, Štěpánkou Pelcovou a Pavlíkem
Švandou.
Ať se Vám ve škole moc líbí a daří.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Folklórní kroužek Sojčata
při MŠ Poniklá
Náš souborek vznikl před rokem. Navštěvovalo ho celkem 16 dětí ve věku od 4 do 7
let. Trénovaly každé úterý v odpoledních hodinách. Ochotné maminky jim ušily krásné
kroje, které taneční efekt ještě podtrhly a my
jim chceme touto cestou velmi poděkovat.

Škola a školka
Všechny tanečky vycházejí z lidových písní
a děti si k tancování zpívají samy. O Vánocích
jsme přidali ještě jednu „kerkonošskou poudačku“ s hereckým doprovodem našich dětí.
Ve školce jsme měli vystoupení dvě, před
Vánocemi a na závěr školního roku. Jednou
jsme vystupovali v DPS v Poniklé. Naše
činnost nás však zavedla ještě dál. V sobotu
14. července jsme vystoupili na přeshraniční
kulturní přehlídce Krakonošovy letní podvečery v Jilemnici a 29. července na staročeské
pouti před Muzeem krkonošských řemesel
manželů Pičmanových. Obě vystoupení byla
pro děti hodně náročná. V Jilemnici vystupovaly na vyvýšeném pódiu a Slávinka Hubačíková s nimi netancovala jako obvykle,
v Poniklé tancovaly na velmi nerovném povrchu, kde musely dávat pozor na taneční kroky a ještě na to, aby při tanci neškobrtly. Ale
zvládly to báječně a zaslouží si velké uznání. Všem zúčastněným dětem a hlavně jejich
rodičům, bez jejichž pomoci bychom tyto
dvě akce nemohli uskutečnit, moc děkujeme
a doufáme v další báječnou spolupráci.
Tak zase po prázdninách.
Slávka Hubačíková a Lenka Scholzová

29. července jsme vystoupili na staročeské pouti před Muzeem krkonošských řemesel manželů Pičmanových.
foto: hartanet.rajce.net
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Sezóna 2012 hasičského dorostu,
aneb cesta k vítězství
Sezóna 2012 začala již na začátku roku,
kdy jsme jak s dorostenci, tak s dorostenkami
chodili každou sobotu trénovat do tělocvičny.
Tam jsme pilovali techniku a získávali kondici na další část sezóny.
První závody, kterých jsme se s oběma
družstvy účastnili, byla již tradičně jablonecká hala. Výkony v hale nebyly úplně podle našich představ. Byl však začátek sezóny a my měli ještě hodně práce před sebou.
Jakmile to počasí dovolilo, vyrazili jsme ven
na překážky. Čas neúprosně plynul a přes
okresní kolo jsme se s oběma družstvy dostali
na krajské kolo.
Krajské kolo bylo v duchu tropického
dusného deštivého počasí. Postup dorostenek
byl pro nás prioritní. I když dívky suverénně
vyhrávaly běžecké disciplíny, mohl postup
ohrozit požární útok a my jsme do posledního
pokusu neměli nic jistého. Vše nakonec dopadlo v náš prospěch a dorostenky postoupily na republikové finále, které se mělo konat
v Sokolově. Překvapením soutěže pro náš
byly i skvělé výkony našich dorostenců, kteří
rovněž postoupili na republikové finále.
Před samotnou republikou jsme věnovali
veškerý volný čas tréninkům. Trénovali jsme
i několikrát denně. Jezdili jsme s oběma družstvy na tartanovou dráhu do Jilemnice a pilovali vše, co se dalo. Jelikož jsme s dorostenkami již několikrát pohořeli na požárním útoku, nechtěli jsme nic ponechat náhodě a této
disciplíně jsme se věnovali opravdu usilovně.
Samotná republika začala tradičně slavnostním nástupem, po němž následovala disciplína 100 metrů s překážkami. Nejprve běhala děvčata, která předváděla výborné výkony, které stačily v celkovém součtu na 2. místo. Zvláště chci vyzvednout výkon Karolíny
Pajerové, která se ve svých 14 letech dostala
s vynikajícím časem 17:98 s v této disciplíně
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na celkové 3. místo. Po dívkách začali běhat
kluci a tam bylo vidět, že naši svěřenci nemohou konkurovat české špičce. V součtu dorostenci obsadili 10. místo. Tím skončil první
den závodění a my šli nabírat síly na rozhodující bitvu.
Druhý den klání začal tradičně štafetami
4 × 100 m. Po prvních pokusech naše dorostenky obsadily 1. pozici a tu si také uhájily
i po pokusech druhých. Tím tuto disciplínu
vyhrály již po třetí v řadě a po bezchybně napsaných testech se dostaly průběžně na první
pozici s náskokem 2 bodů na další dvě družstva (Uněšov a Petrovice), která byla shodně
na průběžném 2. a 3. místě. Dorostenci předvedli vynikající výkon při štafetách a obsadili
8. pozici. Pak následovala poslední disciplína
– požární útok, kde došlo na lámání chleba.
První pokus měly dorostenky z Uněšova. Ty zaběhly požární útok s časem 28:66.
Po nich jsme následovali hned my. Nám
se povedlo zaběhnout útok s časem 28:95.
Dorostenky z Petrovic svůj pokus pokazily
a s časem 31:56 se dostaly mimo hru o první
místo. Mezi námi a Uněšovem vznikl rozdíl
29 setin vteřiny. Kdyby se jakýkoliv tým dostal mezi nás a Uněšov, znamenalo by to, že
Dorostenci
Vojta Žilík, Pavel Koucký,
Michal Novák, Martin Holubec,
Marek Neumann, Stanislav Čurda
a Tomáš Novotný
Trenéři: Jakub Jirouš a Pavel
Tangelmayer
Dorostenky
Bára Kavánová, Dana Butulová,
Daniela Hájková, Karolína Jonová,
Karolína Pajerová, Pajá Nováková
a Verča Buriánková
Trenéři: Tomáš Kázmer a Pavel
Tangelmayer
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vítězí Uněšov. S napětím a zatajeným dechem
jsme sledovali, jak tým po týmu předvádějí
svoje výkony. Každý pokus mohl znamenat
konec nadějí na vysněný titul. Naše zraky
nebyly upřené na to, co se děje na dráze, ale
na to, kdy se zastaví časomíra. V tuto chvíli
jsme mohli jen sledovat, jak se bude vše vyvíjet. Pak nastoupil na provedení disciplíny poslední tým. Okamžitě po jeho dokončení bylo
rozhodnuto a naše dorostenky se staly mistryněmi pro rok 2012. Tento okamžik byl naprosto nezapomenutelný a neopakovatelný. Člověka polila neuvěřitelná vlna radosti. Když
bylo vidět, jak se dívky objímají a radostí
pláčou, nejedno oko nezůstalo suché. Musím
říct, že takto emotivní zážitek jsem dlouho nezažil. Tato chvíle byla podpořená ještě tím, že
jsme na vítězství čekali 3 roky. Tím, že jsme si
z předchozích dvou mistrovství odnesli „zklamání“ v podobě 3. a 2. místa. Tímto skončila
naše cesta k vítězství. Tím jsme dosáhli absolutního vrcholu v tomto sportu. Tím jsme
ukázali celé republice, že nejlepší dorostenky
jsou v Poniklé.
Cesta za mistrovským titulem nebyla
snadná a jednoduchá. Naše snažení popisuje
latinské heslo „Per asper ad astra“, které doslova znamená přes trní ke hvězdám. Tento
úspěch nebyl výsledkem snažení pouze tohoto
roku, ale mnohaletého úsilí, potu a dřiny.
Abych nezapomněl na dorostence, tak ti
se na požárním útoku dostali na 7. místo a celkově se umístili na 8. místě, čili v polovině
tabulky. Vzhledem ke konkurenci a nepříliš
intenzivní přípravě to lze považovat za vynikající výkon.
Než ukončím tento článek, tak bych rád
poděkoval všem okolo, kteří nám pomáhali
a podporovali nás. Zvláště pak sponzorům,
bez kterých bychom horko těžko soutěžili.
Našimi sponzory letos byli: Varadi Láďa, Hájek Miloš, Plichta Petr, Kubín Jan, Višňák Jiří.
Dále chci poděkovat Tomáši Klikorkovi, který výborně zastoupil Kubu Jirouše na republice a výtečně se věnoval dorostencům.
Minulý rok jsem v podobném článku psal,
že příští rok přivezeme mistrovský titul. Slib

