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Slovo redakce

Úvod
Pod horami
číslo: 155, ročník 41

Vážení čtenáři,

registrační číslo:

před vámi leží další číslo obecního
zpravodaje. A musím říct, že je dosti
nadité. Na padesáti šesti stranách této,
nestydím se říct knihy, se kromě důležitých informací dozvíte také spoustu
zajímavostí. Především si nenechte ujít
pokračování obsáhlého popisu historie
Sokola a neméně zajímavé informace
ze čtyřicetileté historie kopané.
Na tomto místě si, jak jste si jistě všimli, občas sypu popel na hlavu.
A nemine mě to ani tentokrát. Rád bych
se ještě jednou omluvil paní Vondrové,
že její článek o bezohledných vyznavačích řvoucích motorů vychází se zpožděním až nyní.
Také bych rád opět upozornil všechny přispěvatele, že je opravdu důležité,
aby mi fotografie ke článkům posílali
zvlášť. Pokud je fotka vložena ve wordu, tak ten chytrý program ji výrazně
poškodí na kvalitě a pro naše účely je
pak nepoužitelná.
Tak, já vám snad už jen popřeji
krásné léto, užívejte si sluníčka a vy,
co jedete k moři, nezapomeňte si do
kufru přibalit Pod horami, abyste měli
na pláži co číst.
Marek Kulhavý - redaktor
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Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Mistryně České republiky v požárním sportu jsou
dorostenky z Poniklé.
foto: SDH Poniklá
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Jednání obecní rady za období květen - červen 2012
Vážení ponikelští sousedé, to nám to ale
letí, rok se nám přesouvá do druhé poloviny,
děti si užívají letních prázdnin, dospěláci
zasloužené dovolené … Vraťme se však na
řádcích níže k událostem, které obecní rada
řešila v květnu a v červnu.
Na 13. zasedání zastupitelstva obce,
byla rada pověřena přípravou projektu
a provedením poptávkového řízení na akci
„Oprava komunikace do sportovního
areálu Homole“. Radní provedli na místě
šetření, v rámci kterého bylo rozhodnuto,
že oprava komunikace se provede v prvních
týdnech září, jednoduchou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměru vypracuje pan
Zdeněk Šír. 5. června byla vyhlášena veřejná
zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona 137/2006 Sb.), lhůta
pro podávání nabídek běží do 20. července.
Hodnotícími kritérii bude nabídková cena
s váhou 80% a délka záruční doby s váhou
20%. Po ukončení lhůty proběhne otevírání
obálek a hodnocení nabídek. O přidělení zakázky rozhodne zastupitelstvo obce, tak jak
je uvedeno v usnesení zastupitelstva obce.
Radní J. Jirouš ml. se jako zástupce obce
Poniklá zúčastnil ve dnech 20. – 26. května
týdenní zahraniční studijní cesty svazku
obcí Jilemnicko do Švýcarska. Za svazek
bylo přítomno 22 členů, dále 1 osoba jako
doprovod svazku, 1 tlumočník, 2 řidiči.
O průběhu studijní cesty si můžete přečíst
na jiném místě tohoto vydání Pod horami.
Ředitel ZŠ předložil radním projekt
školní ekozahrady. Vzhledem k zamítnutí
dotace na projekt „Revitalizace vstupního
parteru před ZŠ v Poniklé“ předkládaný do
výzvy MMR – programu Podpory obnovy
a rozvoje venkova (v této výzvě bylo přijato
1132 žádostí, z toho bylo podpořeno pouhých
290 žádostí), byl ředitelem ZŠ přepracován
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a minimalizován obsah prací pro předložení
do výzvy Revolvingového fondu MŽP.
Projekt pod názvem „Školní ekozahrada
a přírodní učebna v Poniklé“ zahrnuje revitalizaci pouze školní, záhonkové části,
náklady na úpravu činí cca 70 000 Kč, škola
žádá o dotaci ve výši 100 % nákladů.
Rada obce se shodla na provedení
úpravy plácku před sportovní halou. Práci
provedou obecní zaměstnanci, příp. brigádníci. Plácek bude ohraničen obrubníky,
povrch bude srovnán, podloží bude případně
vyrovnáno makadamem. Vrchní vrstvu bude
tvořit navážka štěrkového prachu.
Rada obce odsouhlasila výměnu části
oken na pavlači v domě čp. 262. V místnosti
se současnými okny bývá v zimním období
teplota i pod nulou. Žádost o zaslání cenových nabídek na výrobu nových dřevěných
oken byla zaslána 18 dodavatelům, obec
obdržela 7 nabídek, z nichž byla vybrána
firma pana Jóna z Valteřic s cenou 41 234 Kč
vč. DPH.
Rada obce se zabývala možností zřízení
sběrného místa pro velkoobjemový odpad. Na obci se čas od času objevují dotazy
občanů, chalupářů, kam s velkoobjemovým
odpadem. Naskytla se tedy otázka, zda by
obec neměla zřídit odběrné místo, kam by
občané měli možnost v určité dny odpad
odkládat. Radní diskutovali o všech pro a
proti, zda se jedná opravdu o tak potřebnou
službu, která je požadována trvale bydlícími občany, o blízkosti sběrných dvorů
v Jilemnici a Jablonci nad Jizerou, které
mají otevřeno i v sobotu. Obec by musela
určit odpovědného pracovníka, zpracovat
ceníky a následně odpad odvážet a likvidovat. Radní prozatím zřízení sběrného místa
odložili, pro občany budou k dispozici informace o sběrných dvorech v okolí. Sběrný
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dvůr v Jilemnici pro naše občany poskytl
ceník odpadů a provozní dobu, tyto informace budou zveřejněny na webových
stránkách, vylepeny u sběrných míst, dále si
o ně můžete požádat u pracovníků obecního
úřadu.
Schválené dotace: Z rozpočtu Libereckého kraje obec obdržela účelovou
dotaci z Fondu požární ochrany na projekt
„Pořízení požárního materiálu pro JSDH
v Poniklé“ ve výši 21 490 Kč. Z této částky
bude výjezdová jednotka hasičů vybavena
novým požárním materiálem a prostředky
pro osobní ochranu. Dále obec podepsala
Smlouvu o poskytnutí dotace na projekt
„Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého v Poniklé“ ve výši 150 000 Kč (jedná
se o II. etapu projektu zahrnující dokončení
revitalizace balustrády a podloží). Minulý
týden obec obdržela dopis z MAS „Přiďte

Obecní rada
pobejt!“ o schválení projektu Restaurace
kulturních památek Přívlaky. V rámci této
dotace dojde k celkovým opravám na sochách sv. Jana Nepomuckého a pomníku
padlým v první a druhé světové válce,
částečně dojde k opravě přístupové cesty ke
sv. J. Nepomuckému. Příjemná informace
přišla z červnového zasedání zastupitelstva
Libereckého kraje, na kterém bylo schváleno poskytnutí dotace na bezbariérový
přístup ke zdravotnímu středisku ve výši
215 000 Kč z programu G99 (realizace bude
dokončena v říjnu letošního roku), dále byla
obci schválena dotace na pořízení a montáž
dmychadla na ČOV ve výši 110 000 Kč
z Fondu ochrany vod.
Za celou obecní radu si Vám dovoluje
popřát příjemně strávené letní měsíce,
Petra Novotná
místostarostka

Radní J. Jirouš ml. se jako zástupce obce Poniklá zúčastnil ve dnech 20. – 26. května týdenní zahraniční
studijní cesty svazku obcí Jilemnicko do Švýcarska.
foto: H. Růžičková
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Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17. 5. 2012
13. zasedání ZO proběhlo dne 17. 5. 2012
od 17:00 hod. v restauraci penzionu Homole,
Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na
obecním úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
13. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:00 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
11 zastupitelů (omluven: J. Jón, P. Třešňák,
S. Václavíková, M. Kavánová - na cestě).
Zasedání začalo prohlídkou areálu Homole –
zastupitelé byli p. Pavelkou, zástupcem firmy
Čerpadla Vrchlabí, seznámeni s již provedenými pracemi (odvodnění dojezdu/parkoviště,
položení přípravných tubusů pro elektřinu,
instalace pískové filtrace pro koupaliště)
a připravovanými akcemi (vybudování filtrace
koupaliště, dokončení zasněžovacího systému
podle původního projektu a jeho případné další
rozšíření, dobudování podkroví nad bufetem,
malé volejbalové hřiště,…).

2) Oprava přístupové komunikace
do areálu Homole
Firma Čerpadla Vrchlabí uzavřela nájemní
smlouvu na pronájem areálu Homole na
následujících 10 let a hodlá nadále do areálu
investovat. V letošním roce jsou plánovány investice v rozsahu více než 1,5 mil Kč (do obecního majetku) - filtrace koupaliště, rozšíření
zasněžovacího systému, odvodnění dojezdu,
dokončení obslužné budovy. Nájemce nyní
žádá obec o spolupráci při opravě přístupové
cesty do areálu a vybudování parkoviště podél části přístupové komunikace. Obec již
v loňském roce uzavřela nájemní smlouvy
s majiteli pozemků vč. příjezdové komunikace do areálu (se závazkem opravy části této
komunikace v úseku muzeum - smuteční síň
a pravidelné údržby a oprav zbylých částí ko-
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munikace), pronájem je na 10 let.
RO navrhuje přistoupit k opravě celého
úseku celkovou rekonstrukcí - metodou penetrovaného makadamu, souběžně by mělo
dojít k rozšíření stávající odstavné plochy podél komunikace (nutný výkup pozemku - viz
bod 8 tohoto ZO, povrch - recyklovaný asfalt
na nové zhutnělé navážce). Provizorní opravy
by byly velmi nákladné. Nyní je třeba nalézt
finanční zdroje v obecním rozpočtu. Obec má
následující možnosti:
- úsek muzeum - smuteční síň cca 200 000 Kč
(již zahrnuto v rozpočtu na letošní rok)
- upuštění od realizace opravy komunikace Vaníčkovi - bytovka u kaštanu, tzn. cca
200 000 Kč (realizace by proběhla pouze
v případě, že by byla kladně vyřízena žádost
o dotaci na opravu této komunikace, která již
byla podána)
- předplacené nájemné na příštích 10 let za
areál Homole od firmy Čerpadla Vrchlabí 450 000 Kč
- příspěvek majitele penzionu Homole (v jednání)
- škrty v jiných kapitolách obecního rozpočtu
(rozpočet se sestavuje ke konci předchozího
roku, některé kapitoly byly nadhodnoceny a lze
je upravit v průběhu tohoto roku - např. vodovody/kanalizace, veřejné osvětlení, komunální
služby, očekává se také vyšší výnos z daní
fyzických osob)
Diskuse:
Zastupitelé nadnesli problematiku poškození
nové cesty těžkou technikou - nový povrch
bude pružný, naskýtá se možnost omezení
průjezdnosti značkou s dodatkovou tabulkou,
že výjimku povoluje OÚ. Dále padly otázky
na využitelnost - areál by měl být využíván po
celý rok (chystá se malé pódium, volejbalový
plácek), navíc koupaliště je vedeno jako požární
nádrž, musí být dobrý příjezd i pro hasiče.
Pan Kulhavý (host) se dotázal na možnost
prodloužení nájemních smluv na komunikace
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i na více než 10 let - obec důvěřuje majitelům
a o prodlužování nyní zatím neuvažuje. Pan
Jandura (host) se dotázal na navrženou cenu –
podle předběžných propočtů se bude cena pohybovat v rozmezí 800 tis. - 1 mil., což zahrnuje
povrch (560 m délka cesty) včetně rozšíření,
a navíc i svodnice apod. Pokud ZO schválí
opravu cesty v tomto rozsahu, bude provedeno
výběrové řízení a realizace proběhne v září. Pan
Kubín upozornil na důslednou kontrolu smlouvy před podpisem ohledně možnosti vzniku
vícenákladů a navrhl schválit finální projekt
také zastupitelstvem obce.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje opravu komunikace do
sportovního areálu Homole metodou penetrovaného makadamu, pověřuje RO přípravou
projektu a provedením poptávkového řízení
a vyhrazuje si právo potvrdit vítěznou nabídku.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 29. 3. do 17. 5. 2012
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
Diskuse:
Pan Kulhavý se dotázal na vydavatele publikace Města a obce Libereckého kraje - vydává PIP s. r. o. Hradec Králové nákladem cca
50 000 výtisků, zdarma k dispozici v infocentrech. Pan Jandura se dotázal na důvod centralizace topení v Kantýně – vyřešil by se problém
s vysokými náklady na vytápění LTO v domech
čp. 266 a 267 (středisko a maštal), pokud dopadne dotace na Kantýnu, bude zde zbudováno
zázemí moderní kotelny s dostatkem prostoru
pro umístění automatizovaných kotlů, což by
v bytových domech nebylo možné, pro nájemníky v obecních bytech je reálná úspora cca
1/3 nákladů na vytápění.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 29. března
2012 do 17. května 2012.

Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Dodatek úvěrové smlouvy s ČS
(18:10 hod. příchod M. Kavánová)
Jelikož ke konci roku 2012 bude doplacen
úvěr na DPS v celkové výši 3 500 000,- Kč
(letošní splátka cca 700 000,-), požádala obec
o zrušení zástavy veškerého majetku, kterým
za tento úvěr ručí. Motivací pro žádost je zejména vyvázání Kantýny, kde by v případě
přiznání dotace na rekonstrukci bylo zástavní
právo přítěží. Česká spořitelna s vyvázáním
zástav souhlasí a s ohledem na brzký termín
splacení úvěru nabízí oproštění se zástavního
práva nad veškerým majetkem, kterým obec
za dluh ručí. Smlouva bude nově zajištěna
blankosměnkou.
Jedná se o tyto zastavené nemovitosti:
• budova č. p. 54 (byt. dům) v části obce Poniklá na pozemku parc. č. st. 38 (Pošta)
• budova č. p. 55 (byt. dům) v části obce Poniklá na pozemku parc. č. st. 330 (Pošta)
• budova č. p. 204 (obč. vyb) v části obce Poniklá na pozemku parc. č. st. 156 (Obřadka)
• budova č. p. 265 (obč. vyb) v části obce Poniklá na pozemku parc. č. st. 401 (Kantýna)
• pozemek parc. č. st. 156 (Obřadka)
• pozemek parc. č. st. 330 (Pošta)
• pozemek parc. č. st. 401 (Kantýna)
• pozemek parc. č. st. 38 (Pošta)
• pozemek parc. č. 407/7 (Kantýna)
• pozemek parc. č. 407/6 (Kantýna)
vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Jilemnice, pro katastrální území Poniklá, obec Poniklá, na listu vlastnictví č. 10001.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje Dodatek č. 1/2012
ke Smlouvě o úvěru č. 0115130139 ze dne
23.12.2002.
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Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Byt v MŠ
T. Hájek (info): Byt v MŠ je od února neobsazen. Stávající statut bytu, kdy je tento coby
služební obtížen pro potenciálního „civilního“ nájemníka eventualitou náhlé výpovědi
z nájmu, nepřeje příliš možnosti tento byt
(3+1) obsadit. Roční ušlé nájemné je tak cca
50 tis. Kč. Rada obce oslovila paní Scholzovou, ředitelku MŠ, s dotazem na další využití
bytu, přičemž namísto stávajícího stavu nabídla dvě možné varianty řešení:
1. Zrušení “služebního bytu” a obsazení
nájemníky sice na dobu určitou, ale bez oné
možné hrozby vystěhování z důvodu kdykoliv
přišedší potřeby MŠ.
2. Vyjmutí bytu z “bytového hospodářství”
a jeho převod na MŠ - nájem za byt pak bude
součástí rozpočtu MŠ, o jeho obsazení bude
rozhodovat ředitelka MŠ.
Zaměstnankyně MŠ doplnily tyto varianty po
dohodě ještě třetí eventualitou:
3. Vyjmutí bytu z bytového fondu a jeho
uzpůsobení na společenskou místnost, která
by převzala některé funkce zasedací síně na
OÚ (klub důchodců, večery při svíčce, volby,
etc.).
Nevýhodou třetí varianty je nevybrané nájemné, na druhou stranu bezbariérová společenská
místnost po zrušení „Klubu“ Seby v obci
opravdu chybí.
Diskuse:
Paní Scholzová (ředitelka MŠ) požádala
o vyjmutí možnosti č. 2 - nemá časovou kapacitu pro řešení bytové agendy. Zastupitelé
nejprve řešili, jak je byt zkolaudován - neexistuje kolaudace jako služební byt, tudíž
je status tohoto bytu stejný jako u ostatních
obecních bytů, navíc je nyní přístupová chodba přepažena příčkou k zabránění volného
přístupu nájemníků do dalších prostor MŠ.
Byt je v tuto chvíli „služební“ z někdejšího
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rozhodnutí rady obce. Zastupitelé i hosté se
v rozsáhlé debatě shodli, že v tomto případě
je třeba velmi pečlivě vybírat nájemníky
s ohledem na skutečnost, že byt je součástí
mateřské školy, nesmí být ohrožena výchova
dětí ani jejich zdraví a je třeba pečlivě ošetřit
v nájemní smlouvě přístupová a uživatelská
práva k ostatním částem MŠ a pozemku MŠ.
Někteří zastupitelé navrhovali ponechat byt
v rezervě pro případné zájemce, kteří by se
do Poniklé chtěli nastěhovat kvůli zaměstnání
v místě, ale nemají do začátku prostředky na
pořízení vlastního bydlení - zde pan Kubín
poukázal na volné byty v soukromé sféře.
Společenská místnost není úplně ideální kvůli
poloze školky na prudkém kopci.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zrušení “služebního”
bytu v MŠ a jeho další využití jako běžného
bytu v rámci bytového hospodářství.
Hlasování:
Pro

Proti

8

0

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová
L. Scholzová
A. Vondrová
J. Bekr

