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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máme tu nové číslo našeho ponikelského
zpravodaje. Přestože v uplynulém období
neproběhlo zasedání zastupitelstva obce
a do tohoto čísla není tedy vložen zápis,
musím říct, že je to číslo vskutku obsáhlé. Troufám si říct, že takto bohatý obsah
jsme tu už dlouho neměli. Děkuji Vám
všem, kteří jste mi poslali své příspěvky
Příspěvky se nám v redakci sešly tak, že
o nejvýraznějších akcích, které se v uplynulém období u nás v obci odehrály, se
dočtete hned na několika místech. Myslím
tím požár ve škole (samozřejmě ten simulovaný) a návštěvu celostátní komise soutěže Vesnice roku 2008. O naposled zmiňované události se dozvíte jak z pohledu
paní starostky, tak z pohledu členů rady
obce, kteří „slavnou komis“ provázeli,
hostili a dokonce i bavili (o tom Vám svým
půvabným stylem povypráví náš divadelní
mág Tomáš Hájek v „Deníčku ponikelského ochotníka“).
Nutno ještě upozornit nejen Vás, kteří do
zpravodaje píšete, nejen Vás, kteří řešíte
naši soutěž, ale vlastně všechny čtenáře na
to, že

uzávěrka příštího zpravodaje se
posunuje na 10. 12. 2008.

Je to z toho důvodu, abychom si mohli číst
ve vánočním zpravodaji právě v době svátků Vánočních. Nezbývá, než Vám popřát
příjemné čtení za dlouhých nocí, které se
k nám nemilosrdně blíží.
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Zpráva Rady obce za období od 29. srpna do
20. října 2008. Rada obce se za uvedené období
sešla celkem 6x a z nejdůležitějších zpráv jsem
pro Vás vybrala:
RO byla starostkou seznámena o pozastavení prací na stavbě „Přístavba sportovní
haly“- II. etapa. Na kontrolním dni konaném
dne 2. 9. 2008 stavební firma oznámila, že není
schopna plnit závazky vůči subdodavatelům ve
výši 3 mil. Kč. Jako odůvodnění uvedla nepříznivé klimatické podmínky, změny v projektu
a v použitých materiálech, navýšení cen u stavebního materiálu. Po obci požadovala uznání
více-nákladů a jejich úhradu ve výši 1,5 mil. Kč
s prodlouženou splatností do konce března
2009. S tímto požadavkem jsme nesouhlasili
a nic podobného nepřistoupili. Pan Bohumil
Šír, stavební dozor, byl požádán o vypracování protokolu ke dni přerušení prací II. etapy
přístavby tělocvičny. Byl sestaven podrobný

seznam prací, které byly hotovy, a seznam prací,
které bylo nutné ještě dodělat. Z důvodu čerpání
státní dotace na II. etapu přístavby je nutné stavbu dokončit a zkolaudovat do konce letošního
roku. Další jednání s Dolce Vitou s.r.o. Roudnice nad Labem bylo doporučeno řešit přes právníka. Jediný, který projevil snahu nám pomoci
a jít se stavební firmou do sporu, byl Mgr. Ing.
Dalibor Jandura. Dolce Vita s.r.o. byla upozorněna na porušení smluvního vztahu založeného
smlouvou o dílo a byla vyzvána obnovit plnění smlouvy o dílo, a to v rozsahu garantujícím
splnění závazného termínu dokončení díla II.
etapy do 23. 12. 2008. Zástupce firmy pan Čaník
zaslal na OÚ Poniklá protokol o ukončení díla
a oznámení, že pokud neuznáme více-náklady,
nebudou stavební práce obnoveny. O dodělání
II. etapy bylo předběžně jednáno s panem Jandou, který přislíbil dokončení stavby v termínu.
Dodělání ústředního topení a kompletaci zařizovacích předmětů potvrdila firma JAMAS plus

O dodělání II. etapy bylo předběžně jednáno s panem Jandou, který přislíbil dokončení stavby v termínu.

foto: Marek Kulhavý
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s.r.o. Semily. Cenová nabídka na rozvod a instakou. Zástupce firmy pan Vrbata nám představil
laci topení, hygienického zařízení, položení
provozní linku, která má zajišťovat dodávky
dlažby, obkladů, osazení dveří, vymalování,
nárazníků pro automobilku ve Vrchlabí. Přioprava izolace v nářaďovně činila předběžně
slíbil omezení hlučnosti v nočních hodinách
700 tis. Kč.
na minimum. Firmě bylo pronajato sociální
RO i v letošním roce projednávala s nájemzázemí na ČOV a venkovní zpevněná plocha
níky z čp. 266 a 267 vyúčtování za topnou sezópro umístění buňky, která slouží jako šatna pro
nu. Nájemníci s předloženým vyúčtováním
zaměstnance.
nesouhlasí a požadují po správci bytového fonRO již v minulosti přislíbila odměnit všechdu vysvětlení některých nesrovnalostí. Dodávny spolky za jejich aktivní činnost. Získaná
ka tepla byla navýšena o proti minulé sezóně
dotace za modrou stuhu v loňském roce v soutěži Vesnice roku 2007 byla z větší části použio téměř 100%. RO doporučila požádat projekční kancelář JENA CZ s.r.o. Turnov o výpočet
ta na zhotovení střešní krytiny na obslužném
tepelných ztrát v obytných domech a firmu
objektu Bahýnko. Aby splnila slib, část získané
ISTA Žamberk o překontrolování jednotlivých
dotace rozdělila takto: finanční příspěvek ve
výpočtů za období 2007/2008. Bylo navrženo
výši 10 tis. Kč získali SDH Poniklá, TJ Poniklá,
změnit dodavatele LTO. Nevysvětlitelný je rozsoubor Satori a SDH Přívlaka, na činnost soudíl průměrné ceny za litr LTO při nákupu a na
kromého Krkonošského muzea manželů Pičskladě. Rozdíl cen činí 5,- až 10,- Kč. K navýšení
manových bylo odsouhlaseno 15 tis. Kč a po
nákladů na teplo došlo z důvodu nevyúčtované1 tis. Kč Včelařům, Červenému kříži, Českému
ho počátečního zůstatku v období 2006-2007.
svazu žen a Speleologické společnosti.
Uvedené množství bylo pouze účetně evidoRO projednávala žádost TJ Poniklá o finančváno, ale nájemníkům
ní příspěvek na zakouneúčtováno. Nájempení 2 ks elektrického
níci měli být s touto
bojleru s obsahem 200
Veřejné projednávání
skutečností seznámeni.
l, kompletní vodárnu
Protože náklady na
s obsahem bojleru 200
územního
plánu
teplo jsou v obou bytol a průtokový ohřívač
vých domech opravdu Kdy: 18. 11. 2008 od 16.00 hodin
do kuchyňky v kabivysoké, je doporučeno
Kde: V zasedací místnosti OÚ Poniklá nách na fotbalovém
požádat firmu COMA
hřišti. Předpokládané
Jilemnice o předložení
náklady budou činit
cenové nabídky na
35 tis. Kč. RO odsoutopení pevnými palivy.
hlasila zafinancování
RO projednávala podanou výpověď pana
potřebného zařízení do kabin se zahájením
Šafránka z mandátní smlouvy. Bylo doporučenové sezóny v příštím roce.
no vypsat výběrové řízení. Ukončení mandátRO vzala na vědomí oznámení MěÚ Jilemní smlouvy s panem Šafránkem je navrženo
nice, odbor územního plánování a stavebního
řádu, o veřejném projednání návrhu Územník 31. 12. 2008.
RO projednávala jednotlivé připomínho plánu obce Poniklá, které se bude konat dne
ky přívlackých občanů na špatně provedenou
18. 11. 2008 od 16:00 hod v zasedací místnosopravu silnice III. třídy Poniklá-Přívlaka. Proti obecního úřadu. Na tomto projednání bude
tože problémy v zimním období jsou místním
možné uplatnit poslední námitky a připomínobčanům více než známé, žádná připomínka
ky. Po schválení územního plánu bude možné
nebyla podceněna a všechny byly postoupeny
požádat o dotaci z Grantového fondu Libereck vyřízení. Pokud nebudou provedena opatření
kého kraje.
k nápravě, není doporučeno silnici převzít do
RO vzala na vědomí smlouvu o zajištění
majetku obce.
zpětného odběru vyřazeného drobného elekRO na svém jednání provedla místní šetření
trozařízení. Na OÚ byla u vchodových dveří
ve firmě VHE Logistic s.r.o. Donedávna prázdumístěna „zelená popelnice“. Do popelnice je
ná hala u hlavní silnice se stala výrobní jednotmožné odkládat všechna drobná eletrozařízení
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jako: kalkulačky, mobily, baterie, kulmy, holicí
RO provedla místní šetření na pozemku
strojky, atd.
za kantýnou. Bylo zjištěno, že postavené kůlny
RO vzala na vědomí upozornění povodí
jsou částečně i na obecním pozemku. S vlastníLabe na zákaz ukládání posečené trávy v okoky bylo doporučeno projednat odstranění dvou
lí všech místních vodních toků a řeky Jizery.
kůlen v těsné blízkosti kantýny. Ostatní kůlny
Žádáme tímto všechny občany, aby nařízení
je navrženo ponechat a do 31. 5. 2009 provést
respektovali.
úklid. Dále bylo odsouhlaseno pokácení 3 ks
RO vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ
javorů. U zadní stěny kantýny je v příštím roce
Jilemnice, odboru dopravy, o úplné uzavírce sildoporučeno provedení odkopu zeminy pod
nice číslo III/28623 v úseku mezi obcí Poniklá
úroveň izolace. Spadané listí ze stromů a odkládané odpadky jsou již nad úrovní izolace a při
a Jestřabí v Krkonoších z důvodu pokládky ložné a obrusné asfaltové vrstvy ve dnech 1. 10. – 3.
deštivém počasí proniká vlhko do zdiva budo10. 2008. Opraven byl
vy. Bude zařazeno do
1,5 km dlouhý úsek silplánu prací DS.
nice, který se z důvodu
RO i v letošním
nedostatku finančních
roce projednávala značprostředků před 4 lety
Novým místem zpětného odběru ný nedostatek vody ve
nepodařilo vyspravit.
vysloužilých elektrospotřebičů je vodojemu Horní Dola.
RO projednávala
Navážení vody zvodovestibul OÚ Poniklá.
žádost SDH Poniklá
jemu Keříček bylo
o mimořádný finanční Do přistavené zelené popelnice předběžně projednáno
příspěvek. Družstvo žen
můžete odložit nefungující telefony, s místními hasiči. Na
propojení vodovodu
postoupilo poprvé v historii na MČR družstev kalkulačky, klávesnice, fény, holicí byl vypracován prosborů
dobrovolných strojky, vrtačky, hračky, teploměry, jekt. Protože vlastník
hasičů v požárním fotoaparáty, vysloužilé baterie atd. pozemků změnil svůj
sportu. RO odsouhlasi- V případě většího zájmu bude po obci názor a překop nepovola finanční odměnu za rozmístěno nádob na elektroodpad lí, hledalo se jiné řešení.
reprezentaci naší obce více.
V současné době je
na celorepublikové souv dokončení nová protěži ve výši 5 tis. Kč.
jektová dokumentace.
RO odsouhlasila finanční příspěvek oblastUskutečnění akce je naplánováno na příští rok.
nímu spolku ČČK Semily se sídlem v Jablonci
RO nedoporučila na podzim rozmístění
nad Jizerou, který pořádal i v letošním roce pod
velkoobjemových kontejnerů po obci. Většinou
vedením lékařů a zdravotních sester školení
se v tomto období do kontejneru odkládají věci,
první pomoci pro žáky základních škol. Z naší
které tam nepatří. Pokud je mezi Vámi někdo,
školy se zúčastnilo celkem 7 dětí. Schválený příkdo potřebuje provést likvidaci velkoobjemovéspěvek na žáka je 500,- Kč.
ho odpadu, je možné se dohodnout přímo na
RO vzala na vědomí smlouvu o poskytnutí
obecním úřadě a odvoz Vám bude zajištěn.
dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt
RO nedoporučila pro letošní zimní sezónu
pod názvem „Bezpečná cesta do školy“. Účelem
navyšovat ceny jízdného na lyžařském vleku.
projektu byla výměna dopravního značení po
RO vzala na vědomí smlouvu o spolupráci
obci. Poskytnutá dotace činí 40 tis. Kč. Celkem
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
bude vyměněno 21 dopravních značek. Předpokraje pro období roku 2009. Příspěvek obcí na
kládaný rozpočet akce je 52 tis. Kč.
zajištění dopravní obslužnosti zůstává zachován
RO odsouhlasila proplacení materiálu na
ve stejné výši jako v roce 2008, tj. 90,- Kč / obyopravu zatrubněného potoka z vyvěračky ve
vatele. Celková výše příspěvku pro rok 2009 činí
výši 10 tis. Kč. Za pomoc České speleologické
109 180,- Kč.
společnosti ZO 5-01 Bozkov děkujeme a souAlena Vondrová, místostarostka obce
hlasíme s vyplacením finanční odměny ve výši
2 000,- Kč.