SDH Poniklá
byl dodržen. Pro příští rok můžu jen slíbit, že
uděláme vše, co bude v našich silách, abychom ho mohli nechat u nás...
Pavel Tangelmayer

Co se dělo a děje u mladých
hasičů
Letošní sezóna pro nás skončila teprve
před pár dny a ta nová již nezadržitelně klepe
na dveře.
Proběhlá sezóna začala na jaře, kdy družstva mladších i starších absolvovala okresní
kolo hry Plamen. Oběma kolektivům se podařilo zvítězit a starší tým postoupil do kola
krajského (mladší nepostupují, což je škoda). Po dvoudenním klání v Zákupech mezi
osmi nejlepšímy týmy z kraje bylo jasné, že
na mistrovství republiky se podívá právě naše
družstvo. Vítězství bylo velmi nečekané, dětem se až tak nedařilo, nicméně ostatní kazili
ještě více. Postup si děti zajistily až posledním pokusem v poslední disciplíně, čili boj až
do poslední minuty. Ale to je na sportu právě
to vzrušující!
Začátkem července se kolektiv starších
dětí, posílen z Jilemnice a Roprachtic, vydal
na cestu do Sokolova. Tři dny úporného zápolení vynesly dětem a trenérům celkovou
sedmou příčku, což je v nabité konkurenci
nejlepších týmů v republice velmi slušný
výsledek. Po návratu domů je čekalo velmi
milé překvapení v podobě přivítání a poděkování ze strany pánů starostů (Tomáš Hájek a Zdeněk Krafek) a fanoušků hasičského
Tým děti 2012
Karolína Pajerová, Lenka Prchlíková, Veronika Nováková, Eliška Buriánková, Diana Šírová, Viktorka Janatová,
David Mariniv, David Bláha, Martin
Hančar, Tomáš Pírko, Kryštof Hájek,
Jirka Kučera, Štěpán Vrána
Trenéři: Květa Kavánová ml., Láďa
a Eva Čurdovi
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sportu. Tímto bychom chtěli všem, kteří si
dali tu práci a přivítání zorganizovali, velice
poděkovat. Děti si to bezesporu zasloužily.
Díky také patří sponzorům, kteří finančně
náročný zájezd podpořili. Již tradičně nás
podporují Krakonošův ranč, SDH Poniklá,
OSH Semily, Obecní úřad a firma Rautis,
a.s. Díky!
V nové sezóně na podzim nás čeká branný
závod v Bozkově a kvalifikace na mistrovství
světa, která proběhne koncem října v Třebíči.
Proto nám držte palce.
Květa Kavánová ml.

Vydařený letní tábor
Tradičně, jako každý rok, připravil kolektiv vedoucích týden plný her a táborového dění, tentokráte v Olešnici v Orlických
horách. Na ponikelském nádraží se sešlo
29 dětí a 10 vedoucích a vydali se na cestu
do tábořiště. Ve velmi krásném areálu strávi-

SDH Poniklá
li, dle mého, příjemných sedm dní. Táborový
program byl letos zaměřený na státní svátky
a významné události. Hned první den děti
vyráběly z přírodních materiálů čarodějnice,
prošly v průvodu s vlastnoručně vyrobenými lampiony a zapálily první táborový oheň,
na kterém zmiňované čarodějnice s radostí
upálily. Druhý den oslavily 1. máj a osvobození republiky. Nemohlo chybět skládání
básniček ani tanková bitva! Pondělí patřilo
– jak jinak – Velikonocům. Zdobení vajíček,
pletení pomlázek i z osmi papírových prutů,
koledování i vyšlehání rozhodně nechybělo. Úterní celodenní výlet byl naplánován
do nedalekého vojenského bunkru.
Středa patřila pouti, kdy se děti vyřádily na střelnici, u kartářky, plnily balónky
vodou, střílely z luku, chytaly rybičky, házely na cíl a tak podobně. Ve čtvrtek jsme
se přehoupli do zimního období, kdy jsme
oslavili Vánoce včetně zdobení stromečku
a rozbalování dárků. Pátek patřil Silvestru,
při kterém jsme malým ohňostrojem tábor
zdárně ukončili.

Tři dny úporného zápolení vynesly dětem a trenérům celkovou sedmou příčku.
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Samozřejmostí byly pravidelné ranní
rozvičky, bodování chatek, sportovní soutěže, bobřík odvahy, hledání zlata, návštěva
vesnice, každodenní večerní divadlo, koupání, bojové hry v lese – zkrátka vše, co k táboru patří.
Poděkování za dlouhou a náročnou
přípravu patří: Evě Čurdové, Vlaďce Ma-

SDH Poniklá
cháčkové, Šárce Jiroušové, Renátě Pušové,
Květě Kavánové, Petru Hájkovi, Kubovi
Jiroušovi, Pavlu Tangelmayerovi, Láďovi
Čurdovi a mladým instruktorům Standovi
Čurdovi a Honzovi Švecovi.

Ve čtvrtek jsme se přehoupli do zimního období, kdy jsme oslavili Vánoce.