6) Bezbariérový přístup do zdravotního střediska - dotace G99
Na základě zaměření a modelace objektu
čp. 266 (středisko) Ing. Arch. Jaromírem
Jiroušem zvážila rada obce různé možnosti
úpravy přístupu do ordinace praktické lékařky.
Stávající schodiště přináší starším občanům
mnohé svízelné chvíle.
Diskutované varianty úpravy:
- výtah, pojízdná plošina
- jedna šikmá plošina a schodiště
- dvě šikmé plošiny (splňující „bezbariérový
sklon“) a schodiště
- přístup objektem z přebudované čekárny
dětského lékaře
Po zvážení všech pro a proti se rada obce kloní
k vybudování varianty o jedné šikmé plošině
s odpočívadlem (sklon nesplní podmínku
„bezbariérovosti“ sklonu max. 8%, nýbrž cca
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10%) a novým zalomeným schodištěm ústícím
na chodník poblíž trafiky paní Kavánové. Na
projekt bude žádáno o dotaci z krajského
medvěda (fond G99). (J. Jirouš představil projekt realizace)
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti na
projekt „Bezpečný přístup ke zdravotnímu
středisku“ prostřednictvím fondu G99 a jeho
následnou realizaci.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Památky na Přívlace - dotace
MAS
Pro výzvu prostřednictvím MAS byly vytipovány dvě památky na Přívlace: socha
sv. Jana Nepomuckého a pomník padlým
ve světových válkách. Na obě památky
jsou zpracovány rozpočty. Celkové náklady
restaurátorských prací by se měly pohybovat kolem 100 000,- Kč. Podmínky dotace
umožňují požádat o příspěvek také na okolí
a přístupovou cestu k památce, proto byly
restaurátorské práce doplněny o výdaje zejména za opravu přístupové komunikace
k sv. Nepomuku, celkové způsobilé výdaje
pak činí 229 000 Kč, dotace by z nich pokryla
90%. Bohužel bodovací kritéria jsou pro obec
nevýhodná a očekává se také velké množství
podaných žádostí.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání projektu “Restaurace kulturních památek Přívlaky” do
7. ýzvy MAS “Přijďte pobejt” dle rozsahu
záměru obnovy.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Koupě pozemků do vlastnictví
obce
Zejména z důvodu ukojení sportovních potřeb
občanů jsou předjednány následující koupě
pozemků:
A. Od správce konkursní podstaty společnosti
TIBA a.s. pozemky u hřiště u Jizery (přístup
na hřiště, část hřiště a pláž) a tři malé pozemky, na nichž je chodník u hl. silnice. Na pracovním zastupitelstvu bylo loni doporučeno
navrhnout odkupní cenu za všechny parcely
celkem 50 tis. Kč (tzn. průměrně 26,60 Kč za
m2). Správce konkursní podstaty nakonec rozhodl prodat parcely obci Poniklá.
402/2, 1803 m2, Zeleň, do parcely zasahuje
obecní hřiště, přístup.
2770/9, 16 m2, Silniční plocha – I. tř. , na parcele je obcí vystavěný chodník.
3067, 33 m2 , Silniční plocha – I. tř. , na parcele je obcí vystavěný chodník.
3068/2, 29 m2, Silniční plocha – I. tř. na parcele je obcí vystavěný chodník
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje koupi pozemků ppč.
402/2, 2770/9, 3067 a 3068/2 vše k. ú. Poniklá
za cenu 50 000 Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Obecně závazná vyhláška o regulaci hazardu
Parlamentem nedávno prošel prolobovaný
zákon upravující absurdním způsobem
rozdělení části daňového výnosu z hazardu.
Tento zákon si hazardní průmysl chytře nechal
upravit tak, že obce trpící na svém území herny
a kasina budou poměrně štědře odměněny.
(Jeden automat je pro ilustraci asi 20 tis. ročně,
atp. - obce potom mohou tento výnos darovat
na kulturu, sport a obecně prospěšnou činnost.)
Jelikož zároveň zákony již umožňují obcím
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regulovat na svém území hazard, a jelikož
v současné době v Poniklé naštěstí žádné
„výherní“ automaty nemáme, bude snad
nejvhodnější odpovědí na zmíněný Loterijní
zákon obecně závazná vyhláška znemožňující
v budoucí době případnou instalaci výherních
automatů a podobných zařízení. Text vyhlášky
je konsultován s krajskou kanceláří ministerstva vnitra a je v zásadě totožný s obdobnými
úpravami v jiných obcích (viz příloha).
Diskuse:
Starosta zodpověděl dotazy na zařazení či
nezařazení některých herních aktivit do tohoto zákona (přesný seznam her je v zákoně
s vymezeními pravidel jednotlivých vyjmenovaných her).
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na
celém území obce.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Diskuse
Starosta informoval stručně o investičních akcích Jilemnicka – svazku obcí - přehled bude
rozeslán zastupitelům emailem. M. Kavánová
se dotázala na opravu silnice Poniklá/Jestřabí
(aktuálně velká díra nad Kavánovými, další
problematická místa) - přísliby byly už vloni,
odloženy pro nedostatek financí, obec bude
urgovat, dále se dotázala na ČOV na Přívlace
- bude schůzka a poté rozhodnutí. P. Čížek
ml. se dotázal na status silnice na Jilem - stále
zůstává a zůstane i nadále krajskou komunikací. Paní K. Kavánová přednesla častý dotaz
hlavně starších občanů o “oficiálnosti” užívání
pojmu Tuláčkova náves - název není oficiální,
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vyhlášen neformálně na prvních Tuláčkových
slavnostech, je na občanech, zda ho přijmou
či ne. L. Scholzová poukázala na neutěšený
stav vývěsek (kromě těch, o které se někdo
osobně stará), mohli by nezaměstnaní v rámci
služby obci – obec od června rozšiřuje i za
tímto účelem výkon veřejné služby. Dále
p. Scholzová poukázala na neutěšený stav
některých sběrných míst a výhledově i na
údržbu uvažovaného hřiště u Jizery - obec se
o sběrná místa stará (pravidelný svoz a úklid
v pondělí), občané by sami měli být pořádnější,
využití hřiště se připravuje, údržba se bude
řešit po koupi. P. Scholzová se ještě dotázala,
proč už neprobíhá jarní úklid obce dětmi ze
ZŠ (motivace k ekologii). L. Hájková (host)
poukázala na neúnosný stav propadů na hlavní
silnici (hluk, otřesy) a požádala obec o pomoc při řešení této situace. Pan Bekr přednesl
požadavek občanů na více informací v hlášení
(typu zavřená pošta apod.) - v hlášení je vše, co
je obci poskytnuto, dále pan Bekr poukázal na
připomínky starších občanů, že nechodí k významným výročím gratulovat starosta (gratulují
zastupitelé příslušní danému obvodu) - starosta
se snaží využívat svůj čas co nejefektivněji a zastupitele považuje za dostatečně vážené osoby
pro tyto příležitosti, osobně však stíhá pouze
gratulace ke zlatým a diamantovým svatbám,
pouze výjimečně k dalším jubileím. Pan Kubín
vznesl dotaz občanů na incident u Čížkových pan Čížek považuje tuto událost za zbytečnou
sousedskou výtržnost, stanovisko podá, až bude
ukončeno šetření policie.
Na závěr pozval starosta zastupitele i ostatní
přítomné na chystané kulturní a sportovní akce
v květnu a červnu, a pan Kubín na tradiční
oslavy přívlackých hasičů.
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19:50 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Vážení ponikelsští sousedé,
většinu témat, která hýbou vsí, dostatečně opět
popisuje článek paní místostarostky a zápis zasedání ZO. Dovolím si nicméně využít prostor
mi zde svěřený k alespoň několika skrovným
připodotknutím:

RUD – blýská se vesnicím na lepší
časy?
Jak všichni zajisté víte, rozpočty obcí jsou
živeny zejména ze sdíleného výběru celostátních daní (zejména DPH, daní z příjmů apod.)
roztomilým přepočtem zvaným „Rozpočtové
určení daní“ (RUD) mezi stát, kraje a obce.
Dlouhodobé úsilí na změnu koeficientů rozdělujících tento balík peněz trochu „spravedlivěji“ mezi větší a menší obce a města snad
již od příštího roku dozná dílčího úspěchu.
Dosavadní stav, kdy jsou příjmy největších
měst na obyvatele šesteronásobné (sic!) proti
příjmu menších sídel, je neudržitelný a je jedním ze základních pilířů postupné degradace
venkova. Nyní se snad pod spojeným tlakem
mnoha zájmových skupin - zejména Sdružení
místních samospráv (SMS ČR), Svazu měst
a obcí (SMO) a dalších – prolomí ledy. Nově
navržený přepočet snižující rozdíly ve financování menších a velkých preferovaných sídel (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň) by mohla
mít zásadní vliv i na obecní rozpočet Poniklé.
Teoreticky by si naše obec při zohlednění počtu obyvatel, katastrální výměře a počtu žáků
mohla polepšit o cca 2,44 milionu Kč ročně již
od roku 2013. Nejen Poniklá, ale i další obce
čekají na tuto úpravu jako na smilování, neboť
rozdíl mezi stávajícími příjmy a mandatorními výdaji je mnohdy nepatrný - a na investice
tak zbývají jen drobné (a ty pak nestačí ani na
pravidelnou obměnu a údržbu cest, vodovodů,

kanalizací, veřejného osvětlení, etc.). Tolik
tedy k dobrým zprávám, jejichž zákonné potvrzení je, jak doufám, otázkou velmi blízké
budoucnosti.

Cestičky k domovu
KAREL VÁCLAV RAIS
Cestička k domovu
známě se vine hezčí je, krásnější,
než všecky jiné. (...)
Inu, co si budeme povídat, stav obecních
cest je namnoze tristní, náklady na jejich případnou plnohodnotnou opravu astronomické.
I přes napjatý rozpočet se nicméně letos podařilo či podaří opravit alespoň několik kritických úseků obecních komunikací. Jmenovitě
by se mělo jednat zejména o přístupovou cestu
k Homoli (penetrační makadam), úsek u školky (balená), část cest na Jilmu (recyklát), ke
kancelářím HD (recyklát), k hospodě Pod břehem (recyklát). Recyklátem nebo štěrkem pak
budou opraveny i některé další úseky nezpevněných komunikací a to vždy za současného
vyřešení odvodnění těchto cest, bez nichž
opravy ztrácí význam .
Pro zmnožení možností oprav cest žádáme také o dotace, na jejichž přidělení závisí
možnost rekonstrukce cesty od Vaníčků k bytovce u kaštanu a na Přívlace od kolejí k Nepomukovi. O první akci rozhodovalo v Liberci
červnové krajské zastupitelstvo a nenašlo definitivní odpověď (a ta se odsouvá až na konec
srpna!), o druhé akci bylo kladně rozhodnuto
v Jilemnici v rámci MAS Přijďte pobejt (ovšem vzhledem k dalších schvalovacím dotačním ceremoniím je reálná oprava až v příštím
roce). Připomínám jen, že oprava cesty na Homoli by se neobešla bez velkorysého předpla-
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TJ Poniklá Vás zve na oslavu
40 let kopané v Poniklé
Dne 14. 7. 2012
Program: 14,00 hod. fotbalové utkání TJ
Poniklá „stará garda“ - HSK Benecko
ženy; 16,00 hod. vystoupení dětí pod
vedením M. Holubcové, vystoupení mažoretek pod vedením L. Vránové; 16,30
hod. fotbalové utkání TJ Poniklá – FC
Víchová nad Jizerou; 18,30 hod. posezení při reprodukované hudbě a bohatém občerstvení
cení nájmů firmou Čerpadla Vrchlabí, za což
tímto našemu všeobecně výjimečně vstřícnému partnerovi velice děkuji. Doufám, že pokud se potvrdí zvýšení RUD, bude v následujících letech snazší zaměřit se na problematiku
cest výrazně velkoryseji.
Bohužel ani kraj, ani stát nemají pro nás
příliš příznivé zprávy. Z celkové celoplošné
rekonstrukce vozovky v úseku Poniklá – Jablonec nad Jizerou sešlo! Již vysoutěžená zakázka na letošní rok byla kvůli škrtům v ŘSD
zrušena. Tři krátké opravené úseky za Hradskem jsou jen chabou náplastí na toto zklamání. Doufejme, že alespoň opravu tarasů v úseku Nová Ves – Horní Sytová nepostihne týž
macešský befel. Rozsáhlejší opravy krajských
silnic na Jilemnicku letos nehrozí.

Odpady – pár tipů na optimalisaci
systému
A vlastně mají někteří z nás pravdu!
1, Organisuje-li se svoz žlutých, šedých
a oranžových pytlů na tříděný odpad v pondělí
dopoledne, je ideální přistavovat je na sběrná
místa (nebo ještě lépe mimo ně) v pondělí večer, nebo v úterý. Vesnice je pak hravě barevná, pejsci mají co čmuchat a trhat, vítr si může
pohrávat s obsahem pytlů. Idylka. Celý proces
lze ještě vylepšit prostým vysypáním odpadu
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ke kontejneru bez použití pytle...
2, Kdo je chytrý a trochu počítá, jednoduše
se dovtípí, že do pytlů na tříděný odpad, které
jsou přece zdarma, se dá celkem s úspěchem
napěchovat i jinak zpoplatněný odpad směsný.
A nebo ještě lépe nebezpečný (i když tam se
ten základní vtip ztrácí, protože nebezpečný
odpad lze udat dvakrát do roka i zadarmo).
Kdo šetří, má za tři!
3, Byl by blázen, kdo by při svozu nebezpečného odpadu čekal zbůhdarma na příjezd
čety a odevzdával pouze odpad vypsaný v seznamu. Dobrodružství při porušování pravidel
je přece tak lákavé! A pro tento poctivý doušek
adrenalinu se ani moc neznavíte.
4, Pokud se stane, že je třeba kontejner na
sklo naplněn, v žádném případě nevyhledávejte jiný prázdný, nebo dokonce nečekejte s vytříděním odpadu až na chvíli, kdy bude vyvezen! Lahve a další sklo pohoďte někde v okolí,
obec ráda zaplatí svým zaměstnancům, aby je
uklidili za Vás - a bude mít radost, že řádně
pečuje o veřejný pořádek.
5, Když pořádají hasiči svoz železného
šrotu, nařiďte si budíka na trochu časnější hodinu. Vždyť je to hřích trochu si nazaparasitovat a nepřivydělat si sám! Za kilogram železa
se platí přes pět korun, necháte je tam ležet?
... Napadá mne ještě spousta podnětů točících se kolem Kosťovárny, černých skládek,
domácích topenišť a tak podobně, ale nechci
nikomu kazit radost z vlastních originálních
nápadů. Přiznám se, že některá řešení se kterými se naši zaměstnanci setkávají (a která jsem
zde raději ani neuváděl), jsou pro mne velmi
inspirativní. K úvahám o možných úsporách
vlastního rodinného rozpočtu, ale i k úvahám
o duševním rozpoložení některých šprýmařů
takto neotřele vykládajících pojmy „zodpovědnost“, „duševní vyzrálost“ a „sousedství“.
Příjemné léto Vám všem!
Tomáš Hájek
starosta
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Malé a velké zprávy z obecního dění
Pohádkový les 2012
Největší ponikelská trachtace, pohádkový les, má za sebou další úspěšný ročník.
Letošním výchozím místem do ráje pohádkových postav bylo fotbalové hřiště na Kozinách, délka trasy dle našich počtů mířila
takřka až ke čtyřem kilometrům a byla hezky
fifty fifty – tedy půlka trasy do kopce, půlka
z kopce. Také letos se haverlanti přihlašovali
on-line přes internetový formulář a přihlásilo
se jich úctyhodných 360, čímž vyčerpali maximální možnou kapacitu. Dětičky cestou pohádkovým lesištětem narazily na báby kořenářky, čerty, loupežníky, Ivánka a babu Jagu,
Trautenberka, Krakonoše, …. a další tradiční
i moderní postavičky z večerníčků a pohádek.
Volné odpoledne bylo možno na hřišti
strávit na kolotoči, skákáním na trampolínách
nebo hraním na opravdu přepěkných modelech aut, bagrů apod. O dodržování pitného

režimu a přísunu něčeho teplého se postaralo hned několik spolků a dobrovolníků. Nabídka byla opravdu pestrá – sejkory, guláš,
hamburgry, párky v rohlíku, hranolky, párky
z udírny…K zakoupení byl také originální
pohádkový odznak s různými motivy vč. limitované sběratelské placky.
Obrovské poděkování zaslouží všichni,
kteří si našli čas a měli chuť, udělat něco pro
děti! DĚKUJEME!
Petra Novotná
místostarostka

Studijní cesta do kantonu
St. Gallen
V týdnu od 20. do 26. května jsem se spolu se starosty zúčastnil studijní cesty svazku
obcí Jilemnicko do kantonu St. Gallen ve
Švýcarsku.
Program byl pestrý a povídání z každého
jednoho dne by vystačilo na samostatný článek. Proto Vám poznatky získané za oněch

Největší ponikelská trachtace, pohádkový les, má za sebou další úspěšný ročník.

foto: Lenka Hájková
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pět nabitých dní nastíním jen v bodech.
Sportovní areál Atzmäning – větší areál než ponikelská Homole, zajišťující letní i zimní provoz. Zajímavostí je absence
umělého zasněžování. V Atzmäningu tolik
nemrzne, a tak buď nasněží příroda a nebo
nenasněží. Proto se během posledních let
soustřeďují převážně na letní atrakce, aby pokryli případnou ztrátu zimního provozu.
Sýrárna Bieri – malý rodinný podnik
patřící místním farmářům. Ti dvakrát denně
přivážejí čerstvé mléko, které je okamžitě zpracováno. Součástí sýrárny jsou i zrací
sklepy, ve kterých sýry podle druhů zrají i několik let. Při celém procesu je velmi dbáno
na kvalitu výsledných produktů, tak, aby byla
zajištěna konkurenceschopnost oproti velkovýrobcům zásobujícím supermarkety. Takto
nejsou farmáři tolik závislí na výkupních cenách mléka.
Projekt natürli – jak nám bylo prezentováno, farmáři umí vyprodukovat kvalitní
mléko, sýraři vyrobit kvalitní sýry, ale jsou

Obecní dění
špatní obchodníci, a tak vznikl tento projekt,
který mimo jiné pomáhá sýrařům s odbytem.
Disponuje velkými zracími sklepy a sítí obchodů, kde pod značkou natürli prodává produkty.
Vzhledem k probíhajícímu projektu komunitních kompostáren na Jilemnicku nám
byl představen systém třídění, svozu a likvidace bioodpadu v kompostárně a bioplynové
stanici. Dále jsme navštívili vodní dílo Linthwerk – systém protipovodňových opatření,
spalovnu odpadů Linthgebiet či farmu s vodnímy buvoly.
Byla nám představena činnost místních
hasičů, jejich zázemí, technika a způsob organizace práce, včetně financování. Ve Švýcarsku mají především dobrovolné hasiče.
I když slovo dobrovolné není úplně namístě.
Platí zde zákonná povinnost pro lidi od 20 do
50 let být aktivním členem hasičské jednotky. Existuje tu však možnost se z této služby vyplatit, zaplatit daň a tyto peníze slouží
na činnost jednotky. Další peníze na provoz

Sýrárna Bieri – malý rodinný podnik patřící místním farmářům.
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a vybavení jednotek pocházejí od pojišťovny,
u které si lidé pojišťují objekty proti požáru.
Je důležité zmínit, že všichni hasiči provozují
tuto činnost při práci, za každý výjezd jsou
pak jednotlivě odměňováni.
Na přednáškách nám byly vysvětleny
důvody spojování obcí, současného trendu
ve Švýcarsku, byl nám představen turistický
ruch v oblasti Curyšského jezera i jeho problémy. Vzhledem k propadajícímu se kurzu
Eura se stává Švýcarsko velmi drahým a pro
turisty z Evropy méně dostupným.
Na závěr krátké reportáže ještě uvedu,
že na studijní cestu starostů Jilemnicka do
Švýcarska naváže studijní cesta švýcarských
starostů do Krkonoš. V září navštíví Švýcaři
i Poniklou.
Jaromír Jirouš ml.,
radní a zástupce starosty pro zahraniční cesty

Projekt kronikářů okresu Semily
V jednom z minulých čísel časopisu Pod
horami pan starosta nastínil chystaný projekt
okresního archivu v Semilech „Naše obce
v historické fotografii“. Ráda bych vám nyní
tento projekt více přiblížila.
Státní okresní archiv v Semilech ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově vyhlásil vlastivědně-etnologický projekt s cílem
zachránit co nejvíce obrazových dokumentů
k historické tvářnosti našeho okolí a života
našich předků, a to od samých počátků fotografie až po rok 1989. Digitální podoba získaných snímků bude uložena na CD či DVD
v obou výše zmíněných institucích, a taktéž
i originály, pokud by byl někdo ochoten se
jich vzdát. V digitální podobě zůstanou samozřejmě i u nás na obci. Předmětem zájmu jsou
(cituji přesné zadání projektu):
- veškeré historické snímky krajiny, vsí
a měst včetně jejich částí, domů a jejich interiérů, neboť právě krajina zaznamenala
mnoho zásadních změn, kulturní památky
v plenéru,
- osoby, rodiny a skupiny obyvatel a jejich pestrý život v průběhu sta let,