Třiďte elektroodpad
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Ještě jednou „Vesnice roku
2008“
Jak mnozí správně tuší, naše vítězství
v krajském kole znamenalo postup do soutěže
celostátní. Termín příjezdu komise do naší
krásné obce byl stanoven na sobotu 6. 9. odpoledne. Nic lepšího jsme si nemohli přát. Avšak
po dovolených na přípravu moc času nezbývalo. Co ukázat či nabídnout, aby to o Poniklé
vypovědělo co nejvíce a též se vše dostatečně
vrylo do povědomí členů komise. Co stále proslavuje Poniklou, i když se tu bohužel nestřídají dlouhé zástupy turistů? Přece Krkonošské
pohádky. A z toho jsme se rozhodli vycházet.
Společně jsme navštívili sklad kostýmů
našich i vysockých divadelníků (velice jim tímto děkujeme), prohrabali doma skříně a Anče,
Kuba, Trautenberk a Bába kořenářka byli na
světě.
V sobotu ve 13 hodin jsme „slavnou komis
z Prahy“ vyhlíželi i se zástupci všech místních
spolků, organizací a podniků v obřadní síni. Po

Zprávy z obce
hodinové prezentaci všech aktivit a činností,
během níž došlo i na listování ve vystavených
kronikách či fotografiích, se vydali členové
komise s paní Vondrovou a panem Čížkem na
projížďku obcí.
Na poslední zastávce v areálu Homole se
„velkou náhodou“ potkali s Krakonošem, který se vydal za krásného počasí na obhlídku
Podkrkonoší. Setkání bylo překvapivé, krásné
a milé.
A protože ke Krakonošovi také neodmyslitelně patří Anče, Kuba a hajnej, otázka: „Kde
máte Anče...?“padla vzápětí. V tu chvíli jsme
věděli, že volba byla správná.
Ti je na konci jejich cesty překvapili pohádkovou scénkou v muzeu manželů Pičmanových po krátké prohlídce stodoly. „Bylinky“
od Báby kořenářky se dostaly nejen lakomému
Trautenberkovi, ale i unavené komisi a konečně
došlo i na pohoštění. Jak jinak, než po krkonošsku. Ochutnali kyselo, které se Trautenberkovi
zdálo moc kyselé, voňavý hubovec a ještě teplé
buchty s kakaem od paní Pičmanové, výborný

Společně jsme navštívili sklad kostýmů našich i vysockých divadelníků (velice jim tímto děkujeme),
prohrabali doma skříně a Anče, Kuba, Trautenberk a Bába kořenářka byli na světě.

foto: OÚ Poniklá
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švestkový koláč od paní Hájkové a sejkory od pana Šíra.
Pro ty, kterým by nechutnaly krkonošské speciality, byl
ještě připraven guláš a dršťková polévka. Ale nebylo to
zapotřebí, neboť naše skromná krkonošská kuchyně byla
vyhodnocena jako nejlepší
z celé republiky.
Posezení se všemi hodnotiteli bylo velice příjemné,
počasí krásné, prezentace
obce snad dopadla podle
našich představ – dalo by
se povídat do rána. Ale po V sobotu, 6. září, dorazila do vsi 13-členná komise celostátního kola
18. hodině jsme se museli soutěže Vesnice roku 2008.
rozloučit. Komisi čekalo ještě
foto: OÚ Poniklá
ubytování v nedalekém Bratmusí tedy dotaci spolufinancovat 20%, což je
rouchově, zhodnocení celého dne a nabrání
250.000,-Kč. Peníze z MMR budou uvolněny
nových sil na den poslední. Nezáviděníhodné.
až po vyhlášení výzvy, což bývá v červnu. Poté
Jak celá soutěž dopadla, mnozí víte. Do
je nutné vyplnit žádost a dodat potřebné přítřetího hodnoceného místa jsme se neumístili,
lohy tak, jak je vypsáno v podmínkách výzvy.
ale přesto se jméno Poniklá na internetových
Poté, co úřad obdrží vše, co je požadováno,
stránkách MMR objevilo. Získali jsme koláčobude otevřena limitka v určeném bankovním
vou cenu komise. Nezůstali jsme úplně anoústavu. Pokud vše proběhne hladce, peníze
nymní v soutěži „Vesnice roku 2008“.
jsou obci k dispozici v měsíci září, říjnu. Tyto
Děkujeme všem, kdo se na přípravách
peníze jsou tedy přesně určeny na projekt, ktei samotné realizaci podíleli, zvláště pak
rý je předložen MMR. Nelze tedy jejich část
manželům Pičmanovým a Krakonošovi, kteří
použít na podporu spolků, či pro další potřeby
obdivuhodným způsobem šíří věhlas Ponikobce.
lé, a to za téměř symbolické či úplně nulové
Za přislíbenou dotaci jsem slibovala opraodměny. Díky nim se vesnice Poniklá dostává
vu místních komunikací a vybudování parkodo povědomí dalších lidí.
viště u hlavní silnice. Pokud ovšem nebudeme
Členové RO
úspěšní při získání dotace na projekt „Propojení vodárenských systémů Keříček a Horní
Celostátní kolo soutěže Vesnice Dola“, bude tato výhra použita na tento problém číslo jedna. Myslím, že je všem jasné, že
roku 2008
prvořadým se v současné době stává nedostatek pitné vody pro horní část obce.
Byla jsem požádána, abych upřesnila, jak
Určitě nezapomeneme na nějakou finančvysoká je finanční výhra z této soutěže, jakým
ní
podporu
našim spolkům, ovšem nebude se
způsobem ji obec obdrží, a za co utratí. Jakožto
jednat
o
statisíce,
bohužel.
vítěz krajského kola soutěže získáme z MinisV
sobotu,
6.
září,
dorazila do vsi 13-členterstva pro místní rozvoj z Programu obnovy
ná komise celostátního kola soutěže Vesnice
venkova dotaci ve výši 1milion korun česroku 2008. Pověření radní si s návštěvou velmi
kých. Tato částka bude představovat 80%
dobře poradili a připravili program, jak se na
financí na požadovanou akci. Obec Poniklá
takto vzácnou návštěvu patří. Opět byli svoláni
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zástupci našich spolků a místních firem, opět
byla pečlivě připravena prohlídka obce. Závěr
byl situován do Muzea krkonošských řemesel,
kde mimo Krakonoše nechyběl ani Trautenberk, Anče, Kuba a ponikelská Bába kořenářka. Ani v pohoštění nebylo nikterak zaváháno
a byly připraveny speciality jako kyselo, hubovec, švestkový koláč,…… snad právě proto
jsme v celostátním kole soutěže získali „Koláčovou cenu“. Netušíme, co to pro obec přinese,
snad se na vyhlášení výsledků celostátního kola
této soutěže, 7. listopadu, dozvíme více. Pro
zajímavost, vítězem celostátního kola se stala
obec Lidečko (Zlínský kraj), 2. místo obsadila obec Pikárec (kraj Vysočina), 3. místo patří
obci Malenice (kraj Jihočeský). Pro tyto obce
to znamená přislíbenou dotaci ve výši 1milion, 900 a 800 tisíc korun. I když my jsme se na
stupních vítězů neumístili, nezoufejme. Za dva
roky může být vše úplně jinak.
V úterý, 21. října, k nám zavítala desetičlenná komise z KH kraje, která hodnotila
obce sousedního kraje. Chtěli prostě na vlastní
oči vidět, jak jsme dobří. Snad jsme je přesvědčili o tom, že naše vítězství je zasloužené.
Míla Kavánová
starostka obce

Zasloužená pauza při čištění vodojemu.

Nedostatek vody ve vodojemu
Horní Dola
Opět jsme letos na podzim řešili nedostatek vody ve vodojemu Horní Dola. Děkuji
tímto ponikelským dobrovolným hasičům,
kteří ihned zmobilizovali svoje síly a rozvrhli
si služby. Naštěstí museli navézt jen několik
cisteren. Začalo pršet a hladina ve vodojemu
stoupla. Nechceme nic podcenit, proto jsme
požádali hasiče o ponechání hadic pro případ
dalšího navážení vody. Navážena byla pitná voda z vodojemu Keříček. K případnému
znečištění mohlo dojít při převozu. Pan Polej
navýšil dávkování chlornanu, nicméně dokud
nebudou známy výsledky laboratorních rozborů, je třeba s vodou zacházet jako s vodou
užitkovou. Toto platí hlavně pro rodiny s malými dětmi. Situace s nedostatkem vody se nám
bohužel rok co rok opakuje. Proto již byl zpracován projekt na „Propojení vodárenských
systémů Keříček a Horní Dola“. Protože jsme
se nedohodli s majitelem pozemků, musel být
tento projekt přepracován a celé řízení ve věci
stavebního povolení se nám prodloužilo. Doufáme, že na jaře příštího roku budeme moci
stavbu zahájit. Pokud nebudeme úspěšní v získání dotace, budou použity finance z výhry

foto: OÚ Poniklá
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ze soutěže Vesnice roku 2008 a stavba
bude zahájena na podzim.
Také jsme se pokoušeli o posílení
vodojemu Horní Dola podzemní vodou
z vrtu. Zkušební vrt bohužel nepotvrdil takový objem vody, aby byl pro naši
situaci zajímavý a od vybudování vrtu
se upustilo. Další místo, kde by se měl
nacházet silný pramen a kde nám bylo
doporučeno vrtat, se nachází opět na
soukromém pozemku a jeho majitel,
i přes veškeré nabídnuté výhody, stavbu
vrtu nepřipustil.
Myslím, že problémem s nedostatkem vody se zástupci obce zabývají
dostatečně a zodpovědně. Myslím, že
více podniknout nemohli. A věřím, že
problém odstraníme již v příštím roce.

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu poruchy na vodovodu je až do
odvolání obecním úřadem Poniklá voda
z vodojemu HORNÍ DOLA nepitná.
Prosíme všechny odběratele této vody,
aby vodu převařovali.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Poniklá

tento

Míla Kavánová
starostka obce

Nová silnice mezi Poniklou a
Jestřabí v Krkonoších

Tak jsme se dočkali a kupodivu to šlo i bez
petice. Již od ukončení rekonstrukce silnice
vedoucí po Poniklé směrem k Jestřabí jsme se
mnozí pozastavovali nad tím, jak je možné, že
úsek mezi obcemi zůstal nedokončen. Ti, kteří o této akci věděli více,
se zlobili přímo úměrně
s množstvím informací.
Za poměrně nepřejícího počasí byl tento úsek
silnice dokončen. Ještě
nejsou dosypány krajnice, silnice je v některých
místech poměrně úzká,
….. ale nenadávejme.
Peníze, které byly použity právě na tuto část
silnice III. třídy, mohly
být klidně použity někde
jinde. Silnic v havarijním stavu má Liberecký
kraj stále dostatek.