Květa Kavánová ml.

foto: SDH Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Běh do vrchu Rokytnice–Dvoračky
K tradičním běhům do vrchu patří bezesporu i běh Rokytnice–Dvoračky, který je řazen do Českého poháru v běhu do vrchu.
Dopoledne 21. 7. 2012 se pořádal již
6. ročník veřejného závodu v běhu do vrchu
pro děti, kterého se zúčastnili i zástupci TJ Sokol Poniklá – Šárka Holubcová a Jana a Matěj
Krausovi.
Dívky běžely 400 m, Matěj 300 m. Náročnou trať všichni tři zvládli výborně, dokonce

Náročnou trať zvládli všichni tři výborně.
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stáli dva na stupních vítězů. Šárka Holubcová
svoji kategorii vyhrála a Matěj doběhl do cíle
na druhém místě. Ani Janička závod nevzdala
a do cíle doběhla na 6. místě.
Odpoledního hlavního závodu, již 27. ročníku Běhu do vrchu Rokytnice–Dvoračky, se
zúčastnil i Lukáš Pajer (r. 1999). Celková délka trasy je 8,5 km a převýšení 750 m. Ve velké
konkurenci starších juniorů se neztratil a obsadil krásné 10. místo s časem 01:00:40.60.
Všem čtyřem mladým a nadějným sportovcům moc gratulujeme!
Martina Holubcová

foto: Martina Holubcová
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá
TURNAJ V KOPANÉ " O POUTNÍ KOLÁČ "
V sobotu 28.7.2012 se na fotbalovém hřišti uskutečnil již 30. ročník turnaje "O poutní koláč"
Počasí turnaji velice přálo, i když co se týká teploty, až moc. Turnaj, kterého se letos zúčastnilo 9 mužstev
byl po rozlosování do dvou skupin zahájen po deváté hodině ranní a jeho zahájení slavnostním výkopem a
přáním mnoha sportovních úspěchů provedl sám ponikelský Krakonoš
Hrací doby jednotlivých zápasů byla 2x 10 minut. První tři mužstva převzala pohár a pouťový koláč.
Všechna mužstva nakonci obdržela diplom a potravinářské ceny. Výsledky jsou v následujících tabulkách:
zápasy o umístění
Out Siders 10
Benátka Jilem
Palermo
TJ Poniklá
Motosport Jablonec
n. J.

9. místo
o 7. místo
o 5. místo
o 3. místo
o 1. místo

Chlouba národa
gladiátoři
Plácek Liberec
Jabloneček

určeno ze skupiny
pokutové kopy 4 : 3
nenastoupili
zápas na 2 x 10 minut 1 : 3
zápas na 2 x 10 minut 1 : 1
pokutové kopy 4 : 3

Konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Motosport Jablonec n.J.
Jabloneček
Plácek Liberec
TJ Poniklá
Gladiátoři
Palermo
Benátka Jilem
Chlouba národa
Out Siders 10

Na závěr chci poděkovat všem hráčům, divákům, rozhodčím a pořadatelům za hladký průběh
celého turnaje !
Za TJ Poniklá
František Václavík
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Deníček ponikelského ochotníka
Faust na Hronově
Jiráskův Hronov – Mekka ochotnického
divadla, kam by se měl alespoň jednou za život podívat každý, komu učaroval fenomén
divadla z libosti. Jiráskův Hronov – nejvyšší
příčka soustavy ochotnických postupových
přehlídek a místo setkání všech divadelních
žánrů od vesnické činohry až po alternativní
experimenty. Tak na tuto přehlídku poprvé
ve své historii zavítal i náš soubor, konkrétně
jeho loutkářská součást s truchlohrou Faust.
Věřím, že Vám patetický úvod této vzpomínky alespoň částečně pomůže vcítit se do neuvěřitelně vyhroceného začátku této pro nás
vzácné štace...
Loutkovým představením svědčí přece
jenom komornější prostředí, což v Hronovské „továrně na sny“ se zhruba celkem pěti
sty diváky, znamená nutnost zahrát opakovaně. V případě naší truchlohry byly proto

do jednoho odpoledne rozvrženy dokonce
čtyři představení! O Faustovi, hře zabývající
se některými „zakázanými“ otázkami, se povídají různé hrůzostrašné zkazky varující před
vstupem na tenký led Mefistofelského lákání.
Necítím se být povolán zlehčovat, nebo naopak prohlubovat tyto staletí se linoucí obavy
kočovných loutkářů, pouze objektivně vylíčím, čeho jsem si užil, když jsem tato varování neposlechl.
Tak tedy využil jsem plně možnost postavit si scénu s dostatečným předstihem, vše
jsem si v klidu připravil, některé loutky poopravil, jednu rekvisitu k její premieře i vyrobil. A tak jsem i přes „dějinnou tíži okamžiku“
jakž takž držel pracující nervy na uzdě. Ostatně po všech těch přestálých krizích v předchozích vystoupeních (o nichž jsem věrné čtenáře
naší divadelní kroniky již zhusta informoval)
jsem si ověřil, že vylhat se lze prakticky ze
všeho. Jen ta technika musí trošku poslouchat
– výpadek elektrického proudu nebo nefunkč-

Dějinný moment – vítání souborů před Jiráskovým divadlem v Hronově starostkou města. Vpravo soubor
z německého Lorachu, vlevo Bažantova loutkářská družina Divadelního spolku Josef Jiří Kolár při
tělovýchovné jednotě Sokol Poniklá.
foto: Hanka Hájková
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ní žárovku v meotaru bych asi sotva „okecal“.
Jenže nad Hronovem modré nebe a v mé
bedničce tři (!) náhradní žárovky jistily i tuto
Achilovku. Klííídek.
Patnáct minut před prvním představením
jsem si ale raději zašel meotar zapnout – kdyby něco, abych ještě žárovku v klidu vyměnil.
A ejhle, LUP, ona mi, mrška, praskla. A tak
tedy honem, šroubováčky a rozebírám meotar,
abych se dostal do jeho světelného (důmyslně
skrytého!) srdce. Vyjímám žárovku a kladu
první náhradní. Zapínám, LUP! No? Prsty
se mírně chvějí, když otvírám krabičku s již
předposledním náhradním kouskem, vkládám
žárovku, zapínám, svítíme! A tak tedy běžím
s Haničkou (mojí drahou chotí a zároveň jediným spolu-kulisákem) rychle rozdávat programy přicházejícímu obecenstvu. A jelikož
zjišťuji, že z organisačních důvodů přehlídky
budeme začínat o vteřinku později, dávám
ctěnému publiku k lepšímu, že to s tím Faustem není jen tak, a že mi „záhadně“ praskly
dvě žárovky v meotaru. A sotva to dořeknu,
LUP, praská předposlední tenounké vlákno,
které mi má posvítit. A to už jsem tedy dosti
rozechvěn. No ale mám ještě jednu žárovku,
která přece musí vydržet všechna čtyři dnešní
představení, protože kdyby ne, tak co? A tak
už viditelně vibrující rukou vyjímám poslední
žárovku a nemohu si nevšimnout, že její vlákno vibruje ještě víc, cinká o stěny žárovky,
neboť je přetržené! A tak si rychle rekapituluji
fakta: hledí na mne asi 120 – 150 lidí vyprodaného sálku, další tři představení jsou také
vyprodána, poprvé v životě (a pravděpodobně naposledy) mám možnost zahrát si na Jiráskově Hronově, ještě jsem ani nezačal a už
jsem vlastně skončil! Tep se prudce zrychluje, kolena mírně podlamují a třesoucí se ruka
chtějící snad poškrábáním se na čele podpořit
bezradný mozek, zde nachází záplavu ledového potu. Ehm...
V divadelním životě jsme s Kolárem zažili mnoho chvil, na které se vesele vzpomíná,
ale které byly v reálu k nepřežití. Tato k nim
výsostně patří! Prostě jsem naprosto nevěděl,
co dělat. A tak jsem koktal něco o tom, jak ti