Obecní dění
- všechny druhy lidské práce jako zemědělství, živnosti, výroba, stavba komunikací,
demolice a výstavba nových objektů,
- veřejný, kulturní a sportovní život
- jakékoli další fotografie, které dle Vašeho uvážení zachycují již zmizelé skutečnosti,
anebo takové, které se změní v nejbližší době.
Na vypracování projektu je dáno 5 let.
Fotografie musí být nejen naskenovány,
ale také důkladně a co nejpřesněji popsány,
a právě toto vidím jako nejtěžší část tohoto
projektu. A i když časový limit je poměrně
dlouhý, čas hraje proti nám především u fotografií, u kterých jejich majitel nebude přesně
vědět, odkud jsou – naši starší spoluobčané,
kteří doby zachycené na snímcích ještě pamatují osobně, bohužel pomalu odcházejí. Proto
pevně věřím, že se ve vašich řadách najdou
dobrovolníci, kteří by mi s tímto náročným
projektem pomohli. A že si vy všichni uděláte přes léto čas, projdete rodinné archivy,
případně půdy a krabice pokryté prachem,
projdete si fotografie (případně i diapozitivy),
a nejprve v kruhu rodinném zkusíte dát dohromady co nejvíce informací ke každému snímku. S kvalitou či kompozicí si prosím hlavu
příliš nelamte (řídíme se heslem „lepší špatná
fotka než žádná!). V příštím, zářijovém čísle
Pod horami bych vás pak informovala, jakým
způsobem budou fotografie shromažďovány,
koho kontaktovat. Součástí projektu mohou
být i fotografie ze spolkových kronik, ty budou s největší pravděpodobností skenovány
až mezi posledními, neboť popisy obsahují.
Jako první potřebujeme získat především
snímky, u kterých popisy chybí, abychom je
mohli zkonzultovat s pamětníky.
Lenka Hájková
kronikářka obce

Žádost o odkoupení obecních
pozemků
Pan Vladimír Hejral, Poniklá 209 žádá
o odkoupení pozemků ppč. 1814/1, 1814/3,
1814/4, 1814/5, 1813, 1812 vše v k. ú. Poniklá.
OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
V květnu a v červnu jsme se rozloučili
19. 05. 2012

Jan Páv

24. 05. 2012

Otto Tomíček

26. 05. 2012

Olga Václavíková

09. 06. 2012

Vlasta Králíková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea v květnu a v červnu

26. 04. 2012

Tomáš Janata

16. 05. 2012

Kryštof Hnyk

Všem dětem přejeme hodné rodiče a spoustu
divení v tom novém světě.

Svatby
28. 04. 2012 Tomáš Hájek a Hana Němcová
01. 06. 2012 Radomír Šír a Martina Polakovičová

Svá jubilea oslavili:

16. 06. 2012 David Sitenský a Šárka Valdmanová

91 let
Zemánková Květoslava

Zlatá svatba
30. 06. 2012 Lubomír a Božena Čurdovi

80 let
Pitrman Vladimír

Poděkování

75 let
Pacáková Eva

Veliké poděkování posílám tímto prostřed-

70 let

nictvím paní Ottové, majitelce hotelu Krakonošo-

Zemánek František

vo zátiší, která nás opět pozvala do svého hotelu

Plecháčová Zdeňka

oslavit MDD. Deštivé počasí nám však zabránilo

Vodičková Ivanka

v cestě v maskách do hotelu, i když jsme si všich-

Hájková Jana

ni moc přáli, aby se mraky umoudřily. O slíbený

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

pohár však děti nepřišly, paní Ottová vše naložila
a přivezla dětem do školky, ale jejich rozzářené
oči neměla tento den možnost vidět a to nás mrzí.

V květnu a v červnu se narodili

Vždyť není nic hezčího, než jejich nestrojená radost. Za všechny ze školky,

20. 04. 2012
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Škola a školka
Poradenský den
V březnu uskutečnila ZŠ v Poniklé ve
spolupráci s Centrem podpory inkluzivního
vzdělávání v Liberci poradenskou akci pro
rodiče. Rodiče byli o návštěvě speciálních
pedagogů a psychologa informováni předem
a mohli si vybrat ze dvou variant. Jednalo
se o individuální konzultaci k řešení daného
problému v čase od 11 do 17 hodin. Druhou
nabídkou byl seminář na téma „Domácí příprava dítěte na vyučování“ od 16 hodin. Obou
akcí se bohužel zúčastnilo jen několik málo
maminek, přestože původní zájem byl větší.
Dana Nováková
výchovná poradkyně

Ptačí svět ve škole
Také vás fascinují dinosauři? Na Základní škole v Poniklé jsme se je rozhodli zkou-

mat podrobněji, než je dáno ve školních osnovách. Tedy přesněji – ty z nich, co přežili
do současnosti, tedy ptáky. Téměř deset tisíc
druhů této zajímavé a rozmanité skupiny živočichů dává řadu námětů ke studiu. A nejen
to. Jsou našimi každodenními společníky,
jimž jsme tak trochu otrávili jejich životní
prostředí a poničili místa k životu. Proto si
zaslouží také naší ochranu a podporu.
Projekt Ptačí svět tak zahrnuje několik aktivit. Po absolvování přednášky Ptačí
druhy na krmítkách odborníka z KRNAP
Ing. D. Bílka (spojené s drobnými aktivitami)
následovala vlastní výroba krmítek. I když se
přikrmování ptáků může někomu zdát diskutabilní, mezi odborníky převládá názor, že jde
o činnost pozitivní. Zcela jistě pak z hlediska
člověka. Při pozorování ptáků se upevňuje vztah k přírodě i její poznání. A co teprv
ohromná pomoc sýkorek (a dalších pěvců) na
jaře na zahradě. Víte, že pár sýkor, hnízdících

V březnu uskutečnila ZŠ v Poniklé ve spolupráci s Centrem podpory inkluzivního vzdělávání v Liberci
poradenskou akci pro rodiče.

foto: ZŠ Poniklá
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Projekt Ptačí svět tak zahrnuje několik aktivit.
2x ročně, spotřebuje se svým potomstvem
75 kg hmyzu z vaší zahrady? Je prokázáno,
že v zimním období sýkory zlikvidují 50 -70
procent obalečů jabloňových, což se projeví
červivostí pouze u 2% plodů.
Aby po zimě zpěváčci na zahradách zůstali, vrhli jsme se na výrobu ptačích budek,
a to různých typů.
Např. rehek a sýkora mají totiž zcela jinou představu o správném domečku pro svoji
rodinu. Samozřejmostí je využívání postupů
blízkých přírodě. Tak pro ochranný nátěr
neužíváme syntetických barev, ale jako za
starých dobrých časů – lněného oleje. Zbývá apel na děti a pomoc jejich rodičů, aby se
budky opravdu brzy dívaly ze stromů a poskytly nejen ubytování malým opeřencům,
ale i radost lidem pozorujícím „cvrkot“ při
péči o mladé.
Nebojte, děti zapojí nejen ruce, ale i hlavu. Každý si vybere jednoho z ptáčků a vyzíská o něm co nejvíce zajímavých informací,
které pak (včetně fotky) publikuje na nástěnce
ve škole. Za odměnu se pak všichni podívají
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foto: ZŠ Poniklá

do Vrchlabí na speciální program o ptácích
– např. „Skorec vodní – zpívající potápěč“.
Celý projekt může probíhat díky finanční
podpoře Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a jejímu programu Podpory ekologické výchovy dětí v Libereckém kraji. Za to
jí patří vřelé poděkování.
Václav Mikule
učitel ZŠ Poniklá

Pod horami - květen - červen

Škola a školka

Galerie úspěchů ve školním roce
2011/2012
E. Holubcová, N. Kohoutová, P. Krausová, V. Nováková a M. Volejníková
1. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
9. místo – krajské finále soutěže Hlídek
mladých zdravotníků
V. Flandera, D. Gembický, K. Hájek,
T. Pírko, P. Votoček a Š. Vrána
3. místo - okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
E. Holubcová, N. Kohoutová, P. Krausová, I. Harcubová, B. Tryznová a P. Vinklářová
4. místo – okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol

Nejúspěšnější reprezentantkou se stala Šárka
Holubcová ze 4. třídy, která v nabité konkurenci
velkých a sportovních škol vybojovala na krajském
finále úžasné 2. místo.
foto: ZŠ Poniklá

Atletický úspěch Šárky Holubcové
Jako každoročně se vybraní žáci naší školy zúčastnili Atletického trojboje 1. stupně,
který se skládá z běhu na 50 m, hodu kriketovým míčkem a skoku dalekého. Systém soutěže umožňuje nejlepším atletům postupovat
z okrskového přes okresní kolo až do krajského finále. Nejúspěšnější reprezentantkou
se stala Šárka Holubcová ze 4. třídy, která
v nabité konkurenci velkých a sportovních
škol vybojovala na krajském finále úžasné
2. místo.
Šárce k jejímu úspěchu gratulujeme
a přejeme hodně štěstí v jejích dalších sportovních aktivitách.
Kristýna Kytýřová

E. Buriánková, M. Pajerová, V. Janatová, L. Pajerová a V. Nováková
4. místo – okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
Z. Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Kam odcházejí studovat naši žáci
9. třídy
Iveta Harcubová – Střední škola tvorby
a designu nábytku, obor uměleckořemeslné
a restaurátorské práce v čalounictví
Denisa Hilmarová – Střední škola Lomnice nad Popelkou, obor cestovní ruch
Vojtěch Hušek – ISŠ Vysoké nad Jizerou, obor opravář jednostopých vozidel
Štěpán Rypl – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, všeobecné gymnázium
David Simonides – Obchodní akademie,
Hotelová škola a SOŠ Turnov, obor hotelnic-
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Beáta Tryznová – VOŠZ a SZŠ Hradec
Králové, obor asistent zubního technika
Pavlína Vinklářová – Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ Turnov, obor cestovní ruch
Z. Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Úspěchy našich mladých zdravotnic
Družstvo děvčat z 8. třídy naší školy ve
složení Eliška Holubcová, Natálie Kohoutová, Pavlína Krausová, Veronika Nováková
a Martina Volejníková se dne 10. 5. 2012
zúčastnilo okresního kola soutěže hlídek
mladých zdravotníků, které se konalo ve
sportovním areálu Pilišťata v Jablonci nad
Jizerou. Na osmi stanovištích naše mladé
zdravotnice poskytovaly první pomoc a ošetřovaly různá zranění, předvedly obvazovou
techniku, transportovaly raněné, plnily testy
ze zdravotní a dopravní výchovy a poznávaly

Vítězné družstvo.
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bylinky.
Všech těchto úkolů se zhostily na výbornou a zajistily si tak vítězství a postup do
krajského kola, které se konalo 25. 5. 2012
v Jablonci nad Nisou. Zde v silné konkurenci
vítězů okresních kol libereckého a ústeckého
kraje obsadily 9. místo.
Za jejich poctivou a intenzivní přípravu
jim patří obdiv a poděkování. Odměnou je
jim nejen výborné umístění v soutěžích, ale
i vědomí, že získané vědomosti a dovednosti
mohou v budoucnu využít třeba i k záchraně
ohroženého života.
Eva Holubcová

Tajemství staré skříně – V mateřské
škole se skřítkem Všudybýlkem
Mezi naše skřítky Kamarádíčka, Podzimníčka, Rampušáka se Sněhulkou a Budínka
přibyl ještě jeden, poslední. A to Všudybýlek.
Jeho jméno dětem i Vám samo prozrazuje, že
nás čekalo cestování. Fiktivní i skutečné, cestování okolo Poniklé, za hranice naší obce,

foto: ZŠ Poniklá
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ale i cestování světadíly i vesmírem.
Při cestování se nám může ledacos nečekaného, příjemného i nepříjemného, přihodit.
Někdy je třeba si s tím poradit. Jak na to,
poznávaly děti v bloku „Už si vím rady, jak
pomoci, aneb Všudybýlek u 112“. Děti se seznamovaly s prací lékařů, hasičů a policie. Na
závěr za námi přijela paní Enochová s bezpečnostní pohádkou „O Karkulce a Smolíčkovi“.
Byl to příběh o tom, že si nemáme brát
nic od cizích lidí, že s cizími lidmi nemáme
mluvit ani nikam chodit a že máme poslouchat rodiče. A to jsme si nemohli nechat pouze pro sebe. Pozvali jsme tedy k nám ještě
kamarády z 1. a 2. třídy.
Na oplátku se předškoláci v pátek
18. května vypravili do základní školy. Šli se
podívat na svoje starší kamarády do 1. třídy
a zjistit, co je už brzy čeká a nemine.
Na konci května byly děti na poslední
lekci plavání. Takže další až za rok.

Škola a školka
Se Všudybýlkem jsme cestovali fiktivně
různými dopravními prostředky. Ale opravdově jsme jeli vláčkem do Jablonce nad Jizerou, kde děti se zaujetím pozorovaly nádraží
a s chutí snědly dobroty, které jim do batůžků
nachystaly maminky. Při zpáteční cestě nám
počasí zkontrolovalo, zda mají všechny děti
vždy v batůžku pláštěnky. Bohužel, některé
děti pláštěnku neměly, a tak trochu zmokly.
Dále malé děti poznávaly se Všudybýlkem obyvatele luk, starší děti poznávaly cizí
země, ale všechno naše cestování nakonec
skončilo v říši pohádek. Však už se blíží konec školního roku 2011/2012 a s ním i naše
každoroční hraní na opravdové herce. Ale
o tom až příště.
Aby to naše zkoušení a zkoušení nebylo
tak vyčerpávající a jednotvárné, zpříjemňovali jsme si jej různými akcemi.
První akcí bylo MDD. Na oslavu tohoto svátku všech dětí jsme byli pozváni paní
Ottovou do Krakonošova zátiší. Mělo nás

Na oplátku se předškoláci v pátek 18. května vypravili do základní školy.

foto: MŠ Poniklá
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tam čekat sladké překvapení v podobě zmrzlinového poháru s ovocem a šlehačkou a potom také soutěže, z nichž dvě měla připravené sama majitelka hotelu. Tohle všechno ale
zhatilo deštivé počasí, kvůli kterému jsme
byli nuceni zůstat celý den ve školce. Ale
o pohár děti nepřišly. Paní Ottová vše naložila do auta a přivezla k nám do školky. Moc jí
za to děkujeme.
Po svačince a poháru dostaly děti na krk
kartičky se svojí značkou a chodily si k různým soutěžím. Za správně splněný úkol jim
paní učitelky namalovaly na kartičku obrázek. Kdo měl nejvíce obrázků, mohl si jít
nakupovat do pohádkového obchodu první,
kdo se činil málo, ten už měl výběr hraček či
jiných odměn menší.
Druhým zpestřením byl celodenní výlet.
Všudybýlek nás společně s prvňáky a druháky zavedl do Bozkovských jeskyní a potom
ještě do starého mlýna v Roztokách u Semil.

Mistr mlynář nám pěkně povídal o mlýně.

21

Škola a školka
Mistr mlynář nám pěkně povídal o mlýně
a vše nám trpělivě ukazoval. Za naše vzorné
chování jsme dostali pochvalu od jeho čerta
a dovolení zazvonit si na zvoneček, který splní každému jedno jeho přání. Tak uvidíme.
Před odjezdem zpět jsme si ještě místo oběda
opekli buřtíky a hurá domů. Počasí nám i přes
hrozivé předpovědi opravdu přálo a pláštěnky jsme vůbec nepotřebovali. Spíše by se po
zamračených dnech hodily slunečníky.
Třetím zpestřením byl polodenní výlet
okolo Poniklé. V polovině týdne jsme našli na
zahrádce školky dopis od skřítka Všudybýlka. Za odměnu, že tak pěkně a trpělivě zkoušíme, nás pozval na cestu za pokladem. Museli jsme si k ní však najít mapu. Moc práce to
nedalo, neboť jeho hádanka byla pro naše děti
hodně jednoduchá. Objevili jsme ji ve staré
skříni, kam nám skřítkové často schovávali
různé úkoly. V pátek jsme se museli sejít ve
školce dříve, protože autobus by na nás ne-

foto: MŠ Poniklá
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čekal. Zkrátili jsme si cestu jízdou ke škole.
Dále nás vedla mapa směrem ke kravínu (tam
to velice dobře známe), potom k potoku, na
kopec s lesem, okolo kraviček na pastvě a už
jsme se blížili k Havlíčkovu kopci. Na kůlu
u lesíčka s krásným paloučkem visel další
dopis od Všudybýlka. Ještě že s námi byla
Anežka, která nám všechny dopisy přečetla.
Stálo tam, že jsme u cíle a že máme hledat
poklad v něčem, co potřebují všichni cestovatelé. Možností bylo víc, ale protože jsme
našli starý ruksak, nebylo pochyb, že to je to
pravé. A bylo. V ruksaku bylo plno malých
dřevěných skřítků, asi aby nám připomínali
vše, co jsme s nimi prožili. A ještě jsme tam
našli dopis, který nás pomocí hádanky zavedl až ke Klárce Šedé (tímto jí velice děkuji
za pozvání), u které nám skřítek Všudybýlek
domluvil dobrou zmrzlinu.
Skřítkové, moc děkujeme za celý rok
s Vámi.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Třetím zpestřením byl polodenní výlet okolo Poniklé.
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Folklórní kroužek „Sojčata“ z Mateřské školy v Poniklé mezi babičkami a dědečky v DPS
Ve čtvrtek se skupinka nádherně oblečených krojovaných dětí vydala směrem
k domu s pečovatelskou službou. Tam je již
očekávala skupina babiček a dědečků, někteří
rodiče dětí a hlavně jejich vedoucí babička
Slávinka Hubačíková.
Ve stísněnějším prostoru zazpívaly a zatancovaly nacvičené tanečky, které Slávinka
proložila kerkonošskou poudačkou „Jak se
Florián léčil“, ze které si jistě mnozí dědečkové vzali ponaučení, že když navštíví víc lékařů a každý mu předpoví jenom pár roků života, že součet let může být docela zajímavý.
Děti se rozloučily krkonošskou lidovou
ukolébavkou „Usni dítě“ a odešly na dlouhou
cestu zpět do školky.
Slávinku jsme přemluvili, aby v poudačkách ještě pokračovala bez nás. Tak doufáme,

foto: MŠ Poniklá
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že odpolední posezení bylo pro všechny příjemné a poudaček bylo víc.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Rozpravěnky aneb etická výchova
ve školce
Projekt Rozpravěnky aneb etická výchova ve školce se zaměřil na přijatelné sociální
chování ve společnosti – svým působením
vystupoval zcela samostatně z programu MŠ
Poniklá (Rozpravěnky vedl externí pracovník), avšak svým zaměřením na osobnostně
– sociální rozvoj dětí doplňoval pedagogický
program MŠ.
Na počátku všeho byl jenom takový
nápad – povídání s dětmi o tom, co se smí
a nesmí, proč se něco nesmí a jaký je pohled
a názor na něco zakázaného pro ně – pro děti.
Proč vůbec začínat s etickou výchovou ve
školce?!? Není to na chápání dětí předškolního věku příliš brzo? Někdo může namítat,
že si děti v tomto věku vystačí se znalostí základů slušného chování. Pravda - uvědomě-