Uklízení sena a trávy k potokům
Správa lesů a Povodí Labe upozorňuje
vlastníky pozemků okolo vodních toků i další občany, že posečená tráva nepatří na břehy
potoka, ani na okraje lesa nad potokem. Při
větším dešti je tato tráva postupně odplavována
do vodního toku a dochází k ucpání propustků a zanášení koryta vodoteče. Při povodních
potom dochází k značným škodám, kterým se
dá předejít.
OÚ Poniklá

Míla Kavánová
starostka obce

Tak jsme se dočkali...



foto: OÚ Poniklá
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Nové dopravní značení v obci
Dosáhli jsme na dotaci z Grantového
fondu LK určené na dopravní značení v obci.
Sice ne v takové výši, jakou jsme požadovali,
ale i tak nám to bude stačit na výměnu téměř
všech značek „Dej přednost v jízdě“. Budeme
tedy doufat, že alespoň chvíli nám toto značení
vydrží v odpovídající kvalitě.
OÚ Poniklá

Nový majitel firmy SINGING
ROCK
Investiční fond ARX koupil dva české konkurenty na středoevropském horolezeckém

a zaměřují se na podnikání ve střední Evropě.
Firmy skupují, restrukturalizují, konsolidují
a prodávají dál. Lze tedy očekávat, že podobný
osud čeká spojený bolaticko-ponikelský podnik.
Ze známých investičních projektů fondů
ARX jsou známé například Czech On Line
(portál Volný.cz, dnes v rukou Telekom Austria) a Cenega (vydavatel a distributor počítačových her).
Partnery fondů ARX a tedy mozky a zároveň spolumajiteli jsou Jaroslav Horák (Praha),
Jacek Korpala (Waršava) a Brian Wardrop
(Bukurešť).
OÚ Poniklá

Začátek nové firmy u nás v
Poniklé
Hlavně obyvatelé v dolní části Poniklé
nemohli nepostřehnout, že v bývalém objektu
skladu podniku TIBA začíná nová výroba. Svůj
provoz zde zahájila firma VHE Logistic s.r.o., která dodává automobilce ve Vrchlabí přední i zadní nárazníky s namontovanými umělohmotnými částmi. Každý začátek je těžký. Je třeba ještě
spoustu věcí dořešit, ale i přes počáteční stížnosti
obyvatel se u nás provoz pomalu zabydluje.
V prostoru, kde nyní projíždějí kamióny,
bylo připraveno stání pro desítku automobilů.
Teď je otázka, co je lepší. Parkování a klid,

Nové značení příjde k duhu...

foto: OÚ Poniklá

trhu. Singing Rock mu patří celý a Lanex vlastní z více než poloviny.
V tiskové zprávě stojí, že Lanex zůstane
samostatnou firmou. Singing Rock se s ním
sloučí.
Nadále budou vedle sebe existovat značky
Lanex, Tendon, a Singing Rock.
Fondy ARX jsou z části českého původu

I přes počáteční stížnosti obyvatel se u nás provoz pomalu zabydluje.

foto: OÚ Poniklá
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nebo trocha rámusu a pracovní příležitosti?
Určitě se přikláním k té neklidnější variantě.
S vedoucími pracovníky se dají problémy řešit.
Z jednání s nimi mohu říci, že jsou vstřícní.
A více pracovních míst v obci je jistě snem
každého z nás.
OÚ Poniklá

Hodnocení TC JSDH Poniklá
– Požár v ZŠ Poniklá
Dne 22. září proběhlo v budově ZŠ Poniklá taktické cvičení. Jednalo se o evakuaci ZŠ
Poniklá při vzniku požáru, evakuaci a ošetření
raněných, organizaci při likvidaci požáru,
ukázku vybavení speciálních policejních jednotek, ukázky zpacifikování pachatele, ukázku
vyproštění posádky ze zdemolovaného vozidla
a její následné ošetření.
Evakuace žáků z budovy ZŠ po vyhlášení
požáru byla velmi rychlá. Žáci opustili prostor
školy za necelé dvě minuty. Pouze žáci jedné
ze tříd zůstali ve škole uvězněni. Po jejich nalezení jednotkou SDH Poniklá byli žáci bez

zranění odvedeni ze školy za jejich doprovodu, zraněným žákům byla poskytnuta první
pomoc (otřes mozku, zlomenina horní paže,
otevřená zlomenina dolní končetiny). Část
jich byla evakuována pomocí vysokozdvižné
plošiny. Žák s těžším zraněním (otevřenou zlomeninou) byl odnesen na nosítkách. Souběžně
probíhaly přípravné práce na uhašení požáru.
V prostoru před školou žáci 7. třídy poskytli následné ošetření všem zraněným. Také si
zde mohli vyzkoušet resuscitaci – masáž srdce
a dýchání z úst do úst. Zvláště pro mladší žáčky
byla tato ukázka velmi zajímavá.
Podle pracovnice ČČK paní Javůrkové
žáci předvedli výkon ohodnocený chvalitebně
(chybička při ošetření otevřené zlomeniny).
Ponikelští dobrovolní hasiči byli paní
Javůrkovou hodnoceni výborně, neboť poskytli první pomoc již na místě nalezení, tedy ve
škole.
Požár střechy ZŠ byl názorně likvidován
hašením z vysokozdvižné plošiny.
Vyloupení osobního automobilu a následné zneškodnění nebezpečného pachatele sle-

Posádka JSDH města Jilemnice předvedla profesionální práci při vyprošťování osob uvězněných v havarovaném
vozidle.
foto: OÚ Poniklá
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dovali žáci napjatě a povzbuzovali mohutně
pracovníky Policie ČR. Výstroj pořádkové
jednotky Policie společně s názornou ukázkou zpacifikování útočníka byla našimi žáky,
zejména vyšších ročníků, vyzkoušena osobně.
Ochranný štít odolal i nárazům nejtěžších
deváťáků, naopak profesionálním chvatům
se ani ti největší borci neubránili a byli
zneškodněni.
Posádka JSDH města Jilemnice předvedla
profesionální práci při vyprošťování osob
uvězněných v havarovaném vozidle. Od
rychlého vniknutí do vraku auta, kontroly uvězněných, jejich ošetření, následné
„otevření“ auta a vyproštění zraněných.
Všichni byli ohromeni rychlou a odbornou
prací této jednotky, i speciální technikou, kterou JSDH města Jilemnice disponuje. Na závěr
si ještě žáci vyzkoušeli umístění zraněného do
speciálních nosítek a jeho fixaci v nich.
Cvičení proběhlo profesionálně, odpovídalo možné reálné situaci. Žáci i učitelé byli
seznámeni s místem, kam by byli žáci odvedeni v případě opravdového požáru školy do
té doby, než by si pro ně přišli rodiče (nedaleká
budova hasičské zbrojnice). Naši ponikelští

Zprávy z obce
hasiči nepodcenili toto cvičení a přistupovali
k němu, jako by šlo o skutečnost. Na jejich
práci, stejně tak na odvedenou práci následného ošetření našimi žáky, jsem náležitě pyšná
a myslím, že můžu říci, že bychom podobnou
situací v reálu nebyli zaskočeni.
Ukázky práce Policie ČR, ČČK a JSDH
byly velmi názorně předvedeny.
Že se jednalo o velmi profesionálně provedené cvičení dokazuje fakt, že někteří žáčci
se několikráte dotazovali na další podrobnosti,
např. kde přesně hoří, kdy přijede sanita, kam
zmizel zloděj, …
Podle mého názoru by se každý školák měl
zúčastnit takovéhoto cvičení alespoň jedenkrát, abychom předešli zbytečné panice a abychom ukázali žákům, jak se v nastalé situaci
zachovat, jak poskytnout první pomoc.
Děkuji za zorganizování tohoto taktického
cvičení a hodnotím na VÝBORNOU.

Žák s těžším zraněním (otevřenou zlomeninou) byl odnesen na nosítkách.

Míla Kavánová
starostka obce

foto: OÚ Poniklá
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Změna systému svozu odpadů od ledna 2009
Pro fyzické osoby – občany (roční sazby)

velikost
nádoby

četnost
odvozů

cena za
1 odvoz

cena za rok

pronájem

60 l

1 x týdně

27,00 Kč

1 375,00 Kč

113,00 Kč

1 488,00 Kč

60 l

1 x 14 dnů

35,00 Kč

912,00 Kč

113,00 Kč

1 025,00 Kč

80 l

1 x týdně

30,00 Kč

1 555,00 Kč

113,00 Kč

1 668,00 Kč

80 l

1 x 14 dnů

38,00 Kč

988,00 Kč

113,00 Kč

1 099,00 Kč

110 l, 120 l

1 x týdně

35,00 Kč

1 824,00 Kč

121,00 Kč

1 945,00 Kč

110 l, 120 l

1 x 14 dnů

45,00 Kč

1 166,00 Kč

121,00 Kč

1 287,00 Kč

240 l

1 x týdně

68,00 Kč

3 558,00 Kč

213,00 Kč

3 771,00 Kč

240 l

1 x 14 dnů

87,00 Kč

2 272,00 Kč

213,00 Kč

2 485,00 Kč

340 l

1 x týdně

97,00 Kč

5 023,00 Kč

320,00 Kč

5 343,00 Kč

340 l

1 x 14 dnů 124,00 Kč

3 229,00 Kč

320,00 Kč

3 549,00 Kč

660 l

1 x týdně

176,00 Kč

9 149,00 Kč

791,00 Kč

9 940,00 Kč

660 l

1 x 14 dnů 228,00 Kč

5 920,00 Kč

791,00 Kč

6 711,00 Kč

770 l

1 x týdně

205,00 Kč

10 644,00 Kč

770 l

1 x 14 dnů 258,00 Kč

6 698,00 Kč

1100 l

1 x týdně

266,00 Kč

13 814,00 Kč

cena
celkem

827,00 Kč 11 471,00 Kč
827,00 Kč

7 524,00 Kč

1 265,00 Kč 15 079,00 Kč

Upozornění: ceny jsou podle předpokladu navýšeny o 15% a uvedeny bez DPH. Cena
uvedená v tabulce je pouze cena za vývoz SKO, poplatek za velkoobjemový odpad
a nebezpečný odpad bude činit 100,- Kč / osobu pro rok 2009.
CENA KOMBINOVANÉHO ODVOZU:
V zimním období je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x týden (od listopadu
do dubna). V letním období je účtována sazba podle uvedeného ceníku 1 x 14 dnů (od
května do října). Cena pronájmu nádob a odvozu nebezpečných složek komunálního
odpadu je shodná s cenou u sazeb s četností odvozů 1 x týden, 1 x 14 dnů.
Při vynášce nádoby na vzdálenost od 10 m do 30 m se cena služby zvyšuje o odvoz
1 x týdně 390,- Kč, odvoz kombin. 293,- Kč, odvoz 1 x 14 dnů 201,- Kč. Invalidní občané
mají vynášku zdarma.
K cenám uvedeným v ceníku bude účtována DPH dle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) společnost nezajišťuje údržbu
a servis.
CENY ZNAČENÝCH PYTLŮ NA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad: 58,- Kč/ks včetně DPH.
Pytle o objemu 60 l pro směsný komunální odpad:
30,- Kč/ks včetně DPH.
(k dostání na všech obecních úřadech ve svozové oblasti společnosti Severočeské komunální služby s.r.o.)
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Oprava a omluva

Do dotazníku se vloudilo několik chyb.
Bohužel, zavedení nové věci se někdy neobejde
Prosím, aby si jednotliví nájemci vybrali
bez chyb a nepřesností:
z uvedené nabídky velikost popelnice a druh
V ceně 100,- Kč jsou náklady na svoz
vývozu, zda týdenní, 14denní nebo komnebezpečného a velkoobjemového odpadu,
binovaný.
nikoliv náklady na tříděný odpad – to byla
Poté je třeba vyplnit formulář (byl roznešpatná informace. Náklady na tříděný odpad
sen do všech domácností, pokud ho nemáte,
nebudou v ceně zahrnuty.
můžete si jej vyzvednout na OÚ) a do 15. listoProtože je stále platná vyhláška o místních
padu ho doručit na OÚ Poniklá.
poplatcích, a nebudeme ji schopni změnit do
Pokud nedostaneme od Vás vyplněný
konce roku, jsme omezeni výší poplatku, což je
formulář, bude Vám ponechána 120 l popel500,- Kč/obyvatele.
nice s týdenním svozem. V části obce Přívlaka
Popelnice o velikosti 120l s týdenním svopak 120 l popelnice se 14 denním svozem,
zem bude ponechána těm, u kterých náklanebo pytle.
dy na její vývoz nepřesáhnou tuto částku
Osoby vlast500,- Kč osobu
nící rekreační ob(pro 5 a více osob
jekt si buď vyberpopelnici).
ou z výše uvedené
Velkoobjemový odpad na tuto
Pokud
jsou
nabídky,
nebo
Velkoobjemové kontejnery nebudou rozmís- Vaše náklady vyšší
využijí možnost
než zmiňovaných
druhou – poplatek těny po vsi na obvyklých místech.
500,- Kč a za něj Kdo máte zájem o odvoz velkoobjemového 500,- Kč a nevy8 pytlů (stávající odpadu, volejte OÚ Poniklá, kde s Vámi bude berete si jinou
možnost, která by
systém). Možnost dojednán termín odvezení tohoto odpadu.
tuto
podmínku
č. 2 je bez nároku
Děkujeme za pochopení
splňovala, budete
na popelnici.
OÚ Poniklá
nuceni najet na
Pokud
se
systém „pytlový“
domluví obyvatelé
(v jednání je sysvíce
obytných
tém známkový).
domů na jedné popelnici, je třeba toto také
V případě, že máte svoji vlastní nádobu,
doložit a podepsat.
budete ji moci nadále využívat s tím, že do
Např.
naplněné popelnice viditelně umístíte pytel (je
Vybrána nádoba 120l pro čp. 678 a 679:
v jednání ještě možný nákup známek, takže
KOMBINOVANÝ svoz - Vývoz 1 x týdně v
místo pytle by byla popelnice označena známkzimním období: 1945/2 = 972,50 Kč, 1 x 14dnů
ou). V ceně poplatku 500,- Kč je 7 velkých pytlů.
v létě : 1287/2 = 643,50 Kč - 972,5 + 643,5
Pokud byste potřebovali pytlů více, bude nadále
=1616 (+19% DPH) = 1923,- Kč. V domě čp.
možné si pytle dokoupit na OÚ Poniklá.
678 bydlí 5 osob, v čp. 679 bydlí osoba jedna.
Pokud svoji vlastní nádobu nemáte, buPřipočítáme tedy 6 x 100 za svoz velkoobjedete nuceni platit pronájem této nádoby, což je
mového a nebezpečného odpadu. - 1923+600
u 120 l popelnice 121,- Kč. O tuto cenu Vám
= 2523,- Kč. Náklady na osobu: 2523/6…420,bude snížen počet pytlů (o 2,5 velkého pytle
Kč
méně).
Veškeré dotazy Vám budou odpovězeny na
V případě jedné nebo dvou osob žijících
tel. č .481-585-133, nebo na mailové adrese: kav jedné domácnosti to tedy znamená „pytlový“
vanova.ponikla@tiscali.cz - starostkou obce.
(nebo známkový) svoz. Pokud jsou v domácMíla Kavánová
nosti již osoby tři, mohou zvážit dvě varianty:
starostka obce
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Zprávy z obce