Deníček ponikelského ochotníka
kočovní loutkáři Fausta hrávali, a přitom přemýšlel, jak ho mám hrát já – vlastně bez loutek. Rozhlasová hra? Činohra? Pantomima?
A spolu se mnou tedy přemýšlela i část publika (ta, která pochopila, že to s těmi žárovkami není mystifikace), a tak jsme společnými
silami ozkoušeli nahradit žárovku v meotaru
čelovkami – bída! Pak uplynulo ještě několik
minut (subjektivně bych spíš řekl několik hodin), než mne zachránil pan Weber, hronovský divadelní Technik (záměrně s velkým T).
Vyštrachal v zákulisí halogenovou lampu a tu
jsme pak po několika peripetiích narafičili
pod meotar. Světelnost dobrá, jenom nebylo
možné pustit v meotaru větrák, který celé zařízení ochlazuje - ale dalo se hrát!
A tak se hrálo a nakonec celkem čtyřikrát,
jak bylo v plánu. Diváci byli úžasní, reakce
potěšitelné, porota kromobyčejně vlídná. Jenom mi bylo divné, že kvalita světelnosti
scény jaksi postupně upadala, takže poslední
představení už se dohrálo s o dost menším jasem. Ale co, dohrálo se, a to bylo samo o sobě
vítězství...
Ještě perlička: Pro mne tentokrát měla
představení ještě jeden rozměr – jak se během
představení halogenová žárovka postupně
rozpalovala, ohřívala se i hrací deska. A to
tak, že vždy ke konci hry, když už Fausta bezmála olizují plameny pekelné, nebylo skoro
možné se skleněné hrací plochy dotýkat. Až
po několika dnech jsem doma zjistil, k čemu
vlastně v Hronově došlo. Když jsem rozmontoval meotar, zjistil jsem, že žár z halogenu
doslova roztavil velkou plastovou čočku,
klíčovou součást zařízení. Proto se v Hronově ztrácel jas – smlouva s halogenem byla
vlastně smlouva s Mefistem! Dovolila odehrát
důležitá představení v Hronově, ale daní byla
duše meotaru, nevratně schvácená v nicotu!
Naštěstí mám ještě jeden meotar „na náhradní díly“ a tak můžeme Fausta po výměně
tohoto dílu dál uvádět.
P.S.: Koupim starsi meotar, zn. VAZNE!
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Faust na Kuksu
Moc milá Faustovská štace nás čekala
na festivalu barokního umění Teatrum Kuks.
Díky osobnosti pana docenta Bohadla se každoročně Šporkovský areál na Kuksu poohlédne po své dávné barokní slávě a přivítá pestrou směsici uměleckých proudů tak či onak
navazující a čerpající z odkazu baroka. A jelikož příběh nešťastného doktora Fausta byl
znám a zpracováván i v době barokní, našel
se pro nás v Kuksu zatím nejzajímavější hrací
prostor, jaký jsme okusili.
Sklepení ruiny lázeňského domu čp. 58 se
ukázalo jako místo mimořádně šťastné! Lázeňskému domu dnes do někdejší výstavnosti
schází leccos – namátkou zmiňme střechu,
půdu, celé jedno podlaží… Ale klenutý sklep
drží! A tvoří krásnou kulisu lehce hororovému námětu Faustovu. Vlhký sklep (kam celý
rok od minulého ročníku přehlídky nikdo nevstoupil), by možná revizí elektrických rozvodů neprošel, ale našich 220V naštěstí unesl.
Jednoduchá byla příprava scény – vždy jde
hlavně o nalezení optimálního poměru výšky

Stylový interiér hlediště a jeviště na Kuksu.
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Jeden z „Chrámů múz“ na Kuksu, lázeňský
dům čp. 58.
foto: Hanka Hájková

stolu s meotarem a židle s hercem. Na zdejší
písčité podlaze tedy stačilo jen odhrabat trochu materiálu pod židlí, aby se tato dostala
do správné výšky. František Antonín hrabě
Špork byl sice zvyklý na trochu jiné divadelní dvorany, ale já myslím, že právě komorní
a tajemné prostředí tmavého sklepení dalo
vyniknout našemu příběhu. A s obdivuhodnou hloubkou komponovaný kukský areál pak
přímo vybízel k úvahám, kolik ctností a kolik
neřestí se vlastně sváří ve Faustovském mýtu.
Řekl bych, že úplně všechny.
Tomáš Hájek

foto: Hanka Hájková
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Kultura v Poniklé
Krakonošovy letní podvečery opět
zaplnily jilemnické náměstí
Již se stalo jakousi příjemnou tradicí, že
v průběhu měsíce července patří jilemnické Masarykovo náměstí regionální kulturní přehlídce
Krakonošovy letní podvečery. Každoročně je
připravena velká scéna pro účinkující a příjemné zázemí pro diváky, řemeslníky i prodejce.
Přestože prodejní a řemeslné stánky jsou spíše
jakýmsi doprovodným programem celé akce,
daří se nám každý rok zvýšit naplněnost připravených jarmarečních stánků. Nejinak tomu
bylo i v rámci tohoto osmého ročníku (snad až
na výjimky, kdy se nám ve večerních hodinách
nepříjemně kazilo počasí). Letošní kulturní program byl opět vyváženě připraven pro všechny věkové kategorie – od těch nejmenších, až
po naše nejstarší spoluobčany. Netradičně jsme
pak zahájili již v úterní podvečer, kdy proběhla

slavnostní vernisáž mikroskopických fotografií
kolagenních vláken firmy Devro s. r. o., která
je i nyní k vidění v prostorách tržnice řemesel,
a to až do konce měsíce srpna. Středeční program pak neoficiálně zahájila krásná pohádka,
kterou dvakrát sehrál loutkový soubor Loutkáček z Mateřského centra Rodinka. Vrcholem
celého středečního večera byl vskutku silný zážitek z koncertu sólistů a sboristů z divadla F.
X. Šaldy z Liberce, který doprovodilo příjemné počasí a krásná letní obloha. Světově známé melodie přilákaly všechny věkové skupiny
a interpreti si vysloužili dlouhé a zasloužené
ovace. Čtvrteční, páteční i sobotní program pak
již zcela probíhal v areálu příjemného jilemnického náměstí. I přes částečnou nepřízeň počasí, která nás donutila zajistit na pátek a sobotu
další velkokapacitní stan pro diváky, se podařilo
vytvořit příjemnou atmosféru a pro účinkující
také patřičné divácké ohlasy. Je zcela pochopi-

Vrcholem celého středečního večera byl vskutku silný zážitek z koncertu sólistů a sboristů z divadla F. X.
Šaldy z Liberce.
foto: Petr Šilar
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telné, že největší návštěvnost mají každoročně
programové části určené dětem či dětmi realizované. Pro ně pak byl také cíleně vytvořen
i zajímavý doprovodný program v podobě velké
stavebnice Merkur a prezentace Devro pro radost, která nám v pátek ozdobila celé náměstí
pestrobarevnými balónky. I přesto, že v minulém roce byl ukončen projekt Krakonošovy letní
podvečery bez hranic, zavítali do Jilemnice naši
polští přátelé se svým osvědčeným programem.
Na jejich účast (která i díky realizaci již zmíněného projektu je pro několik následujících let
podmínkou udržitelnosti získané dotace) byly
zajištěny dodatečné prostředky z nového projektu, který nese název Dny polsko-české kultury. O tomto však více v samostatném článku.
Páteční večer byl věnován mladým a nadějným
kapelám a sobota pak jistě zaujala příznivce
cimbálové hudby, syrového bigbítu písničkáře
Vlasty Třešňáka a veselých textů osobité kultovní skupiny Vltava, která zde představila svoji
novou desku „Komedianti se vrací domů“ plnou
veselých, ale i poetických písniček. Za pořadatele mi nezbývá než poděkovat nejen sponzorům, ale především divákům za jejich podporu,
nadšení a disciplínu, bez které by nebylo možné
v prostředí náměstí takto náročnou akci pořádat.
A v neposlední řadě pak také velké díky občanům žijícím v okolí náměstí, kteří i v letošním
roce trpělivě přečkali těch několik dní plných
hudby a zábavy leckdy proudící do pozdních
nočních hodin. Věříme, že nám všichni zůstanete nakloněni i v dalších letech a pokusíme se
pro vás připravit opět pestrý a vyrovnaný program regionální amatérské scény okořeněný tolik očekávanými profesionálními vstupy napříč
všemi hudebními žánry.