Škola a školka
ní, že naše vlastní chování ovlivňuje chování
druhých, přichází až v pozdějším věku, a to
kolem dospívání, avšak do té doby jsou budovány základní postoje a hodnoty člověka.
Když si v raném věku dítě neosvojí určitá
společenské pravidla, v pozdějším období nedojde k zázračnému respektování okolí.
Psychologové tvrdí, že šikana začíná už
ve školkách, kde se děti učí prvním skutečným mezilidským vztahům (konflikt / spolupráce). Situace je o to těžší, že vše probíhá
bez účasti pro děti nejbližších osob - rodičů,
kteří mají pro případ pomoci „oči všude“.
A jak to všechno, u nás v MŠ Poniklá,
probíhalo?
Etické výchovy se účastnilo 13 dětiček
v předškolním věku. Tato věková skupina
byla zvolena z hlediska větší orientace v životě na základě psychické a sociální zralosti
(vnímání, pozorování, naslouchání, myšlení,
pamatování, komunikační zdatnosti apod.).
Etická výchova nebyla jen o povídání
a vysvětlování pravidel, patřil sem i praktický nácvik – tzv. zážitková pedagogika, která
byla u dětí velice oblíbená. Takový praktický

Ve stísněnějším prostoru zazpívaly a zatancovaly nacvičené tanečky.
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nácvik není nic jiného než „hra na skutečný
život“, ve kterém jsme projektovali různé
životní situace. V mnoha případech dětičky
samy navrhovaly témata k rozebrání, takže
jsme si pak sehráním rolí na modelových situacích přiblížili pocity a prožívání někoho,
komu se děje něco nepříjemného. A co všechno se na Rozpravěnkách s dětmi probralo??
- Základy společenského chování (pozdrav, omluva, poděkování, prosba), jejich
specifika.
- Rozdíly mezi lidmi (věk, vizáž, pohlaví) - o čem vypovídají a jak předurčují naše
chování.
- Emoce a program schopnosti vcítění.
Chování ovlivněné emocemi, ztvárnění emocí.
- Pocity a mezilidská komunikace.
Schopnost vyjádřit svůj pocit z různých modelových situací. Mimoslovní vyjadřování
pocitů – zpěv, pohyb.
- Důležitost každého člověka v životě –
analogie ve hře s pečením koláčku.
- Specifika hezkého neboli dobrého skutku. Povídání o tom, jak známe své rodiče, co
by je mohlo potěšit? Domácí úkol – překvapit
rodiče, popř. pí. učitelku hezkým činem.
- Vysvětlení pojmů - poslušný a slušný.
Povídání o tom, proč mají dětičky poslouchat
a o tom, proč se vyplatí být slušný.
- Neslušná slova, gesta, nadávky. Povídání a čtení pohádek na toto téma.
- Vysvětlení pojmů: předsudky a sebehodnocení - čtení pohádek na toto téma.
- Dospělí a děti. Co dělají nebo říkají dospělí a děti nemůžou nebo nesmí? Oddělené
téma v linii celé etické výchovy. Vysvětlení
základního rozdílu mezi dospělými a dětmi.
- Princezny a rytíři. Rozdílnost pohlaví
– genderová otázka. Specifické role chlapců
a dívek nebo mužů a žen ve společnosti, prolínání, ale i výměna rolí.
- Konflikt versus spolupráce. Povídání
o kamarádství.
- Útok na vlastní osobu, nácvik slovní
obrany. Modelové situace možných řešení
konfliktu.
- Jinakost – zaměření na jedinečnost kamaráda. Každý vypadáme jinak – hledání
rozdílů ve vzhledu, ale i v projevu. Čtení pohádky.
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- Hodnocení druhého. Schopnost nacházet a všímat si klady na druhém. V našem
případě to byly klady na kamarádovi z MŠ,
který se účastnil etické výchovy.
Přikládám co nejstručnější výpis vzájemného slovního hodnocení dětiček – a protože
pedagogika není jen o jednosměrném působení pedagoga na žáky, přikládám i svůj popis, jak dětičky působily a ovlivňovaly moje
chování:
1. Čížková Esterka – dětičky shodně říkaly, že je hodná na kamarády. Děti v tomto
věku, a podobně i Esterka, mají tu úžasnou
vlastnost, že v klidu a s úsměvem (bez zbytečných emocí), dokážou říct NE činnostem,
kterým se věnovat nechtějí. Díky za takové
děti, protože pedagoga učí nebrat si nezájem
dítěte osobně, naopak, učí rozvíjet nápaditost
získat ztracený zájem.
2. Čech Míša – dětičky se jen předháněly v superlativech a velice trefně celé kladné
hodnocení zakončil Ondrášek větou – „Míšovi bych povolil všechno“. V tomto věku
jsou děti přímo zatíženy na pravidla, která
vytvářejí srozumitelný řád života, proto odsuzují toho, kdo pravidla porušuje. Krásný
věk, který dělá z toho, kdo nastavená pravidla dodržuje, člověka hodného obdivu – díky
za takové děti, které vám vlastně ukazují, že
chovat se dle pravidel společnosti je nejen
jednoduché, ale i příjemné.
3. Flandera Ondrášek – kamarádi ocenili,
že se k nim Ondrášek chová hezky a slušně.
Díky za takové děti = „čisté duše“ bez nějaké zákeřnosti nebo zlomyslnosti, které vedou
k zamyšlení nad životem a světem dospělých
všeobecně. U Ondráška musím zmínit jeho
osobitost, která spočívala ve výpovědích někdy mimo probírané téma, o to víc jsem si
pak vychutnávala ten opak - trefnost, upřímnost, otevřenost, přímočarost a vždy jemnost
projevu. Ondrášek nejpřesněji vystihoval
hodnocení kamarádů.
4. Havajíková Anežka – dětmi oceňovaná
je její nekonfliktní povaha - nikoho nezlobí,
ani nebouchá. Díky za takové děti, které vám
připomínají hodnotu trpělivosti. U našeho sezení totiž dotaz na Anežku znamenal dlouhou
tichou pauzu, kterou ostatní děti viděly jako
příležitost k pošťuchování. Zpočátku jsem se
snažila odpověď Anežky urychlit, později,
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v rámci zachování Anežčina klidu, jsme si
s dětmi vždy hezky poseděli, pokoukali na
sebe – a Anežka nás vždy odměnila zajímavou odpovědí a duchapřítomností na Rozpravěnkách.
5. Hejral Erinek – z pohledu trefného
ocenění kamarádů mu lze závidět rychlost.
Musím přiznat, že děti se strefily do černého,
já bych snad ještě více specifikovala tu rychlost na hbitost a pohotovost. Díky za takové
děti, které nutí, konkrétně mě, ke konfrontaci
vychovatelského ega s impulsivním jednáním
kontra klidem…a že jsme s rozvahou vyřešili
víc a taky jsem získala filozofického diskutéra na každé téma.
6. Jandurová Kačenka – kamarádi na Kačence oceňují dodržování vnitřních předpisů
školky. Kačenka prý také nekřičí a neubližuje hračkám. Díky za takové děti, které jsou
vytouženým snem každého pedagoga – Kačenka dokáže naslouchat tiše a s maximálním
soustředěním, které se pozná podle široce
otevřených očí a pusinky. Radost přednášet
takovým „studentům“!
7. Jindřišková Ninuška – pro děti princezna. Archetyp princezny – dlouhé blonďaté
vlásky, které zdobí mírné kudrlinky, no a samozřejmě milá a hezká vizáž. Díky za takové klidné a mírné děti v kolektivu – ničím
nezatěžují už tak těžce zkoušenou psychiku
pedagoga
8. Kunertová Sárinka – podle dětí si dokáže hezky hrát a je na každého hodná. Díky za
takové děti, které se touží zdokonalovat a být
dobré. Sárinka je z těch dětiček, které se musí
po osobním neúspěchu nějak pozitivně posílit, aby neopadlo nadšení spolupracovat. Při
ojedinělém nezdaru jsme tedy situaci ohodnotily jako výjimečnou a Sárinčina tvářička
se nejenže celá „rozsvítila“, ale já věděla, že
je spokojená sama se sebou, což je důležité
zvláště ve chvilkách, kdy se nám nedaří dle
našich představ.
9. Náchodský Honzík – děti poukázaly
na jeho veselou povahu popisem, že nechodí nabručený, je usměvavý, pomáhá mladším
a někomu se líbila i jeho rychlost v oblékání.
Díky za takové děti, tedy obecně lidi, které
vám svou osobností připomínají, že život má
být zábava, ne boj. Dokážete si vůbec představit roztržku s usměvavým, pozitivně nala-
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děným člověkem?!
10. Pelcová Štěpánka – kamarádi ocenili, že pomáhá mladším dětem s oblékáním.
Taky se chová dle vnitřních pravidel školky
a napomíná ty děti, které je porušují. Pro mne
byla Štěpánka zrcadlem, jestli si počínám
správně podle regulí předškolní pedagogiky
tj., jestli střídám aktivity, jestli vedu dialog se
všemi dětmi, jestli mluvím nahlas a srozumitelně atp. Za takové dětičky díky – okamžitá
zpětná vazba.
11. Šedá Barůnka – pro kamarády hodná
holka, která nemá problém s nikým, protože se nehádá a hezky si hraje. Taky pomáhá
mladším dětem. Díky za taková něžná stvořeníčka! Mně se osobně ve školce nestalo,
že bych se musela nějak zvlášť rozhorlit, ale
představuji si, že kdyby taková situace přišla,
Barůnka by mi svým pohledem pomáhala držet emoce na uzdě – jinak by se ze mě stal
strašák…
12. Švanda Pavlík – děti si pochvalovaly, že už jim Pavlík nedělá lumpárny. Díky
za takové děti, které se mění uprostřed pedagogického působení – jsou vlastně pedagogovým „vysvědčením“, ale i výpovědí o smyslu
určitého počínání.
13. Vrbata Adámek – zatímco dětičky
u ostatních kamarádů oceňovaly chování,
u Adámka hlásily zajímavé a hezké výtvory
ze stavebnic. Díky za takové děti, které jsou
otevřené a upřímné, to vše při zachování respektu k autoritě pedagoga.
Etická výchova probíhala jednou týdně
zhruba půl až ¾ hodiny. Pod mým vedením
začala na konci školního roku 2010/2011
a pokračovala po celý školní rok 2011/2012.
Jestli se etická výchova ve školce zdárně
vyvíjela, tak to není pouze moje zásluha. Za
možnost realizace v MŠ Poniklá děkuji především vedení školky. Děkuji i paní učitelce
Boháčové, která mi dala maximální svobodný prostor k realizaci, takže zvykání dětiček
na novou autoritu bylo v čase minimální.
Dále děkuji rodičům výše zmiňovaných dětí,
že jsem měla tu čest s jejich dětmi pracovat.
No, a v neposlední řadě musím poděkovat své
rodince, která mi pomáhala skloubit roli maminky a pedagoga v jedné osobě.
Vierka Hlaváčová
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Dětský den přilákal skoro stovku
malých návštěvníků
Dětský den v Poniklé již po čtvrté připravovaly hasičky z SDH Poniklá spolu se svými
rodinnými příslušníky, drahými polovičkami,
kamarády a dalšími příznivci dětského odpoledne. Také letos nad námi Krakonoš držel
ochrannou ruku a kromě jednoho rychlého
deštíku na nás svítilo sluníčko. A o to bylo
veseleji!
Velkým lákadlem jsou na dětském dnu
naši vzácní hosté: Besipáčci v čele s Mírou
Kláskem – manažerem Ministerstva dopravy BESIP pro Liberecký kraj, který s sebou
přivezl také Jana Poláka– koordinátora BESIP pro Liberecký kraj a Daniela Řípu – koordinátora kampaně Uber plyn!. Již podruhé
nás svojí ctěnou návštěvou poctili členové
OFFROAD klubu Krkonoše a letos nově také
Luboš Jiřiště ze severočeské ekologické organizace Čmelák. Zajímavou vsuvkou pak
byla ukázka vyproštění osoby z havarovaného auta, kterou mistrně předvedli příslušníci
jilemnického Hasičského záchranného sboru
Libereckého kraje. Z komentářů na místě
byla u části mužského pokolení vidět jistá
rozčarovanost z toho, že jsme nechali rozstří-

Kampaň “Uber plyn” dorazila do Poniklé.

hat tak krásný automobil (pozn. autora pro ty,
kteří se akce nezúčastnili, jednalo se o stařičký favorit), vězte, že někde je i hůř! Např.
v Sosnové den před naším dětským dnem rozstříhali hasiči novou Škodu Yeti!!! Tam snad
pánové museli i slzu uronit.
Pro děti bylo připraveno 10 zajímavých
stanovišť, na kterých plnily úkoly záludné,
výchovné, odpočinkové i úsměvné. Stánek
BESIP opět letos nabídl konzultace při výběru
správné dětské autosedačky, děti si vyzkoušely poznávání dopravních značek i počítačovou hru s dopravní tématikou. U jejich stánku
bylo možné shlédnout také prezentaci kampaně Uber plyn!, kterou zavedl Liberecký kraj.
Cílem kampaně je snížení počtu a následků
dopravních nehod v Libereckém kraji, snaží
se informovat o riziku nepřiměřené rychlosti,
podnítit změnu chování řidičů k odpovědnějšímu chování. U stánku Besipáčků si děti za
svoji snahu odnesly hodnotné dárky v podobě
reflexních vestiček, reflexních klíčenek a dalších upomínkových předmětů.
Stanoviště Čmeláka (tímto se omlouváme všem, kteří si mysleli, že na fotbalovém
hřišti přistane letadlo, byla to od nás taková
malá kulišárna) s názvem „Stromy jsou naši
kamarádi“ obsluhoval Luboš Jiřiště, který si

foto: D. Řípa
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mezi břízami vybudoval své království, kde
děti poznávaly druhy stromů či přiřazovaly
obrázky plodů ke správným větvičkám.
Fit stezka opět prověřila dětskou kondičku, přelézt, podlézt, přeskočit, balancovat – to
všechno musely dětičky zvládnout na jediné
trase. Další stanoviště nabídlo lovení rybiček
z bazénku, miniaturní magnetky daly některým opravdu zabrat. Na kreativním stanovišti si děti vyzkoušely staré umění skládání
papíru, tzv. origami. Odpočinkovým místem
byl stůl plný puzzle, omalovánek a pastelek.
Stanoviště s lukostřelbou zaujalo především
klučičí návštěvníky, malé dětičky a případně
ti, kteří neměli dostatek síly na natáhnutí tětivy, vyměnili luk za tenisový míček a házeli
na dřevěného klauna. Po dvou letech jsme na
hřišti opět rozmístili branky na kriket, upravenou verzi oblíbené míčové pálkovací hry si
tak děti mohly vyzkoušet i v Poniklé. Posledním stanovištěm bylo důmyslné poznávání
v lahvích. Děti musely podle zvuku a váhy
kartonového obalu poznat, zda je v krabici
např. voda, oříšky, těstoviny, mince, hřebíky,

Losování tomboly.
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fazole, papír.
Po celé odpoledne byly dětem na řádění k dispozici dvě trampolíny, které po loňských ohlasech maminek byly rozděleny na
„holčičí“ a „klučičí“. V závěru dětského dne
nemohla chybět tombola o dva krásné dorty
a spoustu drobných hraček.
O pitný režim a prázdné žaludky bylo
vzorně postaráno, opět byly napečeny vynikající koláče, hlad jsme zaháněli nejenom
párky z udírny, ale také vynikajícími steaky
„od mamuta“.
Velkou motivací do dalšího, půlkulatého
pátého ročníku, je pro nás stoupající návštěvnost, rok od roku za námi přichází víc malých
návštěvníků. Před čtyřmi lety, když jsme dětský den zkoušeli poprvé, nebylo dětí ani padesát a letos nechybělo moc (přesněji řečeno
2 děti) a pokořili bychom magickou stovku.
Zkusíme to příště? My jsme si řekli, že teda
JO a tak se i za rok můžete těšit na naše hosty, překvapení a vůbec pohodové odpoledne!
Těšíme se na Vás!
Petra Novotná

foto: K. Jiroušová

Pod horami - květen - červen

TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Pusinky se na soutěži „O rtyňskou
zvonici 2012“ opět neztratily!!!
V sobotu ráno jsme vyrazili s Pusinkami
na poslední soutěž letošního roku - 4. ročník
taneční přehlídky O rtyňskou zvonici. Když
jsme dorazili do Rtyně, měli jsme ještě dost
času. Proto jsme nelenili a šli jsme se podívat,
o co vlastně soutěžíme..:-) Nádherná dřevěná
zvonice na místním hřbitově byla zajímavá,
ale Pusinky víc než zvonice zajímala cukrárna. Pro získání sladkého úsměvu jsme si slupli malinký větrníček, a pak už hurá do místní
orlovny, do maličkaté šatničky, kde jsme se
tísnili s dalším tanečním celkem. Učesat, obléknout a už jen čekat, až nastane hodina H.
Všechny Pusinky se snažily, aby ze sebe
dostaly maximální výkon. Zacvičily perfektně sestavu, dokonce se ani vlna neroztrhla.
(vlna je spojení pompónů do jedné řady a postupným zvedáním rukou se vytvoří efekt po-

Naši jednotu prezentovaly krásné Minipusinky.

hyblivé vlnky)
Před vyhlašováním jsem všechny ubezpečila, že zmrzlina, která byla před cvičením
slíbená za umístění do 3. místa, bude, i když
budou poslední. V naší skupině bylo ještě
dalších 6 týmů, které byly zkušenější než my.
Pak už jen vyčkat na onu větu: „3.místo získávají...... PUSINKY PONIKLÁ!!!“.
Věta, kterou jsme v letošním roce slyšeli již
potřetí a zatím se neomrzela!
Martina Holubcová

Župní setkání sokolů a jejich
příznivců u příležitosti 150. výročí
založení obce sokolské
Oslavy začaly zcela v duchu sokolských
tradic, tedy sportovním kláním, turnajem
smíšených družstev ve volejbale, stolním
tenise a nohejbale. TJ Sokol Poniklou zastupovalo pouze družstvo volejbalistů, které ale

foto: Lenka Scholzová
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domů z této akce přivezlo kovy nejcennější.
V 16 hodin začala slavnostní část oslav
projevem starostky župy Jany Čechové a sokolskou hymnou v pěveckém podání pana
učitele Jiřího Horáčka v klavírním doprovodu paní ředitelky ZUŠ v Jilemnici Hany
Haukové. Za zpracování materiálů k výročí
bylo veřejně poděkováno sestře Haně Křížkové (dlouholeté učitelce v ZŠ Poniklá).
Dále v bohatém programu vystoupili zástupci
mnoha TJ Župy Krkonošské – Pecháčkovy.
Na pódiu i travnaté ploše před ním předvedli
svou činnost mažoretky z Lomnice n. P., orientální tanečnice z Košťálova, rodiče s dětmi z Jilemnice, loutkový soubor Rolnička
z Nové Paky. Sletové skladby včetně úborů
předvedly ženy z Jilemnice a dorostenky
a ženy z Košťálova.
Naši jednotu prezentovaly krásné Minipusinky a Pusinky, které si po svém vystoupení pochutnaly na sladkém a krásném dortu