Výběrové řízení

Obec Poniklá vyhlašuje výběrové
řízení na zajištění výkonu správy
nemovitostí. Zájemcům budou
poskytnuty další informace na OÚ
Poniklá. Krátké životopisy budou
přijímány do 15. listopadu 2008.
Popelnici a pytle (pro tři osoby to bude
21 pytlů v případě vlastní nádoby, v případě
nájmu popelnice o dva a půl pytle méně),
nebo 60 l popelnici s 14-denním vývozem.
Jiná možnost se do poplatku 500,- Kč/osobu
nevejde.
Prosím zvažte všichni dané možnosti,
pokud se nám podaří rozjet tento systém,
určitě ušetříme a poplatek za svoz odpadů
zůstane stejný.
V případě, že stále zůstane svoz „čárkový“,
poplatek za pronájem 120l popelnice je 121,Kč, cena jednoho svozu je 48,50,- Kč, týdenní
svoz, jak máme doposud zde, nás přijde na
3.145,- Kč. Vzhledem k nepřizpůsobivým
občanům bude doplatek za svoz odpadů
v tomto případě pro obec neúnosný.
Stále se jedná ještě o svozu „čárkovém“.
Vše bude záviset na ceně, kterou nám svozová
firma nabídne. Stále více lidí se zajímá právě
o tuto možnost. Vše se bude projednávat na
na cházejícím zastupitelstvu obce.
Míla Kavánová
starostka obce

Volby do zastupitelstva Libereckého kraje 17. – 18. 10.
2008
Jak jsme volili v Poniklé
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého
seznamů voličů: 971
Počet voličů, kterým byly vydány úřední
obálky: 366
Počet odevzdaných úředních obálek: 366
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
celkem: 361
Procento účasti: 37,69%
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Počet hlasů pro jednotlivé strany
Česká strana sociálně demokratická - 102
Komunistická strana Čech a Moravy - 84
Občanská demokratická strana - 61
Koalice pro Liberecký kraj - 35
Starostové pro Liberecký kraj - 29
Unie pro sport a zdraví - 13
Volte Pravý Blok - 13
Strana pro otevřenou společnost - 6
Strana zelených - 6
Dělnická strana-za zrušení poplatků ve zdravotnictví - 5
Národní socialisté a rozumní - 3
SDŽ – Strana důstojného života - 3
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa - 1
Česká strana národně sociální - 0

Věra Nováková
zapisovatelka OVK

Rozpis hodin v tělocvičně
Na společné schůzce se jednotlivé spolky
a vedoucí tréninků dohodli na rozpisu hodin v tělocvičně (viz tabulky na další straně).
Doufám, že hasiči ocenili ústupek volejbalistek
a že vše bude fungovat tak, jak je navrženo.
K určitým změnám samozřejmě může dojít,
pokud se odpovědní dohodnou jinak. Vybírat se začne od kolaudace II. etapy haly
(předpokládám listopad). RO zatím navrhla
cenu podloženou hrubým výpočtem – pro
místní spolky 150,- Kč/hodinu, trénink vícekrát
týdně - sleva 20% - tedy 120,- Kč/hod, přespolní
200,-Kč/hod, celodenní nájemné 500,- Kč,
každý pronájem je spojen s udržovacím úklidem. Klíče budou k dispozici na OÚ, stejně
tak možnost zaplacení, nebo u starostky doma.
Bude možné se telefonicky domluvit.
Oceňuji především dva nové kroužky pro
žáky naší školy, a to „aerobik pro nejmenší“
a „stolní tenis“
Určitě se najdou ještě volné časy pro další
možné sportovní nadšence.
Míla Kavánová
starostka obce

PondĢlí
odpovĢdná
osoba
Úterý
odpovĢdná
osoba
StƎeda
odpovĢdná
osoba
tvrtek
odpovĢdná
osoba
Pátek
odpovĢdná
osoba

15:00 15:30

15:30
16:00
Stolní tenis

Z. VinkláƎ

P. Pospíchal
Sportovní hry

M. Holubcová
Volejbal
Stolní tenis

P. VinkláƎ
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K. Jirouová

P. VinkláƎ
SDH Poniklá

T. Klikorka

M. Holubcová
SDH eny

K. Kavánová
Aerobik, posil.

Petruková, edý
SDH

I. Plichtová
enský volejbal

17:00 17:30
18:00 18:30
19:00
TJ Poniklá, áci
DĢtské cviēení

J. Jirou
TJ Poniklá, áci

16:30

J. Jirou

Z. Petruková, S. edý
TJ Poniklá

I. Plichtová
enský volejbal

Z. Petruková
Kalanetika

I. Plichtová
Aerobik, posil.

19:30
20:00
Kalanetika

TJ Poniklá
J. Jirou

20:30 21:00 21:30

J. Jirou

TJ Poniklá

20:30 21:00 21:30

Aerobik, posil.
Z. Petruková
Kalanetika
I. Plichtová
Aerobik, posil.
M. Holubcová
TJ Poniklá
J. Jirou

Rozpis hodin v t³locvi«né hale, od ledna 2009

JiƎí Paulƽ
Minijunior aerobik

15:00

SDH Poniklá

enský volejbal
Petruková, edý

enský volejbal
Petruková, edý
SDH
K. Kavánová

18:00 18:30 19:00 19:30 20:00
DĢtské
TJ Poniklá, áci
cviēení
Kalanetika
P. VinkláƎ
I. Plichtová
I. Plichtová

16:00 16:30 17:00 17:30

Rozpis hodin v t³locvi«né hale, do konce roku 2008

14:30

Stolní tenis
JiƎí Paulƽ
Minijunior
aerobik
M. Holubcová
Volejbal
Stolní tenis
P. Pospíchal
J. Jirou
Sportovní hry
TJ Poniklá, áci
Z. VinkláƎ
P. VinkláƎ
kola
Volejbal
SDH , TJ
dĢti
Poniklá
P. Pospíchal
K. Jirouová
TJ Sokol

14:30

Úterý
odpovĢdná osoba
StƎeda
odpovĢdná osoba
tvrtek
odpovĢdná osoba
Pátek
odpovĢdná osoba

PondĢlí
odpovĢdná osoba

14:00
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Zprávy z obce

 ÀÀ

pronájem
na zimní sezónu 2008-2009

obsluného objektu BAHÝNKO
Jedná se o provozování obþerstvení, údrbu poĜádku
sociálního zaĜízení a poĜádku v okolí vleku.
Zájemci se mohou informovat na OÚ Poniklá
do 30. listopadu 2008

Obec Poniklá hledá

Pracovníky k obsluze vleku
DƎívĢjí zkuenosti z práce takového typu
výhodou
 l

do 30.listopadu 2008
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Zprávy z obce
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Společenská kronika

Společenská kronika
Noví občánci
Dne 4. října se narodil Štěpán Šimůnek a dne
7. října se narodila Nicol Řepková. Přejeme
oběma novorozencům pevné zdraví a rodičům mnoho šťastných chvil nad postýlkou.

Jubilanti v září a říjnu
V měsíci květnu a červnu oslavili životní jubilea:
70 let – paní Miluše Šimůnková
75 let – pan Vlastimil Nechanický
75 let – paní Eliška Janatová
80 let – paní Věra Budinová
80 let – paní Bohumila Došková
80 let – pan Oldřich Plucha
80 let – pan Jaromír Braun
85 let – pan Josef Nechanický
92 let – paní Ludmila Fišerová
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme
všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a životní pohodu.

Dne 23. září
s panem Milanem Strouhalem, čp. 211
Pozůstalí, přijměte prosím upřímnou soustrast.
Připravil obecní úřad

Pochvala
Dnes se na Vás obracím s pochvalou a obdivem. Předminulou neděli jsem Vám zaslala
prosbu s cílem výměny výbojky na světle na
cestě od Poniklé zastávky k Jilmu. Měla jsem
tu čest a štěstí, že v pondělí na to se lampa již
rozsvítila. Dva švarní chlapi vyšplhali po sloupu, vyměnili výbojku, ještě mi stihli zarecitovat báseň... Vřelé díky a za ně dva doufám, že
výbojka vydrží hodně dlouho svítit. Prosím,
pochvalte je za mne, slíbila jsem jim to. Děkuju.
Kateřina Kozáková

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Stříbrná svatba
Dne 20. srpna oslavili svých 25 let společného života manželé Petr a Miluše Nedbalovi.
Do dalšího společného života přejeme mnoho krásných zážitků a žádné problémy - ať už
v životě soukromém, nebo pracovním.
Zlatá svatba
Padesát let společného života urazili manželé
Vladimír a Eliška Janatovi. Blahopřejeme
a přejeme mnoho štěstí a zdraví do dalších
společných let.

Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili:
Dne 18. září
s paní Máriou Prohaszkovou, čp. 263
foto: Archiv OÚ Poniklá

19

Pod horami - září - říjen

Škola a školka

Zprávy ze školy a školky
Ze základní školy
Začátek letošního školního roku v ponikelské základní škole je spjat se vskutku historickou události, která si zasluhuje zápis do kronik.
Přes veškeré problémy s výstavbou škola začala
využívat novou školní tělocvičnu! Kdo jste byl
někdy cvičit v naší staré tělocvičně, pokud se
tato místnost o rozměrech většího obývacího
pokoje tak dá nazývat, a kdo jste už využil,
či využijete novou tělocvičnu, budete jistě
se mnou souhlasit, že je to neskonalý rozdíl.
Samozřejmě není cvičiti jako cvičiti. Když mluvím o neskonalém rozdílu, tak mám na mysli
především využití daných prostorů pro sportovní kolektivní hry /fotbal, florbal, basketbal,
volejbal/, které patří u dětí mezi nejoblíbenější
pohybové aktivity. Ve staré tělocvičně šlo provozovat tyto hry ve velmi omezené podobě,
kdy nebylo možné plně rozvíjet důležité dovednosti. Ale i při ostatních činnostech lze lépe
naplňovat staré a známé heslo „ve zdravém
těle, zdravý duch“.
A tak bych chtěl poděkovat všem občanům
a zastupitelům, minulým i současným, kteří
podporovali výstavbu tělocvičny, ale především
velký dík si zaslouží minulá a současná paní
starostka, které musely pro realizaci této
myšlenky mnohé udělat.

nem školy. K požáru přijíždí JSDH Poniklá
a profesionálně předvádí postup při likvidaci
požáru – vytvoření dvou průzkumných skupin vybavených DT k záchraně osob a lokalizaci požáru, vytvoření útočného proudu přes
rozdělovač, vytvoření záložního zdroje vody
z nedaleké požární nádrže, záchrana osob pomocí plošiny a evakuace zraněných na nosítkách, likvidace požáru a následné odvětrání
celého objektu.
Průběh zásahu a činnost hasičů JSDH Poniklá komentoval poručík Rumpík a i díky tomu
si děti mohly udělat dokonalou představu
o zásahu hasičů
2. ČČK Jablonec nad Jizerou – ošetření
zraněných osob.
Zraněné osoby byly shromážděny na
vyhrazeném místě, kde následně došlo
k poskytnutí první pomoci. Ošetření prováděla
hlídka mladých zdravotníků ze ZŠ Poniklá
pod vedením paní Javůrkové, která vše řídila
a vysvětlovala dětem postup při poskytování
první pomoci. I v tomto případě si děti mohly
odnést mnoho poznatků jak postupovat v této
situaci.
3. Policie ČR Semily a Rokytnice
n. Jiz. – zneškodnění zloděje automobilu.
V další části programu si děti mohly
udělat představu o práci policie. Nejdříve jim
předvedli zneškodnění zloděje automobilu,