Ing. Radka Paulů

Jiráskův Hronov a Poniklá
Je 8. 8. 2012 a já umlouvám svého nadřízeného,
aby mi dal volno, a tím mi poskytl možnost navštívit největší slavnost ochotnického divadelnění, Jiráskův Hronov. Kupodivu se mi to daří,
a tak s úsměvem na rtech, slamníkem a spacá-

21

Kultura
kem v autě vyrážím už v půl jedné z parkoviště
u Škodovky. Snad se mi podaří stihnout první
představení, což je Faust v podání Bažantovy
loutkářské družiny při J. J. Kolár Poniklá!!
Cestou, která ubíhá jako každá za radostným
cílem, nabírám ještě jednoho nadšence, který
stopuje v Úpici. Jarda – tak se dotyčný jmenuje
– se, hned co zmíním cíl své cesty, vesele rozpovídá o tom, že tam taky jede a jezdí, o festivalu,
divadle a o tom, na co se těší. Zmíní i Fausta,
načež se samozřejmě hned pochlubím, odkud pochází jeho inscenátor, a že i já tohoto ponikelského divadelního génia vcelku dobře znám. Zatím
však šetřím chválou. Hronovský divák umí být
totiž náročný i vrtkavý, takže co kdyby…
Táák a už jsme tu, v sídle všelikých múz.
Spěchám a mám to jen taktak do Čapkárny, kde
už je vše schystáno. Tedy, vše ještě ne! Na první pohled to vypadá, že nastaly nemalé potíže
s technikou. Náš pan Hájek se svěřuje publiku,
že mu popraskaly všechny tři náhradní žárovky
od meotaru, a tudíž se představení zdrží, nebo
dokonce vůbec neodehraje. V publiku to začíná
šumět, diváci diskutují, jestli to vše už je představení, či opravdu problém, se kterým se dokonce nabízejí pomoci. Přiznám se, že doteď si
nejsem tak úplně jist, nakolik byl tento napínavý začátek potměšilou hrou s divákem a nakolik
pravdou. Jedno je však jisté - po zásahu techniků a skvělé improvizaci našeho pana starosty
představení začíná…
…a je tu konec. Publikum je nadšené a odměňuje Bažantovu loutkářskou družinu bouřlivým a dlouhotrvajícím aplausem. Spokojeně se
s ostatními prodírám k východu a naslouchám
hlaholu davu. „A viděls jak to udělal s tou sovou?“, směje se jeden divák, „A jak vtipně to
komentoval?!“, přidává se druhý, „A jak…“ no
prostě radost z představení nebere konce. Přede mnou odchází i vyšší sympatická dáma, co
se pochlubí svému společníkovi, „...to byl můj
kolega.“ „Opravdu?“, na to šedivý pán. „Ano,
pan loutkář je také starostou!“ „No, to musejí
mít v obci veselo!“ – ještě krok a už poznávám,
kdo že je ta paní. Je to samotná starostka města
Hronova. S hrdostí na pana Hájka můžu říct, že
takovýchto pochval, vyzdvihování genia i „jen“
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radosti v očích diváků a porotců bylo nespočet.
Inu, kvalita se prostě chválí sama, a tak pokud toho ještě nemáte dost, můžete zabrouzdat
na internet, na http://www.amaterskascena.cz/
up/soubory/zpravodaj-82-1208090435-262.
pdf, a tam se dozvíte ještě víc o tom, co si o Poniklé teď myslí v divadelním světě.
Moje cesta Hronovem jedním představením neskončila, zhlédl jsem jich tam od středy
do soboty celkem deset. Nemálo o nich podiskutoval na seminářích a stejně nemálo si přihřál vlastní polívčičku na úspěchu Bažantovy
loutkářské družiny, ať už ve známé divadelnické vinárně Tritón, či jinde. Ale to je příběh, až
jednou, pro mé vlastní memoáry. Jen bych chtěl
na závěr říct, že jsem moc rád byl účasten tohoto úspěchu, a že my všichni Ponikelští můžeme
být zase o malinko pyšnější na naši obec a její
aktivní a činorodé obyvatele.
Petr Václavík

Den polsko-české kultury
v Jilemnici poprvé
Mnozí návštěvníci Krakonošových letních
podvečerů jistě zaznamenali zmínku o novém
kulturním projektu Dny polsko-české kultu-

Kultura
ry v Karpaczi a Jilemnici. Přestože jsme již
o tomto projektu stručně informovali, tak pro
osvěžení několik základních údajů. Jedná se
o navazující projekt na Krakonošovy letní podvečery bez hranic, který nám umožňuje realizovat česko-polský kulturní program na území
měst Jilemnice a Karpacze. Finanční prostředky
na veškeré aktivity, které jsou v rámci tohoto
projektu realizované, pocházejí z Operačního
programu ČR-PL 2007–2013. O dotaci jsme
jako Jilemnicko – svazek obcí žádali na podzim
loňského roku a byla nám v plné výši žádosti
přidělena. V letech 2012–2013 nás tedy celkem
čekají dvě kulturní akce polského partnera v Jilemnici a čtyři kulturní akce Jilemnicka – svazku obcí v Karpaczi. První aktivita je za námi
a proběhla pro mnohé trochu nenápadně v rámci stálého programu Krakonošových letních
podvečerů, čímž bylo umožněno z finančního
hlediska zachovat stávající přehlídku v rozsahu čtyř dní. Během tohoto programu vystoupili
nám již známí či méně známí umělci z našeho
partnerského polského města. Město Karpacz
se každoročně, zcela v duchu naší přehlídky,
snaží připravit žánrově pestrý program, který
osloví více věkových skupin. Zahájení tak bylo

Všichni polští účastníci přijeli do Jilemnice s výbornou náladou.