Naši jednotu prezentovaly krásné Pusinky.
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ve tvaru pusinky, který pro ně upekla a s láskou ozdobila jejich cvičitelka Martina Holubcová. Za její svěřence moc děkujeme.
Celé odpoledne bylo velice příjemné,
škoda, že poměrně studené. Se zapadajícím
sluníčkem padaly i teploty. Trochu zahřátí slibovalo teplé občerstvení či teplé nápoje, nebo
prohlídka fotografií z činnosti jednotlivých
jednot, která byla nainstalovaná v místní sokolovně.
Závěr oslav patřil kapele Vichr z hor, která mnohé zmrzlíky rozpohybovala a rozehřála. Vyvrcholením byl slavnostní ohňostroj.
Lenka Scholzová

Volejbalový rok 2011-12
Trochu jsme si hráli s míčem.
Starší žactvo hrálo okresní přebor žactva, do kterého se přihlásily týmy Turnova,

foto: Lenka Scholzová

Nahrávaly : Dana Butulová (občas i na smeči), Věra Butulová a Zdenka Petrušková
Na liberu hrála Petra Faistaverová
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Konečná tabulka po 24 utkáních

Skupina LB-Z-2
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

družstvo
TJ Slovan Varnsdorf A
TJ Sokol Poniklá A
SK ToRiK Doksy A
SKP Česká Lípa A
TJ Vysoké nad Jizerou A
RSCM Český Dub A
VK Mnichovo Hradiště A

utkání
24
24
24
24
24
24
24

Mnichova Hradiště, Rokytnice, Vysokého
a Poniklé.
Soutěž byla vypsána pro smíšená družstva ročník 1996 a mladší. V týmech Rokytnice a Mnichova Hradiště hrála pouze
děvčata. Vedoucí okresního přeboru p. Nešpor vypsal 8 turnajů - 3 podzimní, 2 zimní
a 3 jarní turnaje. Ponikelští odehráli 32 zápasů, z toho 29 vítězně a z možných 64 bodů
získali 61 bodů. Družstvo se skládalo z nejlepšího univerzála v okrese Davida Simonidese, který má přehled ve hře a dokáže tým
podržet. David perfekně servíroval, vykrýval,
rozehrával, smečoval, zalíval…, radost s ním
být na hřišti. Platným blokařem byl Lukáš
Hančar. Druhá blokařka je Pavlína Krausová, šikovná slečna, která se nebojí si říci a jít
do míče, je již platnou hráčkou jak týmu žen
„béčka“ i „áčka“. Na nahrávce si zahráli Štěpán Vrána a Pavla Nováková, byli důležitou
části týmu. Vyhlášenou nejlepší smečařkou
v přeboru žactva je Veronika Krausová, spolehlivá, a ještě jednou spolehlivá, šikovná
hráčka s pořádnou ránou v ruce. Tento zkušený tým doplňovaly dívky ze čtvrté třídy
Klárka Šedá a Šárka Holubcová.
Konečná tabulka OP :
1. T. J. Sokol Poniklá
2. VK Mnich. Hradiště
3. TJ Turnov

61 bodů 60 : 10
45 bodů 31 : 41
44 body 42 : 28

V
20
17
16
14
11
4
2

P
4
7
8
10
13
20
22

K
0
0
0
0
0
0
0

sety
68:28
61:37
58:37
52:45
45:49
25:62
15:66

míče
2177:1881
2183:1936
2083:1936
2098:2002
1971:1916
1617:1993
1441:1906

4. TJ Spartak Rokytnice
5. TJ Vysoké nad Jizerou

body
44
41
40
38
35
28
26

40 bodů 22 : 50
30 bodů 23 : 50

Chci poděkovat hráčům a hráčkám za příkladnou propagaci volejbalu, jejich rodinným
příslušníkům za podporu. Dík patří i Tomáši Kázmerovi, který mi 20. 5. 2012 na chvíli uvolnil své
hasiče (Páju a Lukáše), taktéž musím poděkovat
i všem řidičům, kteří nás na turnaje vozili.
Pro ty, kteří by to chtěli s námi zkusit si zahrát
volejbal a potrénovat, máme tréninky během školního roku v pondělí od 15.30 hodin a ve středu od
14 hodin v tělocvičně ZŠ.
Zdena Petrušková

Ženské „áčko“ 2011-12
Ženy hrály krajskou druhou volejbalovou
soutěž a po podzimní části byly o 1 bod na prvním
místě. Po jarní části jsme první místo neudržely,
ale i to druhé je krásné.
Na smeči hrály: Šárka Jiroušová, Veronika
Krausová
Na bloku byly: Martina Holubcová, Pavlína
Krausová, Markéta Václavíková ml. a Anita Votrubcová
Nahrávaly: Dana Butulová (občas i na smeči),
Věra Butulová a Zdenka Petrušková
Na liberu hrála Petra Faistaverová
Konečná tabulka po 24 utkáních na obrázku.
Zdena Petrušková
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Chci poděkovat hráčům a hráčkám za příkladnou propagaci volejbalu, jejich rodinným příslušníkům za
podporu.

foto: TJ Sokol Poniklá

150 let v pohybu – činnost sportovních oddílů
Pokračování z minulého čísla
Přes 40 let oficiálního zákazu se cvičilo
pod hlavičkou ČSTV dál. Některé jednoty si
dokonce ponechaly v názvu Sokol. Příznivá
situace nastala po sametové revoluci v r. 1989.
Dochází k znovuobnovení Sokola a hned
7. 1. 1990 je ustavena ČOS. Valná hromada
Sokolské župy Krkonošské – Pecháčkovy se
konala 22. 2. 1992 v Lomnici n. Pop., za účasti
24 tělocvičných jednot.
Naše župa sdružuje v současnosti 21 tělocvičných jednot se 2092 členy. Nejrozšířenější jsou sportovní oddíly volejbalu, stolního tenisu, pak kopané a lyžování. Zájemci si u nás
ještě mohou vybrat košíkovou, plavání, šachy,
cyklistiku, tenis, horolezectví, kulturistiku
nebo nohejbal. Volejbal má dlouhou a slavnou
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tradici v Jilemnici. V roce 1991 uhrály mladší dorostenky na mistrovství ČSFR 2. místo,
následoval postup do extraligy starších dorostenek a v sezoně 92/93 zisk 4. místa. Do
extraligových družstev Slavie Praha se dostaly
2 hráčky M. Demlová a H. Musilová, která
patřila i do českého reprezentačního výběru.
V letech 94/95/96 a 98 -2002 hrály ženy II.
ligu. V krajské soutěži 2010/11 se minižákyně umístily na 3. a 5. místě a mladší žákyně
dokonce na l. místě. V současné době hrají
2 kadetky celorepublikovou soutěž a minižákyně do 10 let zatím vedou krajskou soutěž.
V Poniklé se též věnují volejbalu. Žactvo se
v okresním přeboru umisťuje mezi prvními,
ženy družstva A hrají úspěšně skupinu II.
v Libereckém kraji, kterou i vyhrály. Ve Víchové a v Košťálově mají registrované oddíly
volejbalu. Hrají ho i ve Studenci a ve Valteřicích, kde pravidelně pořádají Vánoční tur-
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naje smíšených družstev. T. J. Sokol Semily
reprezentuje úspěšný oddíl kulturistiky, jehož
člen M. Klus se účastnil Mistrovství Evropy
Praha 2011 a obsadil 6. místo Open 100 kg.
Velké úspěchy slaví oddíl nohejbalu ve všech
kategoriích. Na Mistrovství republiky 2010
v Prostějově dosáhli mladší žáci na 1. místo
trojic a 2. místo dvojic, v r. 2009 na 2. místo
trojic. Na MR v Týně n. V. vybojovali starší
žáci v r. 2011 2. místo trojic a v Č. Brodě 2010
4. místo trojic. Dorost se účastnil v nejvyšší celorepublikové soutěži Botas dorostenecké lize.
Muži obsadili 5. místo ve II. lize v r. 2008. Semilský oddíl nohejbalu je trojnásobný úspěšný
pořadatel MR v kategorii mužů i mládeže.
Neméně dlouhou a úspěšnou tradici má
v Jilemnici basketbal. Nejvýraznější byla
2. místa v rámci Východočeského kraje v kategorii mladších dorostenců v r. 2001, 2006
a starších minižáků 2003. Na přeboru ČOS
vybojovali minižáci 3. místo v r. 2002. V jednotlivcích starší žák Š. Říha získal titul mistra
republiky v r. 1999, v r. 2000 bronz, stříbro
v r. 2001, když hostoval v družstvu Jaroměře
ještě s dalšími 2 hráči D. Jarešem a M. Valentou. V. Říha získal třikrát stříbrnou republikovou medaili v družstvu kadetů a juniorů Pardubic v letech 2006-2008. V současné době se
žáci probojovali na 3. místo v oblastním přeboru Hradeckého a Pardubického kraje. 2 hráči hrají žákovskou ligu za Josefov. Plavecký
oddíl Jilemnice je pravidelným pořadatelem
i úspěšným účastníkem republikového přeboru ČOS v plavání žactva a dorostu. V tom
loňském získali jilemničtí více než polovinu
medailí. Fotbalu se věnují v Bozkově a ve Víchové n. Jiz. Bozkovští hrají I. A třídu Libereckého kraje. Muži A z Víchové hrají I. B třídu
krajské soutěže, muži B, žáci a dorost okresní
soutěž. Dlouhou tradici má v Lomnici horolezecký oddíl, který lezení na skalách rozšířil
r. 1990 o lezení na umělé horolezecké stěně.
Od r. 1995 pořádají každoročně Aprílový pohár ČR.
Připomeňme si úspěchy dalších sportovců
naší župy. Košťálovští stolní tenisté mezi ně
jistě patří, ženy se staly několikanásobnými
přebornicemi okr. Semily v letech 2000-2006

TJ Sokol Poniklá
a sklízejí úspěchy i v krajských soutěžích.
Prášková Vlasta a Tůmová Renata drží od
r. 2010 krásné 3. místo v divizi žen Libereckého kraje. Muži se umisťují v krajském přeboru. Každoročně pořádají vánoční turnaj pro
neregistrované hráče, který je zároveň přeborem župy Krkonošské – Pecháčkovy. Semilští
stolní tenisté hrají libereckou divizi, stolní tenisté z Horní Branné a Víchové okresní přebor. Šachisté z Víchové se účastní v krajské
soutěži. T. J. Sokol Studenec se může také pochlubit svými lyžařskými aktivitami. V žákovských kategoriích jsou úspěšní J. Boura, vítěz
olympiády dětí a mládeže, E. Plecháčová obsadila na přeboru ČR 1. místo jako členka štafety, K. Janská získala ocenění lyžařka sezony
2010-2011 Svazu lyžování Libereckého kraje
a L. Trejbal lyžař sezony 2011-2012. M. Hák
obsadil 3. místo na MS veteránů 2012. V Horní Branné mají vítězku Českého poháru v běhu
na lyžích 2011-12 v kategorii žen J. Pešinovou. Na MS veteránů se umístila na 2. místě
J. Gaudelová. MS veteránů v běhu na lyžích se
zúčastnili bratři F. a M. Zuzánkovi. Lyžařské
oddíly žactva, dorostu i dospělých působí ve
Víchové. V Pasekách byla obnovena tradice
lyžařského závodu Prdecká lyže v r. 2000.
T. J. organizují pro své členy, registrované
i neregistrované sportovce závody a soutěže.
Ve Studenci pořádají největší závod Libereckého kraje Posvícenský koláč – přespolní běh,
letos už 45. ročník, kde startuje přes 500 závodníků. Od r. 1995 jsou pravidelně pořadateli
přeboru ČOS v běhu na lyžích. Ve Víchové se
konají turnaje starých gard ve fotbale, „Víchovský drn“ ve volejbale, v bleskovém šachu, pro žactvo přespolní běh, slalom a běh na
lyžích. V Benešově připravují turnaje v minikopané mužů a žáků, v šachu a dámě, ve stolním tenise, v běhu na Zlaté návrší, Benešovský
maraton, duatlon (běh a kolo), Benešovskou
8 a 15. J. Martinec je přeborníkem ČOS v běhu
na lyžích z r. 2001 a v r. 2009 obsadil 2. místo
této soutěže. Vyvrcholením účasti na mnoha
běžeckých závodech v ČR je účast benešovských mužů na Vassově běhu ve Švédsku. Sokolové v Chuchelně se starají o lyžařský vlek
na Kozákově a neustále jeho provoz zdokona-
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lují. Od r. 2012 používají umělé zasněžování
sjezdovky s možností nočního lyžování. Pro
děti i dospělé pořádají závody v obřím slalomu
a pro zpestření karneval na lyžích.
Kromě aktivity ve sportovních oddílech
probíhají ve všech sokolských jednotách pravidelná cvičení všestrannosti. Tyto oddíly nabízejí možnosti rekreačního sportování. Zde se
může uplatnit každý, nezáleží na věku, ani na
pohybových schopnostech. Jen je nutné uvědomit si význam pohybu pro zdraví a zařadit
ho do svého života a do volného času svého
i svých dětí. Někde se zaměřují na aerobik
všech forem, kalanetiku, bodystyling, kondiční či rytmickou gymnastiku, jinde na zumbu,
pilates nebo zdravotní TV jako ženy z Lomnice, Jilemnice, Studence, Chuchelny, Valteřic
a Víchové. Při cvičeních využívají rozmanité
moderní náčiní, např. overbaly, gymbaly, činky, posilovací gumy a pásy, trampolínky….
Žactvo cvičí ve Studenci, Lomnici, Poniklé,
Chuchelně, Valteřicích, dorostenky ve Víchové a v Chuchelně dokonce i muži. Yengar jóga
se zalíbila ženám v Jilemnici, dává důraz na
správné držení těla, hluboké dýchání, zapojování svalů málo používaných, uvolnění namáhaných partií těla za použití mnoha cvičebních pomůcek. Zájem o cvičení rodičů s dětmi
a předškoláků je v Lomnici, Jilemnici, Studenci, Chuchelně a Košťálově. Florbal hrají
ve Valteřicích. Turistice se věnují v Jilemnici
(pravidelné tajné výlety a Výstup na Žalý). Ve
Studenci probíhá Studenecké putování okolím obce, ve Valteřicích cyklovýlety a lyžařské
výlety do hor, v Chuchelně májový pochod na
Krkonoše a cyklovýlety. Víchovské MTB cyklotoulání se letos pojede již po 10. po Krkonoších s převýšením 2350 m v délce 100 km.
Sokolové žijí také společensko - kulturními aktivitami. Tady lze na prvním místě
jmenovat T. J. Sokol Poniklá, při které působí
divadelní spolek s mnohaletou tradicí Kolár.
Jeho největšími úspěchy byly postupy na národní přehlídku venkovských divadel Krakonošův podzim ve Vysokém n. Jiz. s inscenací
Krvavý román v r. 2006 a na národní přehlídku
loutkových divadel Loutkářská Chrudim s Jenovefou v r. 2010. Členka souboru Pavlína
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TJ Sokol Poniklá
Holubcová obdržela v r. 2003 zlatý odznak
J. K. Tyla za obnovu tradic ochotnického divadla, její nominaci navrhla ČOS. Po okolí
je známý vokálně instrumentální smíšený pěvecký soubor Satori, který pořádá koncerty
nepřetržitě od r. 1993. Na repertoáru mají tradicionály, spirituály, lidové písně i vánoční koledy. Vyjeli koncertovat i za hranice ČR. Nad
dlouhou tradici ochotnického divadla navazují
v Bozkově. Společenským životem žijí též
v Chuchelně, pořádají plesy, taneční zábavy
a velký ohlas měly taneční pro veterány. Dětem a dospělým pro radost uspořádají každý
rok maškarní bál ve Studenci, Jilemnici, Valteřicích, Pasekách n. Jiz. a Víchové. Malým
dětem připravují každoročně Pohádkový les
v Jilemnici a Pasekách, jilemnické děti vítají
před vánocemi ve svém městě Krakonoše, ve
Víchové plní úkoly malé čarodějnice, ve Valteřicích se drží masopustní průvody a zábavy,
také organizují sjezdy rodáků a Dětský den.
Lomnice pokračuje v dlouholeté tradici
táboření a pořádá prázdninové tábory v oblíbených Krčkovicích v Českém ráji stále, letos
to bude už po 43.! Na prázdninový tábor se
mohou těšit i děti ve Studenci a v Pasekách.
Přes nedostatek financí se sokolské jednoty snaží opravovat a modernizovat staré budovy sokoloven a sportovišť. Rekonstrukcemi
velkými či malými prošly např. sokolovny
v Jilemnici, Košťálově, Studenci, Lomnici,
Chuchelně, Semilech, Košově, Kruhu, Víchové a Horní Branné. V Pasekách n. Jiz. se podařilo upravit hřiště za přispění financí z EU
a celý sportovní areál zrekonstruovali v Bozkově. Správa a údržba sokolského majetku by
jistě vydaly na samostatnou kapitolu.
Česká obec sokolská je v ČR čtvrté nejpočetnější občanské sdružení se 190 000 členy
všech věkových kategorií. Struktura členské
základny, ve které převažují děti a mládež do
26 let, je 52 %. Toto číslo snad do budoucna
zajistí sokolské organizaci nové pokračovatele
a nositele krásných sokolských zásad mnoha
lety prověřených.
V. Křížková, členka předsednictva
župy Krkonošské-Pecháčkovy
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Co se děje v TJ Poniklá
Dějiny ponikelského fotbalu při
příležitosti čttyřicátého výročí
založení klubu (1972 - 2012)
Letos uplyne 40 let od založení fotbalového oddílu v Poniklé. Jako přívrženec fotbalu a historie jsem se rozhodl přispět svojí
troškou do mlýna k jistě bujarým oslavám,
které budou následovat. Za výraznou pomoc
při práci děkuji Františku Václavíkovi, který
mi s prací výrazně pomohl svými neocenitelnými radami.
Fotbal v Poniklé navazuje na činnost
Sokola Přívlaka. Ten byl podle dostupných
pramenů založen snad 9. ledna 1921. Další
činnost Sokola byla sepsána v kronice, kterou
se bohužel nepodařilo po druhé světové válce dohledat, nebo já o ní alespoň nic nevím.
Z důvodů čistě ekonomických se původní název Sokol Přívlaka změnil na TJ Seba Poniklá, který byl na ministerstvu vnitra registrován k 11. únoru 1991, ale podle dochovaných
pramenů se tento název používal už v roce
1978. Poslední změna názvu jednoty byla odhlasována 17. ledna 2004 a to na TJ Poniklá.
Dle dopisu ministerstva vnitra je nový název
platný od 17. února 2004. Důvodem bylo, že
ponikelská Seba již oddíl delší dobu nepodporovala a její domovský závod Seba Tanvald

spoluprácí též odmítl.
Činnost Sokola se povětšinou soustřeďovala na tělocvičnu na Přívlace, nebo na malé
hřiště za náhonem turbíny závodu Seba 12.
Zde se provozovala rekreační odbíjená, malá
kopaná, v zimě dokonce hokej, když si několik nadšenců udělalo led. Mnoho let se
zde i později připravovala v zimním období
i všechna naše družstva, než se později budova prodala a tréninky se musely začít odehrávat ve školní tělocvičně. Ze základní školy se
tréninky oddílu v roce 2010 přestěhovaly do
nově dostavěné obecní haly, která je novou
přístavbou základní školy.
Jednotlivé sportovní aktivity vedli v této
původní tělocvičně na Přívlace pánové Jaromír Spěváček a Ladislav Václavík starší, kteří se později též velmi aktivně (spolu
s Vladimírem Patočkou starším) podíleli na
výstavbě hřiště. Výběr míst pro fotbalové
hřiště byl málý, ale z důvodu možnosti využívání místní ZŠ se hřiště začalo budovat na
místě zvaném „Na Kozinkách“. Bohužel toto
místo je odlehlé od obce a i vzhledem k špatnému parkování a zásobě vody rozvoji fotbalu příliš nepomohlo a těch problémů, které se
hřištěm udělali nevrlí sousedé, darmo mluvit.
Od roku 1989 do roku 1993 probíhaly
úpravy a zvelebování našich kabin. Vlastními silami byly vybudovány nové sprchy pro

foto: archiv pana Svatého
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rozhodčí, položena nová podlaha, zrenovovány půdní prostory, natřena střecha. Bylo toho
ještě mnohem více, co se muselo na našich
kabinách zdokonalit. Jako fotbalový rozhodčí, který má většinu hřišť v okresu Semily
obježděno celkem poctivě, si dovolím tvrdit,
že máme jedny z nejhezčích dřevěných kabin
na okrese.
V srpnu 1996 byla na jedné straně fotbalového hřiště vybudována tartanová dráha,
s pískovištěm pro skok do dálky, což byla
akce pod patronací Sboru dobrovolných hasičů, kteří na hřišti každoročně v létě pořádají
svoji soutěž o Pohár svatého Floriána, který
je patronem hasičů. O vybudování dráhy,
která byla ale o pár let později odstraněna, se
velmi zasloužil pan Tomáš Klikorka a mnoho dalších, které zde bohužel nemohu všechny jmenovat. O něčem bych se ale opravdu
zmínit chtěl, a to jsou další soutěže, které na
našem krásném hřišti pořádali naši milí hasiči. Byly to Okrskové soutěže mužů i žen,
Okresní kolo hry Plamen dětí a dorostu. Krajská kola hry Plamen dětí a dorostu a dokonce
i soutěž CTIF dětí. V posledních letech bylo
obnoveno pořádání dětského dne, pod patronací žen našeho Sboru dobrovolných hasičů.
V roce 2006 byly dobudovány sítě, které
byly umístěny za obě branky, aby se při utkáních zbytečně nezakopávaly míče a tím se