Zdeněk Vinklář
ředitel školy

Požární cvičení a ukázky činností složek IZS
Dne 22. 9. 2008 proběhlo v prostorách a na
parkovišti před ZŠ Poniklá požární cvičení
s doplňujícím programem. Tento program
připravily tyto složky IZS:
1. JSDH Poniklá - likvidace simulovaného
požáru budovy ZŠ a evakuace žáků.
Po nahlášení požáru byl vyhlášen
poplach a úspěšně proběhla evakuace žáků
v souladu s požárním evakuačním plá-

Likvidace simulovaného požáru budovy ZŠ a
evakuace žáků.

foto: ZŠ Poniklá
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následovala přednáška o výstroji a výzbroji
pořádkových jednotek a v další debatě policisté
ochotně odpovídali na zvídavé otázky dětí. Celá
policejní akce děti velice zaujala a zúčastnění
policisté udělali Policii ČR dobrou reklamu.
4. JSDH Jilemnice – vyproštění zraněné
posádky z havarovaného automobilu.
Členové JSDH Jilemnice předvedli
vyproštění zraněné posádky z havarovaného
automobilu,
při
kterém
prezentovali
používanou techniku a předvedli postup v této
situaci se zdůrazněním, že jde především o záchranu lidského života.
Celé akci předcházela výstava informačních
tabulí k fungování integrovaného záchranného
systému v budově ZŠ Poniklá.
Program této akce děti velice zaujal a určitě
splnil svůj účel.
Na závěr bych chtěl vyzvednout roli
poručíka Rumpíka, který přišel s ideou

Škola a školka
uspořádat tuto akci, a následně ji zorganizoval
a řídil.

Zdeněk Vinklář
ředitel školy

Krtek ve školce
Nelekejte se, nemáme ve školce hromádky
hlíny na kobercích ani nechtěného vetřelce.
Po Krakonošovi z loňského roku bude tímto školním rokem provázet 28 zapsaných dětí
v jednom oddělení KRTEK, dětmi to oblíbená
pohádková postavička.
Slzičky některých nově nastupujících dětí
úplně oschly a krtek se u nás již dostatečně
zabydlel. Musím Vám prozradit, že není sám.
Děti s rodiči přinášejí ještě další brášky krtky
v knížkách, na videokazetách, na skládankách

Průběh zásahu a činnost hasičů JSDH Poniklá komentoval poručík Rumpík a i díky tomu si děti
mohly udělat dokonalou představu o zásahu hasičů..
foto: Marek Kulhavý
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i samotné plyšáčky. A to se k nám ještě
postupně stěhují krtkovi kamarádi – myška,
ježek, domácí zvířátka. Zkrátka se to ve školce
začíná pěkně hemžit zvířátky. Nejsou sice živá,
ale jsou to stejně naši mazlíčci a je nám s nimi
dobře.
Na vesnici je velkou výhodou, že mnoho
zvířátek můžeme pozorovat přímo na louce,
v ohrádkách u chaloupek, nebo se za nimi vypravit do lesa či místního kravína, jako jsme to
udělali my. Bylo to sice trochu náročné, bolavé
nožičky trochu posunuly náš příchod, ale hodný pan zootechnik na nás počkal, s úsměvem
nás přivítal, všechno nám ukázal, vysvětlil
a na rozloučenou i obdaroval. Všichni jsme si
odnášeli v kapsičkách dřevěnou kravičku.
Jednou, ještě za krásného slunečného
počasí, nám přinesl pan Vágner v kbelíku

Výprava do místního Krakonošova ranče.

Škola a školka
s trávou ukázat živého krtka. Víte, že je téměř
stejný, jako ten od Zdeňka Milera, jenom nemluví a nemá kalhotky. Na jaře se ale chceme
jít podívat, jak se vyrábí látka, tak mu potom
možná nějaké ušijeme.
Malou nevýhodou vesnice je, že za pohádkami či jinou kulturou musíme vyjíždět do
okolních měst. Nám to moc nevadí, v malém
autobuse je fajn, ale rodiče to mají o něco
dražší. Tentokrát jsme byli v Jilemnici na
„Příbězích včelích medvídků“.
Před námi je uplakaný listopad. My už
snad máme uplakané období za sebou, a tak se
budeme těšit na další krtkova dobrodružství.
Krásný podzim a adventní čas přejí děti
z MŠ.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

foto: Marek Kulhavý
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Mistrovství České republiky Přerov 19. – 21. září 2008
Brzy z rána krabice vyjíždí, k hasičárně pomalu přijíždí.
Kdopak nám tu vercajk chystá, to náš trenér „terorista“.
Do krabice nastoupíme a pohodlně se usadíme.
Cesta dlouhá, to zase bude nářků,
nikdo si netroufne podniknout ji bez polštářku.
Do Přerova přijíždíme, nervozitou netrpíme.
Konkurenci velkou máme, ale my se nevzdáváme.
V momentě jsme fialové, v dresech všechny jako nové.
Bundy zahajují novou éru, mají totiž premiéru.
Na náměstí velká sláva, i Langer našim podkolenkám mává.
Nástupem vše zahájeno, naše družstvo rozcvičeno.
I fanoušci k nám dorazili, na kilometry nehleděli.
Začínáme stovkama, překážky překonáváme s namakanýma nohama.
S hadicema letíme, zapojit a do cíle.
Dopadlo to jaksi taksi, vždyť v tom máme skvělou praxi.
Všechny štastné, zlepšily se, pár těch sekund ubralo se.
Stovky končí to je smutný, čeká nás teď oběd chutný.
Odpoledne štafety, poletíme jako rakety.
Rendy - Vendy okno skočí, za Peťulkou - Jančou rychle frčí…
Ty přeskočí kousek dřeva a sprintem za Luckou - Káťou a hadicemi.
Hasičák tam stojí sám, Peťka – Lenka běží tam.
Chytí ho a přenesou a do konce mastijou.
Zuzka fandí, skáče, křičí, ať do cíle rychle fičí.
Večer malá porada a hup - spíme až do rána.
Na snídani se nadlábneme a stroj poté našlápneme.
Na start se pak přichystáme a na výstřel počkáme.
Všichni letí nejrychleji, u základny však opatrněji!!!
Košík Káťa našroubuje, Péťa se savicí si tam hraje.
voda není, čekáme….. my se někdy dočkáme.
Voda již tu měla být, plné terče a je klid.
Makali jsme, snažili se ale až 14. místo dostali jsme.
Příští rok to bude liga…trénuje nás přece Klika!

Rendy

Více naleznete na:

www.shdponikla.estranky.cz
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foto: SDH Poniklá

SDH Poniklá

Naše reprezentantky.
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Vydařený podzim volejbalového áčka.
V srpnu 2008 jsme zahájili třetí volejbalový rok v kraji. Předchozí dva roky jsme jako
nováčci soutěže získávali zkušenosti a většinou
jsme se pohybovali na chvostu tabulky, i když
jsme nikdy neskončili poslední.
Příprava na sezónu 2008-9 začala tím, že
jsme již nemuseli spoléhat na Svatého Petra,
ale mohli jsme od června pravidelně chodit
trénovat do nové tělocvičny. V srpnu jsme
jeli vyzkoušet síly do Čestic na republikové
finále vesnických volejbalových družstev, kde
jsme sice obhájili loňské páté místo, ale jinak
výsledkově nic moc.
O to byl vstup do krajské soutěže

famóznější, když jsme hned v prvních utkáních porazili velmi dobrý kolektiv hráček
SKP Česká Lípa 2x 3 : 1. Následující týden
jsme jeli ke dvěma utkáním do Vysokého nad
Jizerou, kde jsme první utkání prohráli 1 : 3,
ale ve druhém zápase jsme stav otočili a vyhráli
3 : 2. V pořadí třetím soupeřem bylo družstvo
SK Panda Stráž pod Ralskem, který je v tomto
roce nováčkem v soutěži, a my jsme očekávali,
jak se holky předvedou a co umí. Přestože
soupeřky byly snaživé, porazili jsme je 2 x 3 : 0.
Předposlední týden v září jsme vyrazili do
Českého Dubu, který je v tomto roce také
nováčkem soutěže. Patnácti- a šestnáctiletá
děvčata jsme zdolali výsledkem 2x 3 : 0. No,
a byl tu konec září a přijel nám zdatný soupeř
ze Sokolu Mnichovo Hradiště - první zápas
jsme odehráli s výsledkem 3 : 1, druhý už byl

V srpnu 2008 jsme zahájili třetí volejbalový rok v kraji.
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rychlejší, udolali jsme Hradiště 3 : 0.
Půlka soutěže byla za námi a TJ Sokol
Poniklá byla na prvním místě průběžné tabulky. Výsledek, který mnoho lidí překvapil.
Začátkem října jsme jeli do Příšovic, za holkami, které moc dobře známe z turnajových
soutěží, ale i ony jsou letošním nováčkem ligy.
I v Příšovicích jsme vyhráli 3 : 1 a 3 : 0. Naše
vítězná série pokračovala a na naši psychiku
pomalu dopadl červíček pochybnosti a obav,
že asi vše nebude růžové. Druhý týden v říjnu
přijely holky z VK Mnichovo Hradiště, které
odjely z Poniklé s porážkou 2x 3 : 0. Série
domácích utkání pokračovala a přijel mladý
a velmi běhavý a obětavý soupeř z Tanvaldu.
Tanvalďačky hrály velmi dobře a utkání byla
jako na houpačce, první zápas jsme vyhráli
3 : 2, ale už druhý zápas jsme prohráli 0 : 3. Sice
to byla teprve druhá porážka letos v soutěži,
ale mrzela, všechny nás cosi svazovalo a o co
byly soupeřky rychlejší, pohyblivější a hbitější,
tím jsme my více tuhli a tuhli - objektivně musíme přiznat, že na nás holky z Tanvaldu umějí
zahrát a rozebrat nás. A už tu byl konec října
a i poslední dvě utkání, za kterými jsme vyjeli
do Turnova. Zápas jsme potřebovali přeložit ze
soboty na pátek a tím jsme zažili dvě velmi zajímavá utkání v zajímavých prostorách. První
v hale, kde spolu s námi, když jsme hráli zápas,
měly tréninky další dvě družstva. Hned vedle
nás trénovali turnovští muži a na naše hřiště

TJ Sokol Poniklá
nám velmi často padaly jejich míče, přesto
jsme tento zápas vyhráli 3 : 1. Na druhé utkání
jsme se museli přesunout do jiné tělocvičny,
v hale se už mělo hrát utkání v házené. Protestovat proti této tělocvičně na střední škole jsme
nemohli, my jsme žádali o změnu v termínu,
stěny od hřiště byly pouze 50 cm, do stropu
možná ani ne 4 metry a ještě byl traverzový.
No, prostě jsme druhé utkání prohráli 1 : 3, ale
nemohli jsme vůbec přitvrdit podání, dobíhání
míčů se nekonalo, nebylo kam, a vybrané
smeče končívaly na nízkém stropě. Ponikelské
volejbalistky ale v podzimní krajské soutěži
určitě nezklamaly. Skončili jsme na druhém
místě.
Bilance podzimu je taková, že v krajské
soutěži je 10 týmů, to znamená, že jsme odehráli 18 zápasů. Z nich jsme 15 vyhráli a pouze
3 prohráli. Pouze TJ Vysoké nad Jizerou je
lepší než náš celek - o jedno vítězství má lepší
skóre.
Tímto děkujeme fanoušků, kteří nás chodí
podporovat. A určitě velkou poklonu bychom
měli vyjádřit našemu trenérovi, který na nás
dosud měl nervy (jeden z jeho citátů: “Ostatním
stačí říci jednou a stokrát to provedou, vám to
musím říct stokrát, abyste to jednou udělali.“).
Martina Holubcová

V úterý a ve þtvrtek vdy od 19:30 do 20:30 hodin probíhá
v tČlocviþnČ Z cviþení. PĜijćte si protáhnout tČlo, zpevnit postavu a
v neposlední ĜadČ i shodit nČjaké kilo. V úterý pod vedením Zdeny Petrukové, ve þtvrtek si pĜijćte zacviþit
s Martinou Holubcovou. PĜijít mĤe kadý, koho alespoĖ troiþku
baví pohyb.
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Myslivci

Konečné podzimní pořadí volejbal ženy - kraj
Počet
utkání

Výhry

Prohry

Sety

Body
celkem

1. TJ Vysoké nad Jizerou

18

16

2

51:16

34

2. TJ Sokol Poniklá

18

15

3

47:18

33

3. SKP Česká Lípa

18

12

6

46:22

30

4. TJ Sokol Mnich.Hradiště

18

12

6

42:27

30

5. TJ Jiskra Tanvald

18

11

7

40:29

29

Týmy		

6. TJ Turnov B		

18

9

9

39:32

27

7. SK Panda Stráž p.Ralskem

18

6

12

22:38

24

8. TJ. Sokol Příšovice

18

4

14

17:43

22

9. VK Mnich.Hradiště

18

4

14

17:47

22

10. RSCM Český Dub

18

1

17

4:53

19

Myslivecké sdružení Kákov

Myslivecké sdružení Kákov Vás srdečně zve na tradiční

Poslední leč
dne 29. listopadu 2008 od 20 hod v Pohostinství Mádle.
Hudba Reflex Hořice, myslivecká tombola, myslivecká
kuchyně s možností zakoupení přes ulici.
Pořadatelé se těší na Vaši návštěvu!
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá
Výsledky v kopané - podzim 2008
Oddíl kopané TJ Poniklá měl v podzimní soutěži dvě mužstva. Žáky v okresním přeboru
a muže v okresní soutěži OFS Semily. Výsledky jednotlivých mistrovských utkání podzimu 2008 jsou uvedeny níže v tabulkách.