foto: Petr Šilar
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určené především milovníkům lidových písniček. V dalším bloku vystoupili žáci gymnázia
se svým tanečním a pěveckým programem.
Pravidelné návštěvníky polského dne jistě potěšila účast Tria rodiny Karpinských, kteří nás
okouzlili dynamickým vystoupením se smyčcovými nástroji. Příjemný podvečer zajistila
skupina Harmonium, která přeladila diváky
na jemnou, spíše folkovou notu. Samotný závěr zajistila osvědčená rocková kapela Ness,
u které pravidelný divák s nadšením sleduje každoroční významné hudební pokroky. Všichni
polští účastníci přijeli do Jilemnice s výbornou
náladou, aktivně se zapojili také mezi diváky
a probíhající partnerství posílili ve společnosti
Jilemského spolku paní a dívek za nezbytného
dohledu Krakonoše. Všem účastníkům patří
díky za jejich přesnost a precizně odvedenou
práci. Věřím, že se nám stejným způsobem podaří nadchnout polské diváky při naší první prezentaci uceleného kulturního programu v Karpaczi, který proběhne v sobotu 22. září 2012.
Tímto všechny srdečně zveme k účasti na této
akci (dojezdová vzdálenost cca 70 minut autem
z Jilemnice). Jilemnicko – svazek obcí budou
mimo jiné reprezentovat například kapela Sou-

Kultura
mrak z Roztok u Jilemnice, taneční skupina
Paul-Dance Jilemnice nebo pěvecké soubory
Kalandra a Mládí z Jablonce nad Jizerou. Pro
mlsné jazýčky bude připravena také prezentace
tradiční krkonošské kuchyně v podobě kysela,
sejkor a dalších vybraných laskomin. Program
proběhne od 16 do 22 hodiny ve venkovním
areálu nového kulturního centra v Karpaczi,
které se díky dotacím podařilo v loňském roce
vybudovat z již nefunkční budovy vlakového
nádraží. Tak tedy „Přiďte pobejt“ do Karpacze
– města pod Sněžkou!
Ing. Radka Paulů

SATORI
V pátek 27. 7. 2012 v podvečer jsme se
sešli v ponikelském kostele sv. Jakuba Většího, abychom před pouťovými radovánkami
zazpívali vám všem, kterým náš zpěv přináší
radost a potěšení. Sešlo se vás hodně - největší
zastoupení měly tradičně účastnice kurzu lidových řemesel pořádaného již poněkolikáté
paní Ivou Proškovou.
Při zkoušení před koncertem padl návrh,

V pátek 27. 7. 2012 v podvečer jsme se sešli v ponikelském kostele sv. Jakuba Většího.
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že bychom mohli věnovat výtěžek ze vstupného dívce, která onemocněla rakovinou. V závěru
koncertu jsme vás seznámili s naším úmyslem.
Všem vám, kteří jste přispěli, patří velký
dík. Částka 5 000,– Kč byla předána paní Vojtekové, mamince nemocné Soni.
Ještě jednou: Moc a moc děkujeme!
Kromě tohoto ponikelského koncertu jsme
v letošním jarním a letním období uskutečnili
ještě několik dalších vystoupení:
To první bylo 26. 5. v ponikelské kantýně pro
bývalé zaměstnance a obyvatele internátu Seby.
Další dva koncerty proběhly 1. 6. ve večerních hodinách v rámci projektu „Noc kostelů“.
Zazpívali jsme si doma v Poniklé v kostele sv.
Jakuba a pak jsme se přesunuli do Semil, kde
se uskutečnil ve zdejším děkanském kostele sv.
Petra a Pavla náš druhý koncert. Toto vystoupení v netradičních nočních hodinách bylo pro nás
novým a zajímavým zážitkem.
Ve čtvrtek 23. 8. jsme si udělali výlet do Staré Boleslavi, kam jsme byli pozváni uskutečnit
dva koncerty věnované Klubu Downova syndromu se sídlem v Jablonci nad Nisou. Organizátoři
si pro nás přichystali překvapení – prohlídku románské baziliky sv. Václava s poutavým historickým výkladem.
Letošní jarní a letní sezónu jsme zakončili
25. 8. dalším pouťovým koncertem, tentokrát
v Držkově v kostele sv. Bartoloměje.

Kultura
A už v září se začneme připravovat na adventní a vánoční koncerty – letos oslavíme již
20. sezónu svého působení, takže se budete moci
těšit nejen na nás, ale i na zajímavé hosty, kteří
obohatí náš program.
Děkujeme všem našim posluchačům za přízeň a podporu a těšíme se nashledanou.
SATORI

CIRKUS BUDE!

Dědeček
Oldřich Peterka
Jeden dědeček
bydlí v domečku
plném koleček.
Večer má tik
a ráno má tak,
chodívá k nádraží
probouzet vlak.
Né, abys dědečku zaspal,
to by potom v jízdním řádu

Artisté, akrobaté, žongléři, kouzelník, fakír
a další. Bavit Vás bude náš klaun Cattíto.
Neděle 16. 9. 2012 od 14:00 v kulturním
domě ,,Kantýna“.
POZOR AKCE! JEDEN PLATÍCÍ (100,– KČ)
DRUHÝ ZDARMA!!!!
Czech tour 2012, informace, rezervace
na tel.: 606 200 656, facebook – artistická
skupina Mistral.

pěkný zmatek nastal!
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Poniklá má svůj kalendář na rok 2013.
V roce 2011, při návštěvě obecního úřadu
jsem panu starostovi vnukl myšlenku na kalendář naší Poniklé. V tu dobu se na obecním
úřadě nacházel zbytek fotografií, které pořídil
Stanislav Holubec v období let 1956–1972.
Část z jeho tvorby jsem také vlastnil. Slovo
dalo slovo a kalendář Poniklá objektivem Stanislava Holubce je tady. Kalendář, jako vzpomínku na ponikelské chaloupky a domečky,
z nichž některé dnes již nestojí. Byly zbourány
nebo jsou přestavěny.
Poniklá v roce 1770, kdy se provádělo číslování, měla asi 133 domů a do roku 1970 podstatně více. K tomu Nová Ves a Přívlaka. Sláva
Plzeňskej, jak jsme mu říkali, srdcem také ponikelák, měl zájem zmapovat a nafotit domky
a chaloupky naší Poniklé. Částečně se mu to
podařilo. Tyto fotografie spolu s negativy nám
v roce 1982 věnoval, nám všem, obci Poniklá.
Tyto fotky spravoval v ponikelské škole pan
ředitel pan Josef Palas. Byly několikrát použity
při výstavách o zvelebování naší obce a potom
uloženy v kartonové krabici v ředitelně. Sám
jsem měl negativy půjčené a z nich jsem si některé fotky nechal udělat. Po třiceti letech se
měnili i ředitelé a nějaké fotky v ošumělé kraHádanka
Oldřich Peterka
V asfaltové silnici
ulehli tři myslivci.
Jeden drží zajíce za levé ucho.
Druhý drží srnce za nohu.
Třetí drží myslivce za pravé ucho,
toho, co drží zajíce za nohu.
A ten, co drží srnce za levé ucho,
toho drží zajíc za nohu.
Mohou se dva myslivci držet za ruce,
když srnec drží pravé ucho zajíce?
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bici asi skončili na půdě a z půdy kdo ví kam?
Dnes část těchto fotografií (asi 170 ze 300) se
nachází v úschově na obecním úřadě. I když
jen část, přesto se nevměstnaly do kalendáře,
kde jich může být pouze 55. A v těchto dnech
tento kalendář s podporou Obecního úřadu
je v tisku. Jeho cena by neměla přesáhnout
běžnou cenu těchto kalendářů a bude ke koupi na obecním úřadě, v místních prodejnách
a možná i v Informačním centru v Jilemnici.
Domnívám se, že každý ponikelák by tento kalendář Poniklé měl mít doma, ale nejen doma,
ale i v zaměstnání v případě že ho tam používá. A to i ten ponikelák který v Poniklé nežije
třeba 50 let, ale v Poniklé se narodil, prožil tu
svoje dětské léta, chodil v Poniklé do školy
nebo i ten kdo chodil Poniklou na vlak nebo
autobus. Pracoval v Poniklé u Hornu, v Sebě,
atd. A podle zájmu bychom mohli v příštích letech pokračovat Poniklou na starých pohlednicích a Poniklou na starých fotografiích. A tady
můžete pomoci i Vy, Ponikeláci. Leckdo máme
doma fotku svého starého domu před přestavbou nebo úpravou, dědečka při jeho řemesle
skupinu Sokolů a ta se může na Obecním úřadě okopírovat a tak poskytnout pro Ponikelský
kalendář a nemusíte ji ani pustit z očí. Tímto
Vás prosím o tuto službu. I Vy můžete být spolu autorem nového kalendáře pro Poniklou.
                        