TJ Poniklá
zbytečně nepromrhával drahocenný čas utkání. V tu samou dobu byla dokončena silná
železná brána při vstupu na fotbalové hřiště,
aby se na hřiště nemohlo jezdit auty.
První přípravné utkání se odehrálo
13. srpna 1972 na hřišti ve Víchové nad Jizerou a to s místní jedenáctkou a pro nás
dosti nelichotivým výsledkem 12:2. Na tom
samém hřišti se později odehrálo i první mistrovské utkání a to se Sokolem Kruh. Porážka
to sice znovu byla, ale tentokrát už alespoň
pro nás trochu přijatelnější 3:5. Později se
muži přesunuli na své již konečně dostavěné
hřiště do Poniklé, kde spolu s žáky začala od
roku 1972 jejich pravidelná závodní činnost.
Později v roce 1974 se k nim přidali dorostenci, kteří s určitou menší přestávkou (jaro
1985 až podzim 1987) fungovali až do roku
1994 a v roce 1986 dokonce minižáci. Ti měli
sice přestávku o něco delší (1988 – 2000), ale
nakonec fungovali až do roku 2006.
Přes veškerou snahu činovníků se už nepodařilo ani jeden z oddílů obnovit, v roce
2009 dokonce zanikli pro malý počet chlapců
i žáci. Všechna naše družstva se po dobu své
existence pohybovala na okresní úrovni, stejně jako naši současní muži, kteří hrají v současné době okresní soutěž, se snahou dostat
se do okresního přeboru. Jejich největším
problémem je podle mého názoru, že od roku

Od roku 1989 do roku 1993 probíhaly úpravy a zvelebování našich kabin.
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2006, kdy opustil místo trenéra na vlastní žádost pan Otakar Mašek, se nepodařilo získat
kvalifikovaného trenéra.
Jedinou světlou výjimkou je sezóna 1991
– 1992, kdy se družstvo dorostenců probojovalo do župní (krajské) soutěže, což by se
dalo hodnotit jako náš největší úspěch v dějinách kopané. Našim žákům se také několikrát
podařilo zvítězit ve své okresní soutěži (například v letech 2006 – 2009), ale do krajské
soutěže se nikdy nepřihlásili. Pravděpodobně
pro velké vzdálenosti, které by museli po celém Libereckém kraji (do roku 2002 Královehradeckém) absolvovat.
Jak se říká statistika nuda je, má však cenné údaje. Proto jsem se rozhodl vypracovat
podle mě vcelku přehlednou tabulku o odehraných zápasech našich mužstev. Vyplývá
z ní například, že do podzimu 2011 odehrála
všechna naše mužstva dohromady úctyhodných 2212 utkání.
Ke každému správnému oddílu patří vedle pořádání fotbalových utkání i různé kulturní a doprovodné akce. Každý rok začíná

Mužstvo

Sezóny

TJ Poniklá
výroční schůzí všech členů, na které je volen výbor a revizní komise (u nás v Poniklé máme dvouleté funkční období). Je toho
mnoho, o co se zvolený výbor musí každý
rok postarat a výsledky jeho práce v podstatě
nikdo nevidí, což je chyba. Ať je to starost
o hřiště – kabiny, o pořadatelskou službu při
utkáních, o komunikaci s řídicími orgány fotbalového svazu (ten pro okres Semily sídlí od
roku 2004 ve Sportovním centru v Semilech)
a mnoho dalšího. Tento volební výbor se buď
koná v pohostinství u Floriána, nebo v pohostinství „Pod Břehem“, kde se následně zvolený výbor každý měsíc schází.
V únoru se poté koná tradiční fotbalový
ples v pohostinství „Mádle“ při hlavní silnici, před kterým dobrovolníci obcházejí obec
s pozvánkami. Při této příležitosti občané
obce většinou něco přispějí na rozvoj fotbalu v naší malebné vesnici, což je pak spolu
s výtěžkem z plesu jeden z největších zdrojů
příjmů našeho oddílu. Něco také vydělá kiosek na hřišti při pořádání fotbalových zápasů
a kulturních akcí. Dobrovolní nadšenci fot-

Počet utkání
Mistrovská Pohárová Turnajová

Minižáci

Podzim 1986 až jaro 1988
Podzim 2000 až jaro 2006

147

8

8

Žáci

Podzim 1973 až jaro 2010

677

41

28

Dorost

Podzim 1974 až jaro 1985
296

50

6

830

98

23

Podzim 1987 až jaro 1990
Podzim 1991 až jaro 1994
Muži

Podzim 1972 až podzim
2011
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balu prodávají již tradičně pivo a párky, alko
i nealko i nějaké dobroty navíc.
Tak mě napadá, že jsem se vlastně nezmínil přímo o členech našeho výboru. Bylo
jich mnoho a každý se svou úlohu jistě snažil vykonávat co nejsvědomitěji. Vypisovat
tady každého člena, který se třeba jen na rok
objevil ve výboru naší TJ, by podle mě bylo
zbytečné. Zaměřím se tedy pouze na předsedy a člena výboru, který se stará o peníze
(o které jde vždy v první řadě, že).
Prvním předsedou naší TJ byl v období
1972 až 1988 pan Vladimír Patočka starší,
kterého v roce 1989 vystřídal pan František
Václavík, který z postu předsedy odstoupil na
vlastní žádost k 1. červenci 1995. V období
1995 až 2004 se ve funkci předsedy vystřídali
pan Vlastimil Svatý st. a pan Josef Jandura
st. V únoru 2004 byl na členské schůzi do
funkce předsedy TJ zvolen pan Stanislav
Kowalewski z Jestřabí, kterého v roce 2007
znovu vystřídal náš současný předseda Josef
Jandura st. Většina výše zmíněných pánů si
ke své funkci předsedy přibrala i funkci trenéra, pravděpodobně pro malou vytíženost.

TJ Poniklá
Ať již to bylo u mládeže, nebo u mužů.
Dlouholetým pokladníkem TJ byl hostinský z Přívlaky pan Josef Zemánek, kterého
v 1989 vystřídal pan Vladimír Patočka st.,
který z funkce na vlastní žádost odstoupil
v roce 2002. Na jeden rok byl nahrazen paní
Hanou Jiroušovou, kterou v roce 2003 vystřídal náš současný pokladník pan ing. Jaromír
Jirouš st.
Vždy při pouti se koná každoroční Turnaj
o poutní koláč. První ročník tohoto turnaje
se konal 25. července 1981, přičemž turnaj
žije naštěstí dodnes. První čtveřice obdrží
ceny - a to pohár, diplom s konečným pořadím turnaje a velké poutní koláče. Ostatní
mužstva obdrží diplomy se svým umístěním
a nějakou drobnost. Raritou turnaje je, že si
každé mužstvo, bývá jich tak 6-10, může vybrat svůj osobitý název. Každý rok vyvstává
velký problém s nedostatkem dobrovolných
pořadatelů. Asi nejzajímavějším mužstvem,
které si turnaj kdy zahrálo, bylo v roce 2001
FC Niederwiese, které se v tu dobu nacházelo
na herním soustředění na nedalekém Jestřabí
v Krkonoších.

TJ SEBA Poniklá – žáci 12. června 1980 Stojící zleva: Václavík (vedoucí), Hnyk J., Tauchman J. (kapitán),
Saska L., Hnyk Z., Tomíček (trenét II.), Khout L., Skála J., Pospíšil Z., Zemínek (trenér). První řada zleva:
Skála J., Zelinka M., Vinklář V., Koldovský P., Holubec J., Hájek J.
foto: archiv pana Václavíka
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Občas se zde dokonce odehrály takzvané
speciální zápasy, čímž nemyslím ani tak výše
zmíněný poutní koláč, ani časté zápasy naší
staré gardy (muži nad 35 let) se sousední Víchovou, se kterou má náš oddíl asi nejlepší
vztahy ze všech. Právě do Víchové chodí většina našich hráčů dorosteneckého věku, když
nedáme dohromady vlastní dorostenecký
tým. Pak jsou tací, kteří jdou hrát do nedalekého Jablonce nad Jizerou.
Při příležitosti třiceti let fotbalu u nás se
uskutečnilo přátelské utkání s mužstvem známých osobností FC Radiožurnál, který byl
snad poprvé v našich dějinách komentován,
a to známým rozhlasovým reportérem panem
Vopršalem. Pro velký úspěch této akce se další rok pozvala známá Pivrncova jedenáctka
(na 5. července 2003), se známým kreslířem
Petrem Urbanem, který na našem hřišti nejen
hrál, ale i podepisoval svoje knihy a kalendáře.
Při příležitosti oslav 650 let historie obce,
se k oslavám připojili i fotbalisté. Na fotbalovém hřišti se tedy uskutečnilo 3. července
2004 utkání mezi našimi muži a týmem XI
Internacionálů Slavie Praha. Bohužel toto

Sestava 1996 - 1997

TJ Poniklá
utkání bylo velmi nepříjemně ovlivněno špatným počasím. U zápasů podobného typu nikdy nejde o výsledek, ale spíše o radost ze
samotného zápolení, proto je ani neuvádím.
Je dobře, že se fotbalový oddíl nestará
jenom o fotbal, ale pomáhá i s aktivitami,
které s fotbalem přímo nesouvisejí. Mezi
takové sportovní aktivity patřila ponikelská
specialita rejdovačky, které pořádali nejprve
Sokol Přívlaka a později také TJ Seba Poniklá. Většinou se na nich finančně podílejí
i ostatní ponikelské organizace. První soutěžní ročník se uskutečnil v sobotu 15. března
1970 za krásného slunečného počasí a s velikou diváckou podporou, která se většinou
rekrutovala z přilehlé osady Jilem. Start byl
u pohostinství „Tábor“ s cílem v „V Hati“
pod Janouchovými. Není od věci připomenout, že přeborníky tohoto prvního ročníku se
stali František a Ivan Holubcové z Poniklé,
kteří svá vítězství později několikrát zopakovali a stali se tím historicky nejúspěšnějšími
účastníky závodů. Pro nedostatek sněhu musela být trať někdy zkrácena a to v ročnících
1973, 1979, 1980, 1981, 1984, 1987 a někdy
musely být závody zrušeny úplně. Přesto je

foto: archiv pana Svatého
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Pozvánka
TJ Poniklá Vás zve na oslavu

40 let kopané v Poniklé
Dne 14.7.2012
Program :
14,00 hodin fotbalové utkání
TJ Poniklá „stará garda“ - HSK Benecko ženy
16,00 hodin
Vystoupení dětí pod vedením M. Holubcové
Vystoupení mažoretek pod vedením L. Vránové
16,30 hodin fotbalové utkání
TJ Poniklá – FC Víchová nad Jizerou
18,30 hodin
Posezení při reprodukované hudbě a bohatém občerstvení
dobře, že se rejdovačky konají s jistými přestávkami dodnes.
Od roku 1996 se na fotbalovém hřišti
koná poslední dubnový den pálení čarodějnic. Předtím se akce konala na louce „Na
Skalce“. Jedná se o prastarý zvyk, dochovaný
ještě z pohanských dob. Z tradice se dodnes
zachovalo zapalování vatry, která se den před
akcí připraví. Vatra je spojená většinou s lampiónovým průvodem. Děti si opékají špekáčky, točí se pivo a jí se ponikelská specialita
– sejkory.
Samotný fotbalový oddíl pořádal také
několik sportovních odpolední na fotbalovém hřišti. Bylo to v období let 1986 až 1991
a soutěžilo se v opravdu netradičních disciplínách. Muži házeli prázdným hliníkovým
sudem a ženy žehličkou. To jen děti soutěžily relativně v normálních disciplínách - běh,
překážková dráha, skok do dálky. Možná by
nebylo od věci uvést si přeborníky v těchto
netradičních disciplínách. Mezi ženami drží
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rekord Blanka Nováková, která žehličkou hodila 15 m, mezi muži to byl sudař Josef Hubáček s vynikajícím výkonem 10,3 m.
Několikrát se zde dokonce konalo takzvané Spojení západu s východem. Od západu
slunce až do jeho ranního východu zde hrála
hudba, tančilo se a zpívalo. Nebo odsud děti
vycházejí na svůj Pohádkový les, což je dlouholetá akce Obecního úřadu, v jehož majetku
fotbalové hřiště je.
Fotbal je prostě fenomén. Snad na každé vesnici se muži, dorostenci, žáci honí za
oním, jak ho někteří nesportovci nazývají,
kulatým nesmyslem. Je třeba zajímavé, že
počet ochotnických divadelních spolků se
s těmi fotbalovými opravdu nedá srovnat.
Fotbal měl, má a vždycky bude mít spoustu
starostí, ale přejme si, aby je ještě mnoho
let úspěšně překonával a našim fotbalistům
do dalších let mnoho úspěchů a vstřelených
branek.
Martin Janda
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Ponikelský úspěch na Loutkářské
Chrudimi
Vážení příznivci ponikelského ochotničení, s nemalou radostí si Vám dovolím vyprávět
o Loutkářské Chrudimi 2012. Na tuto národní
přehlídku amatérského loutkového divadla, jak
už víte, postoupila z krajské přehlídky v Turnově také inscenace „Faust“ nakvap secvičená
„Bažantovou loutkářskou družinou Divadelního spolku Josef Jiří Kolár při Tělovýchovné
jednotě Sokol Poniklá“. Náš věrný čtenář si
snad vzpomene na poměrně dramatické okolnosti vystoupení v Turnově, kdy se potvrdilo,
že improvisace pramenící z nedostatku secvičení této hry a také z nedostatku loutkářského
umu diváka docela baví! Doporučení předsedy
krajské poroty, abych hru pokud možno již vůbec nezkoušel, jsem vzal zcela doslovně. Ač to
dalo spoustu přemáhání, byla krabice s loutkami opravdu otevřena až v den vystoupení na
Chrudimi – neproběhla tedy ani jediná zkouška. Pouze byly v den vystoupení technicky
zdokonaleny některé loutky a mírně upraven
a zpřesněn scénář.
Ale ona vlastně klasická zkouška této
hry neproběhla nikdy – pouze během výro-

Faust inscenovaný pomocí meotaru
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by loutek se trochu experimentovalo, co je
na meotarovém jevišti možné. A tak všechny
„zkoušky“ už probíhaly pouze teoreticky – ve
fantasii. A to zejména proto, že zásoba našich
žárovek do meotaru (nepříliš trvanlivých) je
tenká, a tak rozsvěcet meotar na zkouškách se
zdálo být přílišným luxusem… A navíc Faust
je inscenací pro jednoho herce a meotar, a tak
není třeba secvičovat souhru více vodičů. Je
snad ale jasné, že jsem se na letošní Chrudim
díky této přece jenom nemalé dávce adrenalinu příliš netěšil, respektive byl jsem vskutku pln obav, jak bude představení náročným
přehlídkovým diváctvem v konkurenci nejlepších loutkových amatérských divadel přijato.
Po Krvavém románu ve Vysokém nad Jizerou
v roce 2006 a Jenovefě v Chrudimi v roce
2010 se ostatně jednalo teprve o třetí účast
ponikelských ochotníků na národní přehlídce,
tedy o událost dosti výjimečnou.
V pondělí 2. července byla truchlohra
o doktoru Faustovi v Chrudimi sehrána celkem třikrát. Vždy trochu jinak podle toho,
která loutka zrovínka nebyla k nalezení... Již
živá reakce publika dala tušit, že si snad úplnou ostudu Bažantova loutkářská družina neutrhne. Abych vás zbytečně nenapínal, stalo se
něco nečekaného - Faust „vyhrál“ Loutkářskou
Chrudim 2012 a získal
pro ponikelské divadlo
poprvé v historii nominaci na mezidruhovou
amatérskou divadelní
přehlídku Jiráskův Hronov. (!!!)
Krom toho také Bažantova loutkářská družina obdržela několik
pozvánek na velmi zajímavé štace. Doufám,
že by měl starý loutkový principál Bažant
(který před půldruhým
stoletím založil tradici
ponikelského ochotničení a Fausta také jistě
hrával) z tohoto úspěchu svého nekritického
obdivovatele radost.
foto: Ivo Mičkal