Mužstvo mužů
Kolo

Den a
datum

Soupeři

Poměr
branek

Body

1

So 9. 8.

Poniklá - Víchová n. J.

1:4

0

2

So 16. 8.

Mříčná - Poniklá

2:1

0

3

So 23. 8.

Poniklá - Vysoké n. J.

4:0

3

4

So 30. 8.

Poniklá - Tatobity

5:1

3

5

So 6. 9.

Horka - Poniklá

0:2

3

6

So 13. 9.

Poniklá - Studenec B

2:0

3

7

Ne 21. 10.

Mírová B - Poniklá

5:2

0

8

So 27. 9.

Poniklá - Rokytnice n. J. B

5:2

3

9

Ne 5. 10.

Košťálov C - Poniklá

5:2

0

10

So 11. 10.

Poniklá - Zálesní Lhota

2:2

1

11

Ne 19. 10.

Rovensk B - Poniklá

5:2

0

12

So 25. 10.

Poniklá - Benecko

6:2

3

Jaro 09

Út 28. 10.

Víchová n. J. - Poniklá

3:1

0

Celkový součet včetně jara 09

35 : 31

19

Umístění střelců branek:

1. Roman Dobiáš (16 branek)
2. Tomáš Zimčák (9 branek)
3. Ondřej Macháček (3 branky)
4. až 5. Tomáš Kázmer a Martin Novotný (2 branky)
6. až 8. Vladimír Patočka, Ladislav Václavík a Petr
Vinklář (1 branka)
Informace o další činnosti TJ Poniklá
V polovině ledna 2009 začnou žáci i muži podle rozvrhu tréninky v nové ponikelské tělocvičně. Obracíme se na rodiče, kteří mají zájem o hraní kopané, ať se přihlásí u trenéra
žáků Petra Vinkláře, tel.: 604 950 189.
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TJ Poniklá

Mužstvo žáků:
- celkové umístění v OP - druhé místo Kolo

Den a
datum

Soupeři

Poměr
branek

Body

1

So 30. 8.

Poniklá - Víchová n. J.

12 : 0

3

2

So 6. 9.

Rokytnice n. J. - Poniklá

0:2

3

3

So 13. 9.

Poniklá - Horní Branná

2:1

3

4

So 20. 9.

Poniklá - Jablonec n. J.

3:2

3

5

So 27. 9.

Roztoky - Poniklá

1:3

3

6

St 8. 10.

Poniklá - Vysoké n. J.

6:0

3

7

Po 13. 10.

Mírová - Poniklá

1:4

3

9

Ne 26. 10.

Studenec - Poniklá

3:3

1

Celkový součet

35 : 8

22

Umístění střelců branek:

1. Lukáš Hančár (10 branek)
2. Michal Novák (7 branek)
3. Miroslav Votoček (6 branek)
4. Martin Psota (4 branky)
5. David Simonides (3 branky)
6. až 7. Dominik Simonides a Jan Švec (2 branky)
8. Ladislav Václavík (1 branka)
Za TJ Poniklá František Václavík
Pro rodiče
Chtěli bychom vás upozornit na naši mládež scházející se na hřišti na Kozinách. Nechávají po sobě nedopalky, prázdné flašky, ničí obecní majetek (lavičky). Oblíbenou činností
je vysypávání popelnic.
Na kabinách se tento nešvar stal letos několikrát. Pokaždé to musíme uklízet zase my.
Výbor TJ Poniklá

TJ Poniklá vás zve na pravidelný

Ping pong
Každou středu v 16.30 v tělocvičně.
Přineste si sálovou obuv. Více informací pro zájemce na telefonu 604 728 420 (J. Jirouš).
29
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme všem, kteří nám poslali sestavené přísloví z minulé soutěže. Přísloví znělo: Cizí hlupák pro smích, vlastní pro ostudu. Celkem jsme dostali 21 správných odpovědí, ze kterých jsme
vylosovali tři výherce:
Pavlína Krausová, Poniklá 119
Šárka Holubcová, Poniklá
Klárka Gembická, Poniklá 187
Každý výherce získává stavebnici perličkových vánočních ozdob od firmy Rautis, a.s. Do
Vánoc je ještě dost času, tak doufáme, že do té doby stihnete ozdobičky sestavit!
Tentokrát bude naše soutěž zaměřená na počítání a logické uvažování. Do prázdných políček
v následujícím čtverci vyplňte čísla od 2 do 9 tak, aby byl výpočet ve vodorovné i svislé řadě správný. Každé číslo můžete použít pouze jednou.

Pokud nám budete posílat odpovědi mailem a nebude se Vám chtít přepisovat celou tabulku,
stačí, když nám opíšete doplněné výpočty z prvního, třetího a pátého řádku.
Abychom nezapomněli – hrajeme o celodenní permanentku na ponikelský vlek. Doufáme, že
nám letos bude přát počasí a bude dostatek sněhu. Loňským výhercům této ceny připomínáme, že
výhru mohou uplatnit i letos, pokud to loni nestihli.
Odpovědi nám posílejte do 10. 12. 2008 na adresu marek@rautis.cz nebo je nechte na Obecním úřadě.
Těšíme se!

Soutěž připravila Bára Konvalinková
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
6. 9. - Ponikelští radní ve službách Thaliiných
Velmi nevšední a i z pohledu divadelních
dějin památný a zaznamenání hodný počin se
udál v muzeu manželů Pičmanových. Byla zde
sehrána vlastní dramatizace „Krkonošských
pohádek“ na motivy tradičních poudaček
z pera Marie Kubátové. To by samo o sobě
až takový údiv nebudilo – ostatně Poniklá
jakožto území s nejryzejší formou horského
nářečí k podobným produkcím přímo vybízí.
Onu zvláštní esenci získala tato inscenace zejména díky hercům, kteří se pro role propůjčili.
Jednalo se totiž o 4 ponikelské radní!
Tohoto sobotního odpoledne se vše točilo
kolem návštěvy hodnoticí komise národního kola soutěže Vesnice roku 2008. Odtud tedy logicky pramení motivace i zacílení

představení. Ale třeba podotknout, že zde
vyvstává i zcela zásadní výtka! Divadlo se totiž
nehrálo veřejně a bylo běžnému občanu utajeno!!! A přitom vidět v takovýchto úlohách své
politické představitele by bylo pro ponikelské
diváky jistě velmi ceněným a pamětihodným
zážitkem. Nu což, nezávislý novinář se díky intrikám do těsné blízkosti jeviště nakonec vetřel
a tak se může občina potěšit alespoň touto (byť
nutně zprostředkovanou) informací:
Jevištěm byla stylově zvolena muzejní instalace krkonošské světničky. Pro její stísněnost se
ale do hlediště krom herců a komise vměstnal
již jen fotograf. Proto budou další řádky poznamenány mojí možností shlédnout divadlo
pouze škvírou pootevřených dveří…
Vystoupení vévodil nerudný a hřmotný
Trautenberk (Jaroslav Čížek) lamentující
na své služebnictvo – Anče a Kubu (Alena

Vystoupení vévodil nerudný a hřmotný Trautenberk (Jaroslav Čížek).
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Deníček ponikelského ochotníka

Vondrová a Josef Bekr). Od
Trautenberkova plánu vyštvat
Kubu na vojnu ho pak marně
zrazovalo Anče i ponikelská
bába kořenářka (Lenka Scholzová – autorka dramatizace).
A nebýt zásahu všemocného
a všudypřítomného horského démona Krakonoše,
kdož ví, jak by to dopadlo…
(Krakonoš nebyl pochopitelně
sehrán dalším radním, nýbrž
Krakonošem, takže se tu
v pravém slova smyslu o divadelní roli vlastně nejednalo.)
Zlatým hřebem vystoupení
pak bylo odhalení obsahu
kořenářčina košíku – pod
kamufláží sušených bylinek
totiž na ctěné porotce čekala
jejich destilovaná forma.
Radost
hodnotitelů
nad
takto šťastným koncem byla
neskrývaná!
Sotva se mohu vyjádřit
k hereckým
výkonům,
protože jsem viděl opravdu
jen nepatrnou výseč scény, byť Vlajková inscenace našeho repertoáru - Krvavý román - se vyasi tu nejatraktivnější. Jediná pravila tentokráte na svoji vůbec nejambicióznější štaci.
foto: Monika Jonová
postava, která tak neunikla
mé pozornosti, byl Trauten18. - 19. 10. Spanilá jízda
berk. A zde tedy smekám svůj klobouk, neboť
Váchalovým krajem
Jaroslav Čížek se své role chopil s rozhodnou
vehemencí. Suverénně hřmotný hlasový projev
Vlajková inscenace našeho repertoáru
i celkově kolosální vyznění figury tvořilo pro
- Krvavý román - se vypravila tentokráte na
zbylé aktéry věru důstojného a těžkého prosvoji vůbec nejambicióznější štaci. Až v dáltivníka!
ném královském městě Poličce na českoNezbývá však než si ještě jednou
moravském pomezí jsme měli sehrát již její
povzdechnout nad těmi zbytečnými tajnostmi!
17. opakování. (Byl tedy opět pokořen rekord
Mohla to být, myslím, povedená taškařice pro
nejen v počtu repríz, ale též ve vzdálenosti
mnohem početnější diváckou obec. Škoda…
aktivně navštívených divadelních prken od
středu světa – ponikelské návsi.)
Znalec života a díla Josefa Váchala – autora
knihy Krvavý román - již správně tuší, že kraj,
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do kterého jsme se vydali, je prosycen duchem spisovatelova odkazu. Proto také byl celý
výjezd koncipován jako dvoudenní putování
po význačných místech tohoto regionu vztahujících se k naší hře.
První zastavení přirozeně muselo patřit
samotnému středobodu Váchalovské říše.
V Horáčkově libretu Krvavého románu (tedy
námi hrané zpěvohře) se o tomto místě mluví
s tímto dojetím:
„Asi den cesty od Jimramova vypíná se
v jednom údolí staroslavná krasavice, okresní
město Litomyšl. Je to město neobyčejně kulturní
a lázeňské. Bohužel tamější lázně vyhledávány
jsou jen domorodci, a také vodu nikdo tam
nepije. Daleko lepší nápoj šenkuje tam Na
Sklípku otec Polard a také v uherské vinárně se
příležitostně různí mazavkové sejdou.“

Deníček ponikelského ochotníka
Sešli jsme se tedy přímo u Portmonea
– jakéhosi bizarního panteonu Váchalovských
„hrdinů“. Vzhledem k rekonstrukci tohoto
architektonického i duchovního skvostu jsme
se museli spokojit s nezaměnitelnou fasádou
objektu, na které jsou dle původních Váchalových dřevorytů spodobněny figury Krvavého
románu. Mnozí účastníci zájezdu se tak měli
možnost setkat s předobrazem vlastních hereckých výzev. Stranou nezůstala pochopitelně
ani socha Bedřicha Smetany na litomyšlském
náměstí, kterou (mimochodem velmi věrně)
představuje ve hře Jára Urík. Že náměstí vbrzku ožilo sborovým zpěvem jedné klíčové písně
inscenace lze chápat nejen jako spontánně
propuknuvší euforii, ale též jako zodpovědnou
přípravu na večerní vystoupení.
Přesunuli jsme se tedy do Poličky. Část