Miroslav Holubec, Jilemnice
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Sociální odbor MěÚ Jilemnice
informuje
Milí čtenáři,
v letošním roce jsme svědky mnoha změn
v oblasti fungování městských úřadů. Rád
bych Vás informoval o změnách, které nastaly
v oblasti sociální práce MěÚ Jilemnice.
Hlavně: sociální odbory měst nevyplácejí
již žádné dávky. Veškerý dávkový systém –
hmotná nouze, příspěvek na péči a dávky zdravotně postiženým byl převeden pod Úřad práce
Jilemnice.
Nadále však na sociálním odboru zůstávají
agendy sociálně právní ochrany dětí, kurátora
pro děti a mládež, kurátora pro dospělé, vydávání rozhodnutí o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, vydávání
parkovacích karet držitelům průkazu ZTP nebo
ZTP/P.
Sociální pracovníci městského úřadu
v současné době nabízejí svým klientům zejména tyto činnosti:
• Základní a specializované poradenství
v sociální oblasti.
• Posouzení životní situace klienta, rodiny,
návaznost poskytovaných služeb ve spádové
oblasti pověřené obce.
• Spolupráce s ostatními organizacemi
a institucemi (odbory a úřady příslušných obcí,
neziskovými organizacemi při řešení krizové
situace klienta).
• Ve spolupráci s obecními úřady ve spádové oblasti kontaktují klienty v jejich přirozeném prostředí, provádějí sociální šetření.
• Vedou klienta k samostatnému řešení jeho
složité životní situace, doprovázejí a podporují
klienta při jednáních s dalšími institucemi.
• Dodržují při jednání s klientem etický kodex sociálního pracovníka.
Toto je velmi stručný návod, co očekávat
od sociálního pracovníka Městského úřadu Jilemnice. V současné době bude hodně našich
klientů „trápit“ zavádění tzv. sKARTY. I zde
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bychom měli ve spolupráci s KOP Úřadu práce
Jilemnice umět poradit a vysvětlit nejasnosti.
Kontakty:
Hana Pochopová, Dis., tel.: 481 565 325,
e-mail: pochopova@mesto.jilemnice.cz
Bc. Jaroslav Kandl, tel.: 481 565 324,
e-mail: kandl@mesto.jilemnice.cz

Jaroslav Kandl

Na Jilemnicku vznikne nová
brožura mapující umělecké
soubory a spolky
V rámci projektu Dny polsko-české kultury bude připravena dvoujazyčná brožura
věnující se uměleckým souborům a spolkům
v rámci celého regionu. Tímto se obracíme na všechny tyto spolky, soubory a uskupení, aby neváhali a stáhli si na webových
stránkách www.jilemnicko-so.cz dokument,
v němž bude uveden souhrn informací, které bude možné do brožury umístit. Zástupci
Svazku by rádi vydali komplexní regionální
přehled všech pěveckých a hudební souborů,
kapel, tanečních souborů, folklórních souborů, divadelních či jiných uměleckých spolků,
který bude obsahovat nejen krátkou informaci o jejich nabídce, ale také kontaktní údaje
a fotografii. Každému spolku bude věnovaná
celá jedna strana. Na kompletaci a vyhledávání těchto uskupení se budou podílet zástupci obcí Jilemnicka, přesto prosíme všechny
„umělecké duše“, aby nám při této práci pomohli a pokud je to možné, dodali informace
přímo, včetně jedné kvalitní fotografie vhodné
k tisku. Podrobné informace jsou k nalezení
na výše uvedených webových stránkách. Brožura by měla být vytištěna do března 2013
a bude zdarma k dispozici, především jako
výborný zdroj informací pro pořádání nejrůznějších festivalů, oslav a jiných kulturních
programů. Předem děkujeme všem za jejich
zájem a těšíme se na spolupráci.
Ing. Radka Paulů
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Nohejbal 2012
V sobotu 28. července 2012 proběl na sokolském hřišti jubilejní 20. ročník poutního turnaje v nohejbalu o Krakonošův putovní knoflík. Zahájení provedl sám Krakonoš a hned nás
upozornil na to, že odpoledne potřebuje pokropit ponikelské louky, tak abychom turnaj moc
neprotahovali. Pak nám popřál hodně sportovních zážitků a pokračoval ve své obchůzce.
Před prvním výkopem promluvil i prezident
turnaje Luboš Vondra. Poté proběhlo rozlosování a na závěr jsme všichni minutou ticha
uctili památku našich bývalých spoluhráčů,
kteří tu již mezi námi nejsou. Nyní již mohly
začít tvrdé boje vedené v duchu fair play. Hrálo
se systémem každý s každým a na každý tým
čekalo sedm těžkých utkání. Počasí nám přálo a turnaj probíhal bez komplikací. O to, aby
pivo teklo, se staral Milan Doležal a Jaroslav
Svěcený, sestry Krausovy a Šárka Doležalová
upravovaly klobásky na roštu, o opečená kuřátka s láskou pečoval Láďa Řehák, komentátor
Zdeněk Janeček svými vstupy okořenil turna-

Ostatní
jové dění. Výpočetní středisko zajišťoval Petr
Plichta a Vladislav Vondra. Některé souboje
na síti nebo obětavost hráčů dosahovaly národní úrovně, možná i evropské. Opravdu se bylo
na co dívat a diváci to potleskem dokázali ocenit. S blížícím se koncem hrací části turnaje se
začala zatahovat obloha a s poslední výměnou
začaly na hřiště padat vodní kapky. Ten Krakonoš měl opět pravdu. Vlastní vyhodnocení
proběhlo pod provizorní střechou. Vítězem
turnaje se stal tým 3 GENERACE, druhé místo
vybojoval tým MRT a poslední místo na bedně
získal tým OLD STARS BOYS. Vítěz obdržel
nejen putovní pohár, ale i nádhernou plastiku
ze dřeva od místního truhláře Jirky Višňáka,
poutní koláč od Míly Skalského a mnoho dalších hodnotných cen. Každý tým byl oceněn.
Závěrem prezident turnaje poděkoval všem
účastníkům (hráči, diváci, organizátoři) a pozval na večerní zábavu a na Mirečkův memoriál, který se uskuteční 8. září 2012.
20. ročník uspěšně skončil, ať žije
21. ročník.
Všechny fotografie naleznete na: http://
pompo62.rajce.idnes.cz/nohejbal_2012.