Tomáš Hájek
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Ludvík Liška – další osobnost do
„Pantheonu vznešených Ponikeláků“
29. září 2012 se uskuteční druhý ročník
Tuláčkových slavností. Nebojte, letos již přes
Poniklou nebudou mašírovat krvelačná pruská vojska, neb náš rekovný Achilles byl vyzdvižen do pomyslné společnosti největších
ponikelských předků již vloni. Na piedestalu
slávy se letos po bok Tuláčkův přivine další inspirativní osobnost, jejíž zapomenutí by bylo
velikou škodou. Pan Ludvík Liška – vlastenec,
obrozenec, ochotník, knihovník, kronikář, Sokol a zejména osvícený učitel naší ponikelské
alma mater – bude letos připomenut v plné šíři
své navýsost renesanční osobnosti.
Podrobnější článek o panu Liškovi a jeho
díle otiskneme v příštím cancálku. Nyní alespoň prosba – pokud máte doma jakékoliv
archiválie připomínající osobnost tohoto vzácného muže přelomu 19. a 20. věku, prosím,
podělte se s námi!
A když už budou letošní Tuláčkovy slavnosti orientovány namnoze na kantory, připomeneme si také osobnost pana učitele Josefa
Šíra, jehož (ač nepříliš dlouhým) působením
na naší škole se můžeme právem pyšniti.
Tomáš Hájek

Tuláčkova náves???
Jen velmi úsečně bych si zde dovolil zareagovati na živou debatu, která proběhla na
minulém zastupitelstvu obce. Z přednesených
dotazů za „mnohé starší občany“ vyplynulo,
že sousloví Tuláčkova náves je částí z nás
vnímáno s určitou nelibostí. K tomu podotýkám jen tolik, že označení je to věru čistě
neoficiální, k jeho používání nikoho železnou

knutou nutit nemíním. Kdo chce, může chodit
po „Asfaltovém plácku mezi školou, kostelem
a pomníkem padlých“, nebo „Rynku“, nebo
„Návsi“ - já si ale s dovolením nenechám ujít
příležitost a budu se procházet po „Tuláčkově
návsi“ s hrdou i pokornou vzpomínkou na ryzího syna hor.
Že prý máme náves jenom jednu, a tak
stačí říkat ji jen „Náves“? Inu, říční tok máme

Sportovní areál Homole
Poniklá
přírodní koupaliště
provozní doba:
červen-září denně 9.00-19.00
program areálu červenec, srpen 2012:
14. 7. 2012
country večer: hraje Kocábka (dámská
country kapela z Krkonoš)
21. 7. 2012
táborák, grilování (roztodivná masíčka)
4. 8. 2012
country večer: hraje Na boso (country
kapela z Rokytnice nad Jizerou)
11. 8. 2012
country večer: hraje Trosky (country musik band z Nové Paky)
18. 8. 2012
country večer: hraje Na boso(country
kapela z Rokytnice nad Jizerou)
25. 8. 2012
rozloučení s prázdninami,táborák,grilování
denní kontrola a odebírání vzorku vody,
voda je upravovaná pískovou filtrací.
vedoucí areálu:
Aleš Pavelka, tel.734 20 13 14
Na Vaši návštěvu se těší společnost Čerpadla Vrchlabí
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také jenom jeden, a přesto již od keltských
dob ho nazýváme snivě „Jizera“ a nikolivěk
„Řeka“, byť by to pochopitelně stačilo – a bylo
by to přehlednější a systematičtější! Howg!
Tomáš Hájek

Kde se rodí dobří tesaři
Chcete si pořídit srub, opravit střešní trámy, opatřit do zahrady pergolu či do domu
nové schodiště? To vše je potom práce pro
zručného tesaře.
Vyhlášenou „líhní“ mladých, šikovných
tesařů je na Královéhradecku Střední škola řemeslná Jaroměř, jež má tradici dlouhou 125 let
a zároveň také zkušené mistry odborného výcviku i učitele.
Škola pořádá každým rokem celostátní
soutěž učňů tesařského oboru. V letošním roce

zazářili svými dovednostmi i odbornými znalostmi dva žáci 3. ročníku- Filip Tomac z Poniklé a Lukáš Honsnejman z Opočna, kteří se
umístili ve zdejší soutěži na prvním místě.
Nejvyšší metu obhájili letošního jara také
v silné konkurenci šesti družstev (včetně dvou
zahraničních) v Brně na desátém ročníku Mistrovství České republiky s mezinárodní účastí
„Tesař 2012“, kde se oběma podařilo přesvědčit porotce - zástupce cechu tesařů a klempířů
– svým precizním provedením valbové střechy.
Po zkoušce znalostí praktických i teoretických vědomostí následovala praktická část
soutěže ve výrobě zmenšeného modelu zadané
střechy. Celé zápolení trvalo dva dny, třetího
dne se vyhlašovaly její výsledky a předávaly
ceny.
Těmto dvěma mistrům České Republiky

Pan mistr L. Kubias se svými žáky F. Tomacem a L. Honsnejmanem v Brně.
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foto: O. Teplá

Ostatní

Pod horami - květen - červen
pro rok 2012 děkujeme.
Zdá se, že se tradiční řemesla postupně začínají dostávat ke slovu a zároveň věřím, že
jim bude naše společnost věnovat zaslouženou
pozornost. Projekty Helptech a Vzdělání pro
budoucnost, podporované Královéhradeckým
krajem, tomu výrazně napomáhají.
Olga Teplá

Brigáda
Hřiště u Jizery - brigáda 25. května
Brigáda může být:
• vojenská jednotka velikostí převyšující
pluk
• dobrovolná pracovní skupina
• krátkodobá práce
V Poniklé na hřišti u Jizery jsme ji pojali
nevojensky, nicméně termín jako cvičení v plném nasazení tomu docela odpovídá. Někdo se
chopil hrábí, jiný kortouče, zahradnických nůžek či motorové pily. Ale že nám to cvičení šlo
krásně od rukou. Myslím, že ani ti nejnáročnější z nás nečekali, že by se tolik práce dalo
stihnout za 2 hodinky. Přišlo i poměrně hodně
malých a mladých „cvičenců“. Jsme moc rádi,

Velké díky posíláme touto cestou všem pracantům.

velmi je za to chválíme a doufáme, že budou
toto přírodní sportoviště využívat co nejvíce.
Byla zlikvidována spousta odhozených
věcí, střepů, lahví, drátů..., které tu asi někdo
odložil a zapomněl. Žádáme všechny příchozí, kteří sem chodí pálit oheň, posedět a popít,
či jen vyvenčit psa, aby pamatovali právě na
naše mladé, kteří běhají nejen po travnatých
a vysečených prostranstvích, ale i v místech
méně přístupných, aby uklízeli po sobě všechny věci, které v tomto prostoru před jejich příchodem nebyly.
Občerstvení k BRIGÁDĚ neodmyslitelně
patří. Snad buřty, minerálka a pivo byly dostatečnou odměnou pro všechny, kteří přišli pomoci a udělat něco navíc a nejen pro sebe. Za
svačinu děkujeme OÚ Poniklá.
Velké díky posíláme touto cestou všem
pracantům. Snad nám hřiště v tomto a možná
vylepšeném stavu vydrží co nejdéle.
Okrašlovací spolek

Ohlédnutí za činností Jilemnicka
– svazku obcí v roce 2011
Aktivní činnost Jilemnicka – svazku obcí
měla také v roce 2011 stoupající tendenci.

foto: Okrašlovací spolek
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Začátek roku se nesl především v duchu příprav závěrečných vyúčtování projektů a aktivit, které byly realizovány v uplynulém
kalendářním roce. Jednalo se spíše o menší
projekty financované především z prostředků
Libereckého kraje, jako byl projekt zaměřený
na seniory pod názvem Bezpečné stáří a také
projekt Rozvoj a obnova mikroregionu Jilemnicko, který se pro změnu zaměřil na opravu
a údržbu veřejného majetku v regionu. Ihned
na začátku roku pak také byla podána opravená a rozpočtově umírněnější druhá verze žádosti o dotaci na projekt Rozvoj a propagace
pohraničí ve spolupráci česko-polských obcí.
Tato žádost se předkládala 10. 1. 2011 a byla
podepsána projektovým partnerem – městem
Karpacz. Žádost navazovala na neúspěšný pokus ze září 2010.
V průběhu ledna probíhala distribuce vydaných publikací o drobných památkách regionu. Knížky byly zdarma předány do škol,
muzeí, knihoven, informačních center, na
obecní a městské úřady a na orgány spojené
s ochranou životního prostředí, ochranou památek a orgány krajské správy.
Na konci ledna pak zástupci Jilemnicka –
svazku obcí navštívili hromadně Náměšť nad
Oslavou, kde absolvovali seminář týkající se
problematiky zpracování bioodpadu a prohlídku místní kompostárny. Na tomto setkání byla
také diskutována možná varianta budoucího
systému zpracování bioodpadu v regionu Jilemnicko. Tato akce byla stěžejním momentem pro nastartování náročných příprav pro
získání dotace z Operačního programu životní
prostředí. Na účasti na tomto projektu bylo zainteresováno celkem 20 obcí z 21 členských
obcí.
Důležitá byla také příprava návrhu rozpočtu na nový navazující projekt do Operačního programu přeshraniční spolupráce pod
názvem Dny polsko – české kultury. V rámci
tohoto projektu bude probíhat další prezentace
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partnerského města Karpacz v rámci Krakonošových letních podvečerů a nově pak také
prezentace Jilemnicka na kulturních akcích
v Karpaczi. Součástí projektu je také představení krkonošské kuchyně a pořízení praktického sborníku kulturních uskupení Jilemnicka.
Předložení kompletní žádosti bylo plánováno
na červen 2011.
V únoru jsme úspěšně absolvovali povinnou kontrolu realizace projektu ze Státního
zemědělského intervenčního fondu ve vztahu k projektu Pasportizace kulturních památek mikroregionu Jilemnicko. V souvislosti
s ukončením tohoto projektu byla zrealizována
výstava fotografií, které jsou součástí publikace, a to v prostorách foyer Kina 70 v Jilemnici. Výstava dále v průběhu roku putovala do
obce Čistá u Horek a do města Rokytnice nad
Jizerou.
Dále byla jako tradičně připravována žádost do Programu obnovy venkova Libereckého kraje na projekt Společná obnova obcí
mikroregionu Jilemnicko. Celkový rozpočet
žádosti činil 430 tisíc a byly do něj zahrnuty
opravné práce v pěti obcích.
V březnu proběhla první valná hromada
v roce 2011, na které byl schválen rozpočet
pro daný kalendářní rok a rozpočtový výhled
do roku 2014. Díky připravenému výhledu
bylo možné konstatovat, že činnost a především financování Svazku je stabilní a reálné.
Na základě dokončené distribuce publikace Drobné památky a velkému zájmu o další
výtisky byla zahájena diskuze o možném zpracování druhého doplněného vydání.
Na konci března proběhla již tradiční akce
Den učitelů. Opět byla uspořádána ve spolupráci s městem Jilemnice v prostorách hlavního sálu Společenského domu Jilm. Slavnostní
kulturní program včetně předávání ocenění byl
završen společnou zábavou, která probíhala do
nočních hodin. Tato akce je každoročně hojně
navštěvována a setkává se s pozitivním ohla-
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sem.
Poslední důležitou aktivitou v březnu byla
povinná kontrola na Okresní správě sociálního zabezpečení, která se zaměřila na podklady
od dubna 2009 do února 2011. Důvodem pro
tuto kontrolu byla skutečnost, že díky projektu Krakonošovy letní podvečery bez hranic
máme evidované částečné pracovní úvazky.
V dubnu byla připravena žádost o dotaci
do rozpočtu Libereckého kraje na projekt Cesta mimo zákon, který se měl zaměřit na prevenci pro žáky devátých tříd základních škol.
Tento projekt však bohužel nezískal potřebnou
finanční podporu. Proběhlo také výběrové řízení na dodavatele prací zaměřených na přípravu žádosti do OPŽP. Vítězem se stala firma Zera - zemědělská ekologická regionální
agentura z Náměště nad Oslavou. Na základě
pozdějších informací od SFŽP bylo rozhodnuto o rozdělení projektového záměru na dva samostatné projekty tak, abychom vyhověli podmínkám De minimis. Z tohoto důvodu bylo
nutné zpracovat druhou neplánovanou žádost,
která již byla z důvodu nižší ceny zadána přímo stejnému subjektu.
Duben byl také zahajujícím měsícem pro
realizaci schváleného projektu z Euroregionu
Nisa, který byl předkládán v lednu. Proběhlo
sestavení pracovní skupiny pro přípravu nové
rozvojové strategie a uskutečněno bylo také
poptávkové řízení na dodavatele grafického
manuálu, propagačních předmětů a zpracovatele obsahu rozvojové strategie. Práce na tomto projektu jsou rozplánovány až do března
2012.
Závěr dubna se nesl v příjemném duchu
společné cesty starostů na jižní Moravu. Tato
cesta měla odpočinkový charakter a jejím cílem bylo stmelení nového povolebního kolektivu starostů.
Na začátku května jsme byli informováni,
že neuspěla naše žádost do POV LK na projekt Společná obnova obcí mikroregionu Jile–

mnicko. Protože však byla avizována možnost
druhého kola žádostí, projektový záměr byl ve
stejné podobě odložen pro předložení do další
výzvy.
V průběhu května probíhala náročná finalizace podkladů pro projekt Dny polsko – české kultury a také probíhaly práce na přípravě
projektových žádostí do OPŽP, především pak
výběr vhodných míst pro úložiště a zajišťování vyjádření od stavebního úřadu a dalších
příslušných orgánů. V rámci finálních prací
bylo vyřazeno plánované úložiště v Levínské
Olešnici a počet komunálních kompostáren se
tak ustálil na 6 lokalitách.
Rozhodnuto bylo o vydání doplněného
dotisku publikace o drobných památkách. Pro
realizaci oprav byla sestavena pracovní skupina pod vedením pana Kesnera. Termín pro
vydání nové knížky byl stanoven na začátek
prosince 2011.
V posledním měsíci před obdobím letních prázdnin proběhlo výjezdní zasedání ve
Víchové nad Jizerou. Toto výjezdní zasedání
bylo zároveň druhou valnou hromadou Svazku. Jednání starostů Jilemnicka se zúčastnili nově zvolení zástupci Euroregionu Nisa.
Proběhlo schvalování závěrečného účtu za
rok 2010, představena byla zpráva auditora
a schválena byla výroční zpráva za rok 2010.

OSLAVA VÝROČÍ OBJEVENÍ
PONIKELSKÝCH JESKYNÍ
V letošním roce uplyne 100 let od objevení
ponikelských jeskyní. Toto významné výročí bychom rádi oslavili společně s vámi,
proto chystáme Den „otevřených dveří“ do
jeskyně spojený s promítáním, a to někdy
na druhou polovinu srpna. Přesný termín
a časový průběh akce upřesníme včas na
plakátech a internetových stránkách obce
Za ponikelské jeskyňáře
Lenka Hájková.
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Závěr června pak patřil intenzivní přípravě
programu Krakonošových letních podvečerů
2011 a přípravě žádostí o dotaci do OPŽP.
Obě zpracované žádosti do OPŽP na projekty Komunitní kompostování na Jilemnicku a Zajištění sběrných nádob pro komunitní
kompostování na Jilemnicku byly předloženy
na začátku července v pobočce SFŽP v Liberci. Následně probíhala plánovaná realizace
dalšího ročníku Krakonošových letních podvečerů a zároveň posledního ročníku Krakonošových letních podvečerů bez hranic.
V srpnu bylo zajištěno doplnění požadovaných údajů do projektových žádostí OPŽP,
díky čemuž byly oba projekty přijaty po formální stránce k dalšímu hodnocení. Nadále
pak také probíhala aktivní příprava nového vydání publikace drobných kulturních památek.
Na začátku září byla předložena opětovně
žádost do POV LK na projekty obnovy a údržby obecního majetku v nezměněné podobě.
Schváleno bylo partnerství s městem Jelení
Hora na preventivním projektu zaměřeném na
děti, který bude etapově rozdělen do roku 2011
a 2012.
V říjnu proběhla pracovní cesta Rady
Svazku do města St. Gallen ve Švýcarsku, kde
byla na společném jednání diskutována možnost spolupráce v rámci Programu partnerství
Švýcarsko – České spolupráce. Výstupem
z tohoto jednání byl projektový záměr, který
posloužil jako podklad pro přípravu žádosti
o dotaci pro rok 2012.
V říjnu také bylo zahájeno jednání se zástupci společnosti Krkonošské metro o založení nové obecně prospěšné společnosti, která
si stanoví za cíl záchranu provozu regionální
železniční dráhy. Vzhledem k nutnosti změny
stanov bylo toto rozhodnutí oddáleno na začátek roku 2012.
V podzimních měsících probíhala především náročná práce na přípravě nové rozvojové strategie mikroregionu pro roky 2012
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– 2022. Pracovní skupina garantů navrhovala
jednotlivé strategické priority a v rámci těchto
také strategická opatření. Dokončení strategie
je plánováno na březen 2012.
Jilemnicko – svazek obcí a jeho projektové záměry na zřízení systému kompostování
v regionu byly prezentovány na dvou odpadových konferencích v Libereckém a Ústeckém
kraji. Záměr se setkal se všeobecným pozitivním ohlasem a v případě úspěšné realizace
bylo Jilemnicko požádáno o další prezentaci
praktické realizace.
Podzim pak také neodmyslitelně patřil
realizaci tradiční akce pro děti z prvních tříd,
kterou je akce Děti, pozor silnice!. V roce
2011 proběhl již pátý ročník a podařilo se tuto
aktivitu prozatím finančně stabilizovat díky
úsilí partnerského města Jilemnice. Celkem
prošlo tímto projektem v roce 2011 neuvěřitelných 230 prvňáčků včetně dětí partnerského
Košťálova.
V říjnu byla opětovně předložena žádost
o příspěvek na pořízení mobilního jeviště
u Nadace ČEZ. Výsledek této žádosti bude
znám v prvním čtvrtletí 2012.
Na začátku listopadu proběhlo další výjezdní zasedání mikroregionu tentokrát v obcích Peřimov a Mříčná. Po příjemné prohlídce
obcí probíhalo pracovní setkání, na kterém se
konkretizovala podoba příštích Krakonošových letních podvečerů v roce 2012.
Na konci listopadu bylo předloženo poslední náročnější vyúčtování za 5. monitorovací období Krakonošových letních podvečerů bez hranic. Projekt se závěrem roku blíží
ke svému konci a jeho úplné administrativní
ukončení je předpokládáno na červen 2012.
Předposlední měsíc roku byl obdobím
dobrých zpráv. Jilemnicko – svazek obcí získalo příslib dotace na obě projektové žádosti
z Operačního programu životní prostředí, dále
získalo dotaci v rámci POV LK na projekt
Společná obnova obcí mikroregionu Jilemnic-
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ko a také byla přidělena dotace na navazující
projekt přeshraniční spolupráce Dny polsko –
české kultury.
Před adventním obdobím se podařilo dokončit přípravu nové publikace drobných památek a na vánoční valné hromadě tak mohla
být pokřtěna nová fotografická knížka, která
byla distribuována do volného prodeje.
V polovině prosince proběhla realizace
první aktivity projektu Bezpečnost v partnerství s Jelení Horou. Jilemnicko zajistilo ve
spolupráci s městem Jilemnice účast dětí na
přednášce zaměřené na prevenci a následně
na předvánoční akci zajišťované hasiči a městskou policií na náměstí v Jelení Hoře. Celkem
se účastnilo 36 dětí a dále dvanáctičlenný pěvecký sbor, který zajistil za české partnery kulturní doprovod.
Konec roku pak patřil práci na tvorbě no-

Noc kostelů v Poniklé

vého loga mikroregionu, přípravě první pracovní verze nové strategie a v neposlední řadě
změně stanov, která umožní založení nové
obecně prospěšné společnosti Krkonošské metro, o. s.
R. Paulů

Noc kostelů v Poniklé
V pátek 1. června proběhl v České republice již 4. ročník Noci kostelů, akce, díky níž
široká veřejnost může blíže a bez ostychu poznat chrámy a modlitebny křesťanských církví, popřípadě se seznámit se základy liturgie,
věrouky apod.
Program v ponikelském chrámu sv. Jakuba Většího začal v 20.00 hod uvítací řečí pana
faráře Kvapila, načež pokračoval přibližně
hodinovým koncertem zdejšího vokálně-in-

foto: M. Holubec, ml.
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strumentálního souboru Satori. Koncertu se
zúčastnilo zhruba 40 návštěvníků. Po něm jich
však několik odešlo, a tak na dalším programu
bylo přítomno již jen zhruba 25 osob. Ty měly
možnost seznámit se v pohodlí kostelních lavic se stručnou historií kostela, vyslechnout si
povídání o oltářních obrazech a sochách a seznámit se tak se životy, atributy a patronáty vyobrazených svatých. Poté následovala prohlídka chrámové lodi, sakristie, kůru s varhanami,
místnosti s varhanními měchy, půdy a zvonice.
V zadní části kostela pak byly rozmístěny nástěnky s archivními fotografiemi vztahujícími
se k farnosti.
Prohlídka se díky zájmu, dotazům a rozpravám účastníků poněkud protáhla a skončila
až skoro v půl jedenácté. Návštěvníci byli za
tento večer velmi vděčni, což potvrzovala jejich slova i úsměvy. Říkám si jen, čím to, že
jich nepřišlo více? Pravdou ale je, že lidé, kteří
se akce účastnili letos, nebyli z převážné části
na loňské Noci kostelů, kterou navštívilo ve
dvou prohlídkách zhruba 70 osob. Když pak
přihlédnu k faktu, že se z drtivé většiny jednalo o místní obyvatele, vychází nám, že během
loňské a letošní Noci kostelů navštívilo ponikelský chrám přibližně 100 místních občanů,
což je na obec s 1200 obyvateli poměrně slušné číslo.
Na závěr nezbývá než poděkovat všem,
kteří se jakýmkoli způsobem do přípravy a realizace letošní Noci kostelů zapojili. O této
události se říká, že je jednou z mála, kdy se
naše farní společenství mohou poutavou formou přiblížit spoluobčanům a dát jim tak vědět, že naše chrámy jsou jim otevřené, a to
nejen na jednu noc v roce. Ponikelský chrám
je dokonce přístupný návštěvníkům takřka
dennodenně.
Miloš Holubec ml.
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m
.lNáboženství

je opiem lidstva?
Opium je náboženstvím lidstva!