Stranou nezůstala pochopitelně ani socha Bedřicha Smetany na litomyšlském náměstí, kterou
(mimochodem velmi věrně) představuje ve hře Jára Urík.

foto: Jára Urík
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Deníček ponikelského ochotníka

Více o ponikelském souboru na

http://kolar.ponikla.cz
Fotografie, vystoupení, historie a další počteníčko

našeho ansámblu přešlapující marně před
hlavním vznosným vchodem Tylova domu
možná byla v první chvíli jemně zklamána
zjištěním, že pro nás je určena komorní scéna
„Divadelní klub“ se vstupem v odvrácené části
budovy. Ale ono nezáleží až tak na portále
vstupu, ale spíše na atmosféře vlastního sálu.
A ta byla velmi příjemná!
Pravda, snad až příliš poctivé čerpání
Litomyšlského genia loci způsobilo mírný
nárůst textových výpadků. Ale to divák mnohdy ani nepoznal, neb improvizační schopnosti našich umělců tyto excesy buď zcela zhladily,
nebo využily jako námět neplánovaného veselí.
Poličské publikum se tvářilo spokojeně a bylo
velmi zábavné sledovat, jak na některé v textu
obsažené krajové poznámky reaguje živěji, než
obecenstva z jiných koutů vlasti.
Ihned poté, co opona naposledy padla,
pokračoval program koncertem alternativní
rock/folkové kapely Jablkoň. Ostudu nám,
svým předskokanům, neudělali!
Následující posezení v divadelním baru
popisovat nechci a nebudu! Co by ostatně bylo
zajímavého na čtení o kultivovaném chování
střídmých dam a gentlemanů decentně upíjejících limonádu a rokujících nad filozofickými
paradoxy postmoderního věku, že?
Stejně tak spořádaný nocleh v místní
knihovně, který byl pokorným spočinutím
pod moudrostí nakupenou v ku stropům se
šplhajících regálech, neskýtá žádnou možnost
efektních odhalení.

A bohužel ve stejně sterilním duchu musíme vylíčit i ukázněný nedělní – rodinnou
vycházku připomínající - výlet do Jimramova.
Tento městys, rodiště „entomologa“ Karafiáta
a „toxikologů“ bratří Mrštíků nás přivábil
díky opakovaně uvedené (byť bezvýznamné)
zmínce v Krvavém románu. Totiž této:
„Jenom jeden cesty den, cesty den ,
od Jimramova jsme jen, a jsme jen,
naše krásné město L., město L.,
tam by každý rád došel, rád došel.“
Nezvratný toť důkaz, že i sebezbytečnější
zmínka učiněná v umělecky vysoce kvalitním
díle zaručuje šťastné destinaci davy turistů!
A kde jinde bychom měli zakončit naši
spanilou jízdu Váchalovým krajem, než opět
v městě L. Po již jen kratičké zastávce jsme
Litomyšl opouštěli s vděčným uznáním té
vzácné atmosféry města, která nechala rozvinou tak odlišným géniům, kterými Smetana
i Váchal právem slují.
Tomáš Hájek
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Program kina v Jablonci n. J.
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Historie

Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově Třetí říši
(pokračování)
Lidé si nestačili ještě ani zvyknout na novou
situaci a už se na ně hrnuly další události. Na začátek
prosince Němci připravili v Sudetech volby. Měly
dokázat, že všichni obyvatelé Sudet jsou nadšenými
občany Třetí říše. Na vývěsních tabulích byly vylepeny veliké německo – české agitační plakáty. Obsah
byl plný frází, sociální demagogie, prostě lží. Němci
slibovali v Třetí říši nový lepší spravedlivý řád,
zabezpečení blahobytu všech lidí a evropský mír.
Češi mají za povinnost děkovat jim za osvobození
z bídy a bezpráví …, takže každý má volit „ja“. Kdo
bude volit „nein“, bude považován za nepřítele státu.
Němci dali všem najevo, že pokud se nebudou chovat podle jejich scénáře, budou se mstít. Volby se
konaly 4. prosince 1938. Volili občané, kteří dosáhli
21 let. Každý volič dostal jednu kandidátní listinu
se třemi jmény – A. Hitler, K. H. Frank a K. Henlein, pod nimi byly dva kroužky, větší s „ja“ a menší
s „nein“. Svou volbu občan vyjádřil přeškrtnutím
příslušného kroužku. Stejně jako v jiných místech,
i v Poniklé donutil strach lidi volit „ja“. Němci pak
s hrdostí vyhlásili výsledek – 96% občanů v Poniklé
odevzdalo „ja“.
Několik dní po volbách začala germanizace
českého prostředí. Okupanti znali bohatý kulturní
život, který měl výrazný vlastenecký náboj. Proto
bez otálení systematicky usilovali o jeho radikální
potlačení. Příslušné pokyny vypracovalo zvláštní
oddělení pro řešení národnostních otázek se sídlem
v Liberci. S typickou důsledností byl dokonce zřízen
úřad komisaře pro likvidaci českých organizací
– Stillhaltskommissar, známý pod značkou STIKO.
V jednotlivých obcích pak do značné míry záleželo
na aktivitě místních „bürgermeistrů“, a právě v Poniklé byl horlivý Knappe. Na jeho příkaz se museli
na obecní úřad dostavit funkcionáři českých spolků
a odevzdat všechny spolkové knihy, pokladní knihy
a hotovost, kterou v té době měli v pokladně. V naší
obci tak skončily svou činnost spolky s dlouholetou
tradicí: pěvecký - Dalibor, kulturní - Palacký, divadelní - J. J. Kolár, tělovýchovný – Sokol a spolek
hospodářský. Rovněž přestala existovat ponikelská
Občanská záložna a všechny peněžní operace od
té doby prováděla ve stejných prostorách pobočka

německé peněžní firmy Handels und Gewerbebank in Rochlitz. Podobný osud stihl i hasičský
sbor, nesměl působit nadále jako spolek s bohatou
osvětovou činností. Zůstal pouze jako součást systému ochrany veřejného i soukromého majetku.
Ušetřena nezůstala ani veřejná knihovna.
Sloužila občanům 18 let. V r. 1920 ji založil pan
učitel Liška a byla v domě čp. 123. V r. 1938 měla
1800 svazků, jež byly rozděleny do tří částí: zábavné,
poučné a pro mládež. O knihy byl v obci zájem,
ročně se půjčovalo kolem 2000 svazků. Obecní
knihovnu řídila knihovní rada. Těsně před záborem Poniklé zajistil její člen František Harcuba
odvoz mnoha vybraných knih významných českých
autorů do blízkých Roprachtic, kde byly uschovány
po celou válku, a po ní se v pořádku vrátily zpět.
Na začátku r. 1939 vtrhl Knappe s úředníky do knihovní místnosti, z regálů vyházeli všechny knihy
a zmocnili se všech důležitých písemností. Tak se
jim dostaly do rukou i knihovní seznamy, jež rada
v nastalém zmatku zapomněla zničit. Knappe při
kontrole zjistil, že některé svazky chybí, naštěstí ho
uspokojilo tvrzení knihovníka Václava Pičmana,
že jsou rozpůjčené. Nařídil proto, aby se hned od
čtenářů stáhly. Knihovníci na „oko“ souhlasili
a žádali seznamy a knižní lístky zpět. Věděli totiž, že
úředníci je ve své horlivosti už zničili. Členové knihovní rady si oddychli, alespoň některé knihy byly
zachráněné a nebyly jediné. Další, úplně nové, ještě
nezapsané, ukryl pan Pičman na půdě a zarovnal
je hromadou polínek. Ale jednoho dne se objevil
z Gemeindeamtu (obecního úřadu) Knappův posel
s upomínkou, která na úřad přišla, poněvadž knihy
nebyly ještě zaplacené. Nakonec se však spokojil
s vysvětlením, že i ty jsou již půjčené mezi čtenáři.
(Všechny jmenované svazky se po válce do knihovny vrátily a sloužily občanům.) Byl to drobný
čin odporu, avšak kdyby se prozradil, mohl mít pro
pana Pičmana neblahé důsledky. Mařil přece nacistické úřední rozhodnutí, a to bylo trestné. Knihy,
které se dostaly do rukou úředníků, skončily stejně
jako z okolních českých knihoven v papírně v Arnau
(Hostinné). Např. přívlacká knihovna takto přišla
o 600 svazků.
(pokračování příště)
Zdena Jandurová
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Jeskyňáři

Z činnosti ponikelských jeskyňářů
Léto pod Kralickým Sněžníkem

Vyvěračka
V sobotu 14. 10. proběhla akce zde
v Poniklé, u vyvěračky. Stávající studánka
je v katastrofálním stavu, prosakuje a hrozí zhroucení, důsledkem čehož by bylo, že
pramínek si najde cestu jinudy. Po dohodě
s obecním úřadem byly proto položeny trubky
od studánky až pod mostek vedle Palasových,
což umožní dočasné snížení hladiny vody nutné pro opravu studánky, která je plánována na
jaro příštího roku.

Možná málokdo z vás ví, že ponikelští
jeskyňáři (samozřejmě společně s kolegy
z Bozkova) mají ve správě kromě krasových
jevů a důlních děl v okolí také cca 200 km
vzdálenou jeskyni Tvarožné díry.
Tuto jeskyni jsme dostali na starost v rámci
bývalého Východočeského kraje. Nachází se v
údolí řeky Moravy, v pohoří Kralický Sněžník,
s 840 metry nadmořské výšky je to jedna z
Za ČSS ZO 5-01 Bozkov
nejvýše položených jeskyní u nás. První zmínky
			
Lenka Hájková
o ní najdeme v kronice ze 17. století. Intenzivní speleologické průzkumy zde probíhají do
r. 1985, a Ponikeláci se jich účastní od samých
počátků. Jsou zde zajímavě tvarované chodby, vlastní výzdoba není moc bohatá, tvoří ji
převážně tzv. nickamínek. Původní chodby byly
velmi nízké a špatně přístupné, vybudováním
odvodňovací štoly a snížením dna hlavních
chodeb se podařilo snížit hladinu podzemních
vod, díky čemuž celková délka dosud známých
chodeb dosáhla zhruba 240 m.
Na počátku letošního roku nám bylo
oznámeno Správou CHKO Jeseníky, že došlo
k propadu vstupní štoly, která se nachází pod
frekventovanou naučnou stezkou vedoucí na
nejvyšší vrchol pohoří – Kralický Sněžník.
Bylo třeba co nejdříve toto místo zabezpečit
a posléze zbudovat štolu novou, aby nemohlo
dojít ke zranění zvědavých turistů. V květnu
vyjela první skupina jeskyňářů (za Poniklou
Miloš Hájek a Ondra Skalský), provedeny byly
první výkopové práce, opravena část klenby
a propad byl zabezpečen. Následovalo pečlivé
plánování, protože práce budou probíhat
v doslova polních podmínkách, nejbližší civiBylo třeba co nejdříve toto místo zabezpečit a lizace – obec Dolní Morava je vzdálena 5 km,
posléze zbudovat štolu novou.
na místě není vůbec nic kromě vody, elektřinu
foto: Lenka Hájková
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musí zajišťovat mobilní elektrocentrála, strava
pokud možno z vlastních zásob, nejbližší obchod s potravinami je cca 10 km daleko. Proto
byla Správa CHKO požádána o spolupráci
alespoň při shánění a dovozu písku, ostatní
materiál se nakupoval v Králíkách. V průběhu
července a srpna jsme trávili pod Sněžníkem
každý druhý víkend. Stará výdřeva vstupní
štoly byla postupně odkryta, rozebrána, zbudována nová kamenná štola, a ta opět zasypána. Vyměněny byly také vchodové dveře. Práce
byly dokončeny poslední srpnový víkend rozebráním provizorní štoly z trubek a plechů
nad odtokem podzemních vod vedle vchodu
do jeskyně a navršením valu mezi tímto odtokem a řekou Moravou, aby se při případném
zvýšení její hladiny nedostala voda do jeskyně.
Postupně jsme také dokázali zlepšit pracovní
zázemí – zapůjčili jsme vojenský stan, ve
kterém vznikla polní kuchyně, role kuchaře se
ujal Zdeněk Ron st., a spaní v autech nikomu
nevadilo. Bohužel, při každém odjezdu se
muselo vše zbourat a odvézt, a příště znovu

Jeskyňáři
postavit. Neocenitelným pomocníkem byl také
Hájkovic Opel Campo, který jediný mohl přijet
po levém břehu Moravy až k jeskyni, a tudíž
dovézt materiál a nářadí až na místo, ostatní
vozy musely po asfaltové komunikaci na
druhém břehu, a se vším potřebným se muselo
přecházet cca 100 m po lesní pěšině a po lávce
přes Moravu.
Správa CHKO byla s naší prací spokojena,
a věříme, že jsme nebyli letos v údolí Moravy
naposledy. V „Tvarožkách“ je ještě pořád co objevovat a dokumentovat.
Za Poniklou se této akce účastnili: Miloš
Hájek, Ondra Skalský, Zdeněk a Barborka
Ronovi, Zdeněk Ron ml., jako občasný dozor
a lehká výpomoc i zbytek rodiny M. Hájka.
Všem patří dík za to, že si na akci takového
rozsahu, kde se ovšem pracovalo zcela zdarma
(hrazeny byly jen náklady na dopravu a potraviny), našli čas a dobrou náladu.
			