Nyní již mohly začít tvrdé boje vedené v duchu fair play.

V. Vondra

foto: V. Vondra
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Výtvarná soutěž o logo projektu
Jilemnicko – svazek obcí vyhlašuje soutěž o výtvarný návrh loga projektu „Komunitní kompostování na Jilemnicku“. Soutěž
je určena především žákům základních škol
a studentům středních a vysokých škol. Návrh nového loga by měl co nejvíce znázorňovat téma projektu a místo jeho realizace.
Projekt Komunitní kompostování je zaměřen
na spuštění systému sběru a třídění bioodpadu v rámci celého regionu Jilemnicko s cílem snížit množství skládkovaného odpadu
a využít zelenou hmotu pro další rekultivaci obecních pozemků v podobě kvalitního
kompostu.
Vítězné logo bude vybráno komisí složenou ze zástupců Jilemnicka – svazku obcí
a schváleno valnou hromadou. Autor vítězného návrhu získá věcnou cenu v podobě výtvarných potřeb dle vlastního výběru v hodnotě 1 000,– Kč. Vítězný návrh bude dále
zpracován pro profesionální grafické využití
a přejde do majetku Jilemnicka – svazku
obcí. Logo bude užito na veškeré prezentační materiály a pořízené technické a strojní vybavení. Logem budou také označeny
všechny komunitní kompostárny, kterých
bude v regionu Jilemnicko celkem šest.
Své návrhy zasílejte v tištěné podobě
v zalepené obálce s označením „Soutěž –
logo“ na adresu Jilemnicko – svazek obcí,
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
do 16. listopadu 2012.
Ing. Radka Paulů

Krámek u školy aneb Jak to vše
vzniká…
Mnozí z Vás si již všimli a mnozí se i ptají,
co se tam děje, a co tam bude…???
…ano, jde o to místo, kde si ponikeláci pamatují krámek, vlastně různé krámky, jak šel
čas… ten malinkatý u školy.
Krámek tam býval od doby, kdy byl dům
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postaven, jak o tom svědčí, tedy donedávna
svědčily, i rolety. Jedna ještě z dob c. a k. Když
jsem přišla do Poniklé já, krámek tam nebyl, ale
místo samotné si o něj říkalo neustále. Nedalo
mi to a oslovila jsem majitele domu. Nakonec
jsme se dohodli a vše mohlo začít. Jenže nezačalo, neb se do cesty k znovuvytvoření krámku
přidalo pár nedobrých životních zkušeností,
ne tedy mých osobních, a rekonstrukce nutná
k otevření se rozplynula jak pára nad hrncem.
Vše v jednu chvíli vypadalo na krach… ale nestalo se tak a od prázdnin jsme začali s rekonstrukcí sami.
V Krámku měl původně být med a vlněné výrobky, něco rukodělného a taky pár výtvarných potřeb pro místní šikulky, a protože
je před školou, nějakou tu svačinu a dobrotu.
Jenže mezitím zavřel svůj obchod pan Soukup
a lidé se mě čím dál častěji ptali na potraviny.
Vše jsem tedy zvážila a došla k tomu, co jsem
tolikrát slýchávala, že potraviny nahoře opravdu chybí… Mohu vám tedy říct, že potraviny
v Krámku budou tím hlavním. Krámek sám
o sobě je malinkatý a tím i sortiment bude omezený, neznamená to ale, že nebude možno si
větší nákupy objednávat. Tedy – pro to, co zapomenete koupit v hyper-super si přijdete, a to,
co byste rádi, nebo po čem vaše mlsné jazýčky
touží, mi řekněte a já se s tím pokusím něco
udělat. Je to začátek a je vlastně na vás jak bude
Krámek u školy vypadat…
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A ještě jedna otázka, na kterou se ptáte –
kdy? 13. 10. 2012 je to správné datum pro odpověď. Je to sobota a celý den se kolem krámku
bude něco dít. V tuto chvíli nejsou dané časy,
vše se ale dozvíte včas na plakátech a vývěskách. To, co vím, je toto:
– Koncert flétnového souboru Piskoř při ZUŠ
v Jablonci nad Jizerou
– Kytarový koncert Milana Duspivy
– Autorská módní přehlídka – prodejná ;o)
– ARTBOX , reci-věci z dílny Vanesy Wallet
Hardi (http://www.artbox-klanovice.cz/moda.
html)
– APTAK, malované výtvory z dílny Ireny
„hypacudy“ Slavíkové (http://www.fler.cz/
hypacuda)
– HAD, pletené výtvory Ivany Hádkové
(http://www.fler.cz/had)
A možná nejen to…
A jako třešinka na dortu:

Je to křížek v polích, u staré pískovny s nádherným
výhledem na Hrubý kus.

– FAUST
Ponikelská premiéra veleúspěšného,
na hronovském divadelním festivalu ověnčeného divadelního dílka v podání Bažantovy
loutkoherecké skupiny DS Kolár při TJ Sokol
Poniklá.

Společně se dohodli a společně našli cestu,
jak vše vrátit do původního stavu.
Pan Josef Holubec dohodnul nápravu
cest, aby zemědělské stroje dále neničily kořeny lip, Pavel Auersvald lípy odborně prořezal, sehnal restaurátora a společně s ním kříž
na své náklady opravil.
Ani jeden z nich si nepřál, abych těchto
pár řádek napsala, ale mně to nedalo. Myslím,
že podobné věci se nedějí denně, a Vítkův kříž
i místo, na kterém se nachází, si svou podobu
zaslouží. Tedy za sebe a vím, že i mnohé další,
za obnovu Vítkova kříže děkuji.

Sofi

Vítkův kříž
Je to křížek v polích, u staré pískovny
s nádherným výhledem na Hrubý kus… Fouká tam jak na výdrholci, ale kochá se tam moc
krásně.
Teď už je to zas kříž, ale nebýval. V šedesátých letech byl kříž povalen, vylomen
z podstavce a kamenný podstavec rozbit. Jeho
majitel kámen postavil a zakonzervoval, kříž
uschoval a čas šel svou cestou…
Došel až tam, kde se setkali dva muži –
jeden uchoval zbytky kříže jako vzpomínku
na své předky, druhý kříže navrací krajině.

foto: Sofi

Sofi
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Inzerce

Pod horami – červenec – srpen

Inzerce

Klub přátel historie - Transsaltum v Jilemnici je registrovaným občanským sdružením,
věnující se nejen historické architektuře a archeologii, ale také historii ve všech možných
oborech, pak hlavně v oblasti nejhořejší části
toku řeky Jizery.
Hledáme možné zájemce o tuto historie plnou
činnost, nové členy či jen pouhé příznivce,
od nejmladších až po nadšence z řad seniorů. Účast není vázaná, ale třeba pouze příležitostná. Klub má své internetové stránky
na adrese: www.transsaltum.wz.cz
Kontakt na náš klub je na adrese: Zdeněk
Fišera, Luční 1014, 514 01 Jilemnice, tel.
481 54 56 41, e-mail: jezevec.pojizeri@
seznam.cz a nebo jinak případně: danielafish@quick.cz, popřípadě se lze kontaktovat
na Obecním úřadě v Poniklé u pana starosty
Ing. Tomáše Hájka. Účast není závazná.
Zdeněk Fišera
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