Je zvláštní, že ateisté i katolíci v ČR mají
poměrně jasnou představu a vzácně se shodnou v tom, co by kněz měl říkat a co neměl, jak
by se měl oblékat, kde a s kým by měl trávit
dovolené a kde a s kým ne, jaký typ nápojů
a v kterých restauracích je smí pít a kde ne…
Překvapivě v této konfrontaci má ateista
i katolík tendenci napravovat spíš kněze než
si poopravovat své vlastní nereálné představy. Z pohledu věřících tomu rozumím, neboť
chtějí mít uprostřed sebe člověka, do kterého
si promítají všechny duchovní sny a ideály
a který má „dokázat a udělat“ všechno to, na
co sami nemají a někdy i nechtějí mít. Je tedy
pro ně archetypem člověčenství – lidství.
Z pohledu nevěřících tomu naopak nerozumím.
Pokud kněz není na peníze, netouží po
moci a dělá některé věci prostě jen tak, je to
považováno za trik, jak nalákat ovečky, eventuelně si zajistit dobré a pohodlné živobytí, či
napravit velké hříchy své tajemné minulosti.
Za zdmi klášterů pak probíhají alkoholové orgie, shromažďují se zde peníze, nebo zde probíhají nejdivočejší sexuální praktiky.
Tyto představy paradoxně spíše prozrazují,
co běží v lebkách těchto lidí, než co se opravdu
děje v srdcích mužů a žen, kteří se snaží svěřit
svůj život nejen do rukou času a člověka, ale
i do rukou Božích a prostoru věčnosti.
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Nevím přesně, kdo vyslovil větu „Náboženství je opiem lidstva“. Jak se tak kolem
sebe dívám, nabývám jistoty, že Opium je
náboženstvím lidstva! Tuto větu ostatně nevymyslel, ale pouze opsal Marx od neznámého
duchovního autora, jenž chtěl vyjádřit hlubokou osobní zkušenost o tom, že jsou věci,
které umí a má uzdravovat člověk a pak jsou
věci, na které člověk prostě nestačí a tak se má
nechat uzdravovat osobním vztahem k Bohu.
Přičemž položme důraz na průběhový čas. Neznám v životě člověka věc vyřešenou jednou
provždy, spíše však svůj život neustále vyhráváme a prohráváme, poznáváme a opět ztrácíme smysl, pevně držíme v rukou a jindy nám
život rukama prostě jen protéká.
Z Marxovy věty o opiu lidstva se zdá, jako
by lidé znali cíl dějin a věděli, jak prožít smyslem naplněný život, a jen ta náboženství jim to
nějak kazí, jsou opiem lidí a zavádí je na scestí
a do slepých uliček. Copak ale někde jsou úplně šťastní ateisté, kteří objevili a dopátrali se
smyslu věcí a pravdy života?
Nezlobte se prosím, že se tak ptám, ale zajímalo by mě:
Vy, současní vědci a architekti, sochaři
a výtvarníci, moderní psychologové a filosofové, zpěváci a herci, sportovci a workoholici,
pesimisté a skeptici, politikové a milionáři, alkoholici a pivní konšelé, našli jste něco nebo
snad někoho? Alespoň z Evropy jsme učinili
čekárnu na smrt, kterou sice usilujeme vybavit
materielně co nejpříjemněji, ale pořád je to jen
čekárna. Copak není život současné bohaté západní Evropy se všemi jejími bláznivými nápady nic víc než doklad o tom, že ateismus se
vystřílel, člověka vyčerpal, řád zatížil, hmotu
zadlužil a alternativu nenabídl?
V debatách se vždy poukazuje na existenci morálních ateistů a nemorálních křesťanů,
kupodivu žádný ateista nesrovnává morální
křesťany a nemorální ateisty – jakože obojích
je kolem nás plno.

S úsměvem musím konstatovat, že jediná organizace, která žije již dva tisíce let, je
katolická církev – právě ta, která na začátku
každé bohoslužby poznává, přiznává a veřejně
vyznává, že její členové jsou hříšní lidé. „Má
vina, má vina, má veliká vina, proto prosím…“
(z liturgických textů)
Je Vám snad známa nějaká ušlechtilá,
čistá, neproblematická nenáboženská organizace? Dějiny Číny nejsou o nic milosrdnější
než ty evropské, jsou spíše mnohem krutější,
s typickou asijskou necitelností vůči člověku.
Dějiny Afriky na tom také nejsou lépe a jen
nedostatek písmáků tohoto kontinentu v minulých staletích nás chrání od trvalého zděšení.
Závěrem bych chtěl připomenout dávnou
pravdu o tom, že člověk je nevyléčitelně (chorobně) duchovní.
A vyžene-li hlavními dveřmi ze své duše
živého Boha, zadními vrátky se mu do domu
nastěhují pochybní bůžkové – kteří mají oči,
ale nevidí a proto oslepují, mají uši, ale neslyší
a proto ohlušují, mají tučné tělo a proto zneschopňují člověka k životu – činnosti…
A tak pouť se svatým Jakubem, průvodcem naší farnosti, kterou slavíme 29. července v 9:00 h, je dobrým důvodem k opuštění mnoha slepých cest, abychom mohli na
mnoho nových cest spolu s poutníkem svatým
Jakubem vykročit…
P. Ivo Kvapil

O věcech, které nejdou.
(památce pana Z. H.)
Když jsem před mnoha lety dělával zubního lékaře, nebylo v medicínské ani technické
praxi tolik možností léčby, např. zachránit,
nastavit, posílit či nějak udržet zub ve funkci, jako je tomu dnes. Tím udržením ve funkci
nemyslím politickou důležitost zubu, i když
takový zub „funkcionář“ samozřejmě existuje
– je to pověstný špičák. Ale k jeho nezpochyb-
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nitelné důležitosti a téměř nezastupitelnosti
se vyjadřovat nechci. Jde mi o běžné věci ve
svých funkcích, čili činnostech.

Dlouhá pauza. Alespoň mně tak dlouhatánská připadala. Můj svérázný klient se zase
nadechl:

A kousání, myslím, takovou běžnou věcí
bývalo.

„Udělej s tím, co udělat nejde. Co udělat
jde, to přece umí každej blbec, né?“

„Tohle nejde,“ řekl jsem tenkrát v ordinaci
při spatření jedné zadní stoličky. „Ta je pryč.
Na tu ti už žádnou plombu neposadím. Kdepak, nejde to.“

Ten zub jsme nakonec zvládli jaksi společně. Nebyl to zrovna vzor odbornosti, nevydržel už takovou řadu dalších let, ale nějaký
slušný čas ještě službu zastal.

„Tak ten zbytek zubu vokovej, ať je pevnější.“

Od té doby jsem si na pana Z.H. často
vzpomněl, když mi něco nešlo. Někdy mi to,
pravda, nebylo nic platné, ale zato když to vyšlo, věděl jsem, že je to i jeho zásluhou. Protože: Nejde to zařídit? Nejde to sehnat? Nejde
to pochopit? Nejde to dohodnout? Ale vždyť
co jde...

„Jenomže ono se není čeho chytit, je to
zlomené. Ten pahýl je vážně pryč. Vlastně to
už léta nebyl ani zub, ale plomby v plombách,
zaklíněné do sebe jako skládací hlavolam.“
„Tak vidíš.“
„Co vidím?“

Udělejte a zařiďte zkrátka to, co udělat
nejde!

„No, že si máš lámat hlavu.“
„Já si ji lámu..., ale takovouhle nástavbu
nepůjde zakotvit ani na modelu v laboratoři.“

Ý – ej

„Tak vidíš.“

Sýr – sejr,

„Co zase vidím?“

výr – vejr,

„No, že ji musíš zakotvit nějak jinak.“
„Jinak... Jinak... Ani čep už v tom držet
nebude! Tady mám rentgen. Tohle je jasná indikace k extrakci.“
„Já ti dám extrakci! Přemejšlej!“
„Přemejšlej..., to dělám už od začátku,
prosím tě. Kouknu a vidím. Zbytek zubu musí
ven. Nic jiného se s tím prostě dělat nedá...
Nejde to...“
„Hmmm..., říkáš, že to nejde? Hmmm. To
vím taky. Neříkáš mi nic novýho. Jasně, že to
nejde. Proto jsem za tebou taky přišel. Proto
s tím za tebou taky jdu.“
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netopýr – netopejr.
Mlha, déšť, zamračeno.
Tma už do pytle se výde.
Pýsek výrá na lýno.
Tchejně stýně nýde...
Oldřich Peterka

Upozornění
Žádáme všechny milovníky čtyřkolek
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a rychlých jízd na motorkách, aby pro svůj
adrenalinový sport nepoužívali plochy pastvin,
luk a zasetého obilí. Aniž si to uvědomujete,
tak nám svou jízdou v porostech způsobujete
nemalé problémy. Vyjeté koleje jsou nafoceny a my se musíme zodpovídat z porušování
pravidel a podmínek dotačních titulů. Velké
škody nám způsobuje také přerušení oplůtků v době pastvy. Práce pasáka je tak často
znehodnocena. Nezajištěné stádo skotu může
způsobit škody jak na majetku, tak i na zdraví
občanů. Děkuji za respektování mé prosby.
Za HD Krakonošův ranč – Alena Vondrová

Podpis Krkonošské výzvy
Svazek Krkonoše postupnými kroky naplňuje řešení regionálního rozvoje. Pracuje
také v součinnosti s polskou stranou Krkonoš
a představiteli tamní státní správy a samosprávy, dalšími organizacemi i partnerského Zwiazku Gmin Karkonoskich, s cílem prosadit
důležitost společného území Krkonoš na mezinárodní úrovni.
Připomeňme, že na nedávném jednání
v Jelení Hoře byl za účasti představitelů polského území představen českými zástupci
záměr regionálního rozvoje a důvod, proč se
jím zabývat. Češi prezentovali postup prací
při tvorbě Integrované strategie rozvoje regionu Krkonoše s tím, že bude zpracována do
konce listopadu 2012. I na polské straně řeší
problémy spojené s dopravou, nízkou příležitostí pracovních míst, omezením rozvoje
vzhledem k nutnosti ochrany přírody, apod.
Jeleniohorská oblast proto aktualizuje své strategické dokumenty, které chce mít hotové do
konce tohoto roku. Na místě byla dohodnuta
výměna těchto podkladů a ukotvena možnost
společné diskuse. V rámci schůzky byla dohodnuta i tvorba návrhu ke Krkonošské výzvě

Ostatní
k dostavbě silniční komunikace D11/S3 a její
společný podpis.
Na výše připomenuté Jeleniohorské jednání navázalo setkání členů obou svazků
Krkonoš, Krkonošské agentury regionálního
rozvoje a místních samospráv z Polska i ČR
na radnici v Kowarech. Za Svazek Krkonoše
byl přítomen Jan Sobotka, Jiří Vancl, Kamila
Hlinková a Josef Nosek, za polskou stranu náměstek Jeleniohorského regionu Zbigniew Jakiel, starosta města Kowary Miroslaw Gorecki
a prezident Krkonošské regionální rozvojové
agentury Grzegorz Rychter. Pokračující rozhovory se opět vázaly k regionálnímu rozvoji
a týkaly se především výstavby rychlostní silnice S-3 část Lubawka Legnica a české dálnice D11, zejména v úseku hraničního přechodu Královec / Lubawka k Trutnovu a Hradci
Králové.
Účastníci během zasedání společně podepsali Krkonošskou výzvu k dostavbě silniční
komunikace D11/S3.
Předseda Svazku Krkonoše Jan Sobotka
k tomu uvedl: „Jsem potěšen, že snažení, které
je ku prospěchu všech, získává silnou politickou podporu. Proto je spolupráce obou států
a regionů neodmyslitelná. Musíme postupovat
společně. Abychom ještě více posílili sílu dokumentů Krkonošské výzvy, bude za každou
stranu samostatně vytvořeno Memorandum.
Jednotlivé obce, města a územní samosprávy
ho potvrdí podpisem. Na české straně to bude
41 podpisů, na straně polské 48 podpisů. I nadále budeme diskutovat o strategiích především proto, aby byly smysluplné a provázané
a my jsme byli schopni se na ně odkazovat při
snaze v získávání evropských financí. Dokument poslouží jako „Apel Krkonoš“ na obou
vládních úrovních, které budeme osobně informovat,“ upřesnil Jan Sobotka.
D. Palátková
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Krkonošské cyklobusy vyjíždějí
každou letní turistickou sezonu od
roku 2004. Za tu dobu přepravily cca
264 000 cestujících a 26 000 kol, za
633 dní provozu najely 491 230 km.
Za roky praxe a v rámci vedení
přesných statistik bylo vypozorováno, že největší vliv k úspěchu provozu cyklobusů má počasí. Proto byl
například v roce 2010, s ohledem na
velmi deštivé a chladné léto, značný
pokles zájmu přepravených. Naproti
tomu v létě roku 2011 byl zaznamenán
veliký nárůst a zvýšená obliba této
veřejně prospěšné služby.
Jak se léto a s ním i cykloturistická sezona vydaří letos, to můžeme zatím jenom předvídat.

Cyklobusy vyjely
Devátý ročník krkonošských linek, autobusů projíždějících obousměrně i napříč nejvyššími českými horami, které jsou k dispozici
pěším i cykloturistům, byl zahájen. U příležitosti prvního výjezdu Krkonošských cyklobusů byl Svazkem měst a obcí Krkonoše, jako
hlavním koordinátorem projektu, zorganizován společný cykloturistický výlet.
Jak a kam se účastnící vydali? Byly vytipovány a vybrány dvě trasy, které jsou zakomponovány v nově vydaném propagačním materiálu Svazku Krkonoše pod názvem Dlouhé
sjezdy. Účastníci se za využití cyklobusu dopravili do Harrachova, odtud se vyvezli i se
svými koly lanovkou na Čertovu horu a pak
dlouhými táhlými sjezdy vedoucími přes Rezek až do Víchové u Jilemnice projeli poměrně
velkou část území bez větší námahy. Za solid-
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Ostatní
ního počasí, s možností krásných panoramatických výhledů na pohoří, i do údolí a v dobré
náladě, cestu absolvovali nejenom organizátoři výletu, představitelé spolupracujících organizací a firem, ale i cyklistická veřejnost.

Ředitelka Svazku Krkonoše Kamila Hlinková uvedla: „Podařily se spojit tři aktivity
dohromady. I přes úsporná opatření, která jsou
pravděpodobně nyní všude, se nám v úzké
spolupráci s Královéhradeckým a Liberecký
krajem opět podařilo zkoordinovat krkonošskou cyklobusovou dopravu na celou sezonu
ve stejné míře jako vloni. Další aktivitou je vydání propagačního materiálu s názvem Dlouhé
sjezdy, který obsahuje popisy tras s mapkami
pro lehkou a jednoduchou cyklistiku v horách,
které nenajdete v žádných jiných materiálech
ani mapách. Tímto propagačním materiálem chceme návštěvníkům usnadnit pohyb
v horách. Trasy dlouhé od 10 km do 30 km
lze libovolně kombinovat. Jsou vhodné i pro
méně zdatné cyklisty nebo pro rodiny s dětmi
a seniory. Poslední aktivitou je výše zmíněné
společné zahajování cyklosezony, při kterém
chceme ukázat jak do sebe jízdy cyklobusem,
lanovkou a dlouhé sjezdy smysluplně zapadají.“
Koordinátorka projektu Krkonošských
cyklobusů Miroslava Chaloupská na závěr doplnila:
„Jsem ráda, že zahájení cyklistické sezony
v Krkonoších se zúčastňuje stále více zástupců
veřejnosti, je to důkaz, že sledují naše webové
stránky nebo se stali fanoušky na facebooku,
kde informace o akcích zveřejňujeme.“
D. Palátková
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PROJEKČNÍ ATELIÉR ING.ARCH. JAROMÍR JIROUŠ
Projekční ateliér nabízí zpracování kompletní dokumentace staveb
včetně inženýrské činnosti
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
Kontakt:

Projekty rodinných domů a občanských staveb, od studie přes
dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení po prováděcí
dokumentaci.
Zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektů, pasportizace.
Projekty rekonstrukcí stávajících objektů.
Návrhy řešení interiérů budov.
3D vizualizace objektů.
Inženýrská činnost, stavební dozor.
Autorský dozor.

Ing.arch. Jaromír Jirouš
Poniklá 70
CZ, 512 42, Poniklá

tel.
email

775‐950‐973
JJirous@seznam.cz

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

Eva Vránová

Tel.: 739 547 437

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

Veronika Sůvová

Tel.: 774 884 547

Jablonec nad Jizerou 291 (budova Městské knihovny)
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