Za ČSS ZO 5-01 Bozkov
Lenka Hájková
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Jeskyně Tvarožné díry

39

Jeskyňáři

foto: Lenka Hájková
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Ostatní
Jak na Projekty
Máte pocit, že potřebujete vylepšit své dovednosti při tvorbě či realizaci projektů? Pak
jsou následující řádky určeny právě Vám…
Na základě partnerství Libereckého,
Královéhradeckého a Pardubického kraje
vznikl ojedinělý projekt s názvem Posílení
absorpční a administrativní kapacity (PAAK).
Hlavním cílem tohoto projektu je nejen
zvýšení absorpční a administrativní kapacity regionu soudržnosti Severovýchod, ale zejména zvýšení schopností žadatelů a příjemců
kvalitně připravovat a úspěšně realizovat projekty spolufinancované z evropských fondů
prostřednictvím Regionálního operačního
programu NUTS II Severovýchod.
Nástrojem, kterým těchto cílů chceme
dosáhnout, je poskytování asistence pilotním projektům při jejich přípravě, realizaci
a administraci. Poskytovatelem asistence je
na území Libereckého kraje ARR – Agentura
regionálního rozvoje společně se zástupci Libereckého kraje a Úřadu Regionální rady pro
region soudržnosti NUTS II Severovýchod.
Tyto subjekty budou recipročně prezentovat
veřejnosti, resp. potenciálním žadatelům, své
zkušenosti z průběhu zpracování projektových
žádostí a průběhu realizace pilotních projektů.
Dojde tím k předávání zkušeností dalším
žadatelům nebo realizátorům projektů. K tomuto účelu budou zřízena Informační centra
v pěti místech Libereckého kraje – v Jilemnici, Liberci, Turnově, Frýdlantu a České Lípě.
V nich získají zájemci nejen potřebné rady, ale
také individuální asistenci. Pro veřejnost zde
budou dostupné veškeré informace o aktivitách projektu, informační brožury, propagační
materiály a souhrnné informace o pilotních
projektech.
Chcete vědět o projektu víc? Nebo si chcete
vylepšit dovednosti při tvorbě a realizaci
projektů v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod? Už od listopadu tohoto roku můžete navštěvovat Informační

centra zřízená pro tento účel. Harmonogram
provozu informačního centra ve městě Jilemnice je každá první středa, každý druhý měsíc,
počínaje 3. prosincem 2008, vždy od 9 - 13 hod.
na MěÚ v Jilemnici. Další nejbližší termíny
jsou: 4. únor 2009, 1. duben 2009, 3. červen
2009 a 5. srpen 2009. Informační centra budou
v provozu až do konce roku 2012.
Více o projektu PAAK a pilotních projektech najdete na www.cep-rra.cz/paak .
MAS Přijďte pobejt

Do západních Krkonoš a Podkrkonoší přicházejí evropské
peníze
Pojmy jako MASKA, LEADER či strategický plán konečně dostávají své obrysy
a srozumitelné dimenze. Po několika letech
pečlivých příprav a společné práce se letos na
podzim lidem žijícím v Krkonoších právě jejich prostřednictvím rozdávaly peníze.
Jak je to možné? Kdesi na počátku byl úmysl
Evropské unie podpořit venkovské oblasti tak,
aby mohly plánovat a řídit vlastní rozvoje, aniž
by se musely vzdát svého přírodního či kulturního bohatství. V roce 1991 vzniká program
LEADER, umožňující podpořit domácí iniciativy v regionech.
Iniciátory jsou vždy občanská sdružení
s názvem místní akční skupiny (MAS),
sdružující obce, místní podnikatele i nejrůznější
neziskové organizace a spolky. MAS přebírají
odpovědnost, připravují a schvalují koncepci
rozvoje území (Strategický plán LEADER).
Pokud je tato strategie přijata k financování
Ministerstvem zemědělství, začnou do oblasti
proudit po dobu pěti let nemalé peníze. Ty
pak MAS podle pevně stanovených pravidel
rozdělují jednotlivým projektům v oblasti své
působnosti.
MASky - pokud dobře pracují - mají
možnost opravdu výrazně ovlivnit rozvoj
oblasti. Jejich prostřednictvím se daří podpořit
především projekty, zaměřené na společenský
život a jedinečnost území, které stojí na
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„okraji finančních toků“ ostatních dotačních
programů.
MASka ročně rozděluje kolem 10 milionů
korun: za finance od MASky tedy nepostavíte
agrofarmu, ale získáte například peníze na
dobudování jejího zázemí, které bude sloužit
místním lidem i návštěvníkům. Díky spolupráci s MASkou získá obec finance na opravu
kapličky, místní spolek peníze na pořádání
festivalu, občan na vydání pamětí svého
dědečka…Úspěšnost MASky stojí na nápadech
a spolupráci lidí, kteří se v ní scházejí.
Mezi úspěšné MASky, které byly v roce
2008 vybrány na základě předložené strategie
rozvoje území (SPL) k financování, patří MAS
„Přiďte pobejt!“, působící na území západních
Krkonoš a Podkrkonoší. A právě zde měli lidé
poprvé šanci letos na podzim využít nabídky
finanční podpory z LEADRU. První veřejná
výzva k podávání projektů, kterou MAS „Přiďte
pobejt!“ vypsala, měla tři tématické okruhy
(fiche): modernizaci zemědělských podniků,
náš venkov (spolkový život) a občanskou vybavenost.
V kanceláři MAS v Jilemnici se sešlo
celkem 16 projektů, z nichž bylo na základě
pečlivého bodování nakonec vybráno 11 jako
způsobilých pro příjem evropských financí.
Díky nim například zpřístupní muzeum ve
Františkově další prostory, v Horní Rokytnici
obnoví alej a kapličku, na věži školní budovy
v Čisté u Horek opět začnou odbíjet hodiny,
ekozemědělské družstvo v Poniklé zmodernizuje teletník, opraví se historické sochy v obci
Horka, hasiči ve Valteřicích přistaví klubovnu
u své zbrojnice…
Území pod záštitou MAS zahrnuje oblast
od Horek a Čisté až po Rokytnici, Vysoké
a Paseky nad Jizerou – celkem 22 obcí a měst.
Projekty, podporující rozvoj tohoto území
v duchu strategie MAS „Přidte pobejt!“, budou
mít další příležitosti ke svému naplnění.
V letech 2009 až 2013 bude MAS
každoročně otevírat 2 až 3 výzvy k předkládání
projektů.
Bližší informace: www.maspridtepobejt.cz
-zde-
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Na dlouhé zimní večery
Milí čtenáři,
podzim je v plném proudu, zima za
dveřmi, na zahradách všechno hotovo. A naši
redakci tedy zákonitě začala trápit otázka – co
jen budou naši čtenáři za dlouhých zimních
večerů dělat?
Pokud doma najdete alespoň 12 sirek
(v topné sezóně by to snad neměl být problém),
vezměte děti, babičku, dědečka, tetu, strejdu,
celou rodinu, sedněte ke stolu a trénujte mozek
nad následujícími úlohami:

1) V řadě vedle sebe leží 10 sirek.

Vaším úkolem je udělat z těchto sirek
5 křížků (sirka přes sirku). Sirku smíte
přemísťovat pouze přes dvě sousední sirky.
Křížek se počítá jako dvojice sirek.

2) Ze dvanácti sirek je možno sestavit čtyři
rovnostranné trojúhelníky:

Pod horami - září - říjen

Ostatní

Na sestavení čtyř rovnostranných
trojúhelníků nám stačí dokonce pouze devět
sirek.

Je možno sestavit čtyři rovnostranné trojúhelníky i ze šesti sirek? Sirky pochopitelně
nesmíme nijak dělit ani skládat přes sebe.
Sirky už jste vzteky rozlámali? Nevadí.
Máme pro Vás ještě dvě záludné úlohy:
1)
Hospodář se vrací z trhu, kde koupil
kozu, mladého vlka a zelí. Na cestě domů se

musí přeplavit přes řeku. Jeho loďka je malá
a vratká, proto může s sebou vzít vždy jen jednu ze tří věcí. Na břehu nemohou spolu zůstat
koza a zelí (protože by koza zelí sežrala), ani
koza s vlkem (protože by vlk pokousal kozu).
Jak musí hospodář převoz zorganizovat,
aby dostal na druhý břeh celý svůj nákup?
2)
Maminka poslala Janičku na nákup.
“V kuchyni na stole máš peníze,” řekla jí. Janička
vzala peníze z obálky a bez počítání si je dala
do peněženky. Přitom si všimla, že na obálce
je napsané číslo 98. V obchodě měla zaplatit
90 korun. Když otevřela peněženku, zjistila,
že jí nejen nezůstane 8 korun, ale že jí na zaplacení chybí ještě 4 koruny. Janička si odložila
nákup v obchodě a utíkala za maminkou, zda
se nezmýlila, když počítala peníze. Maminka jí
řekla, že peníze počítala správně, ale že Janička
nedávala dobrý pozor, když jí přikazovala, co
má koupit.
V čem se Janička zmýlila?
Soutěž už v tomto čísle zpravodaje jednu
máme, proto Vám správná řešení napíšeme
v příštím čísle.
S využitím nápadů P. Plichty připravila redakce

Inzerce
Koupím chalupu, nebo domek. Stav ani cena nerozhoduje. Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. Rychlé jednání!
Tel: 737544461

Urgentně hledán domeček, nebo chalupu, vhodnou k trvalému
bydlení, nebo i rekreaci. Možné i zbořeniště. Možno nabídnout
i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti.
Tel: 775311505

42

Pod horami - září - říjen

Inzerce

Palubky
profil KLASIKA

profil TATRAN

Smrk tl. 12,5 mm . 96 mm
Smrk tl. 15 mm íƎe 121 mm
Smrk tl. 19 mm íƎe 146 mm

od 144 Kē/m2
od 168 Kē/m2
od 202 Kē/m2

Podlahovky
Smrk tl. 24 mm íƎe 146 mm
Smrk tl. 28 mm íƎe 146 mm

od 278 Kē/m2
od 289 Kē/m2

Dále nabízíme v rƽzných tlouƛkách:
x dƎevotƎískové desky (s perem a drákou nebo bez)
x desky OSB
(s perem a drákou nebo bez)

x stƎení latĢ impregnované 50x30, 60X40
a dalí dƎevomateriály dle Vaich poadavkƽ.
Poskytujeme mnostevní slevy.
Poskytujeme slevy firmám (ivnostníkƽm).
Zajistíme dopravu.

603 823 810

info@rvclub.cz

© A1 CZ s.r.o. Rokytnice nad Jizerou
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od 14 : 00 hod,

jinak vdy ve Ātvrtek
od17:30 hod, po dohodď monost stĢeda nebo úterý.
SchĪzka není závazná, mĪete se pĢijít podívat, popovídat a rozhodnout se.
PĢihláky dostanete ve kole, nebo na obecním úĢadď, kde je také mĪete odevzdat.

První schĪzka : 6. 11. 2008 v prostorách koly

Chcete se vyĢádit, pokecat, zatanĀit ????

PĢihlaste se ... krouek nejen pro dďvĀata-

Disko dance

VYCHÁZEJÍCÍ Z PROSTĜEDÍ AMERICKÝCH ULIC

Hip hop a street dance - TANEþNÍ STYL

TANEýNÍ
KROUEK

