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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máme na světě nový zpravodaj. Novinkou je, že se můžete blíže seznámit
s tím, kam všude vyjížděla naše hasičská zásahová jednotka. Čtení je to pěkně akční a zajímavé.
Velmi mě zaujaly také články s informacemi o novém projektu kompostování - nejen, že se tematicky pěkně
pojí s jarem a s ním spojenými pracemi na zahrádce, ale popisují i užitečnou věc, která určitě dokáže přispět ke
zlepšení naší ekologické stopy tady na
světě. Doufám, že si najde své příznivce i mezi Vámi a ulehčí Vám rozhodování „kam s ním“ - tedy s často hodně
objemným zeleným odpadem.
Během května a června se v Poniklé
bude, jak jinak, konat řada zajímavých
akcí - budete si moci přijít prohlédnout
veterány, prosviští zde rychlé vozy rally a naše ratolesti se mohou vyřádit
během dětského dne nebo pohádkového lesa.
Nu, věřím, že si ve zpravodaji najde
každý to své. že vás obsah zaujme, a že
to bude příjemné počtení.
Marek Kulhavý - redaktor

inzerce:
Nabídka štěrku a písku
V měsíci červenci a srpnu bude těžen
písek a štěrkopísek z výtokového kanálu malé vodní elektrárny u ponikelské
přádelny. Zdarma včetně odvozu lze
objednat i větší množství materiálu. Podrobnosti na OÚ.

Úvod
Pod horami
číslo: 160, ročník 42
registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 6. 2013
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Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Titulka - Návštěva dětí z MŠ v knihovně
foto: Lenka Scholzová
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Jednání obecní rady za období březen - duben 2013
Vážení ponikelští sousedé,
máme před sebou nejkrásnější jarní
měsíce, ve kterých proběhne spousta zajímavých akcí, např. k nám zavítají veteráni
Studenecké míle, děti oslaví svůj svátek,
projdou si tradičním Pohádkovým lesem.
Obec má před sebou spoustu zajímavých investic, ať už schválených, či teprve ve stádiu
podání žádosti o dotaci.
Protože kulturní i sportovní život v obci
je na vysoké úrovni a mnohdy bylo těžké
dostat se do pořadníku na vybavení (stánky,
stany apod.) Jilemnicka – svazku obcí, projednávala rada obce nákup párty stanu
ponikelskými spolky. O finanční náklady
na pořízení se společně podělí obec Poniklá, SDH Poniklá, TJ Poniklá a Kabinet
kerkonošské slovesnosti. Obec bude fungovat jako správce stanu – především se jedná
o zajišťování výpůjček.
V letošním roce proběhne realizace
projektu Snížení energetické náročnosti
a změna zdroje tepla objektu kulturního
domu v Poniklé. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro zadávací řízení na dodavatele stavby. Po dopracování bude dokumentace spolu se zadávacími podmínkami předložena SFŽP ke
schválení, následně bude možné výběrové
řízení vyhlásit. V režii obce proběhne výběr
na zajištění technického dozoru investora.
Předpokládané termíny realizace projektu
jsou následující:
- zahájení zadávacího řízení 1. 6. 2013
- podpis smlouvy o dílo s dodavatelem
stavby 12. 7. 2013
- dodání podkladů pro rozhodnutí
o poskytnutí dotace 20. 7. 2013
- zahájení realizace projektu 15. 7. 2013
- ukončení realizace projektu 1. 10. 2013
- zahájení provozu 31. 12. 2013
Tyto termíny jsou prozatím pouze
předběžné a mohou se v závislosti na výsledku výběrového řízení a uzavřené smlouvy
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o dílo s dodavatelem stavby měnit.
Rada obce projednávala plánované
prodloužení vodovodu k penzionu Klára
a kanalizačního vedení pro čp. 262,
projekční práce provádí pan Ing. Kreisl,
který předložil upřesněný odhad nákladů,
v případě vodovodu se jedná o částku
900 tis. Kč (v rozpočtu pro rok 2013 je
počítáno s částkou 550 tis. Kč). V březnu byl
Libereckým krajem vyhlášen dotační titul
Fond ochrany vod, ovšem jeho podmínkou
bylo pravomocné stavební povolení, tedy
pro tuto výzvu nebylo možné stihnout podat
žádost o dotaci. Předpoklad dosažení stavebního povolení jsou letní měsíce. Rada obce
na základě této skutečnosti uvažuje o posunutí začátku realizace akce do roku 2014 a
její předložení do některé z dalších výzev
Fondu ochrany vod Libereckého kraje.
Obec uzavřela s Úřadem práce smlouvu na zřízení dotovaných míst, tzv. veřejně
prospěšné práce. Jedná se o místa na plný
úvazek, novinkou je, že místo 8 tis. Kč nyní
přispívají na 1 místo částkou 12 tis. Kč.
Místo může být zřízeno na období 1 roku,
následně 3 roky nesmí být dotyčný znovu
zaměstnán na VPP. Obec podala žádost
o zřízení pěti nových míst VPP vždy na
6 měsíců. Podle předběžných reakcí je
pravděpodobné, že ve třech případech bude
žádost vyřízena kladně.
Obec v březnu podala žádost na projekt Snížení energetické náročnosti MŠ
Poniklá spočívající v zateplení objektu
(okna, fasády, stropy), celkové náklady
jsou odhadnuty na 3,2 mil. Kč, případná
dotace 2,4 mil. Kč. Vzhledem k tomuto
plánovanému projektu a případně do budoucna plánovanému zateplení Obecního
úřadu Poniklá, bylo zapotřebí oba objekty
(MŠ a OÚ) vyvázat ze zástavy. Zástava byla
zřízena v roce 2009 na základě rozhodnutí
o porušení rozpočtové kázně (tělocvična
etapa I.). Sankce cca 2,8 mil byla později
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odpuštěna, vyjma pokuty 81 972 Kč, která
byla splatná nejpozději ke konci roku
2014. Rada obce schválila tuto daňovou
pohledávku předčasně uhradit.
V letošním roce dále proběhne realizace projektu Restaurace kulturních
památek Přívlaky (oprava sv. Jana Nepomuckého a pomníku padlým) – obdržená
dotace 193 500 Kč, dokončení projektu
Rekonstrukce místních komunikací v obci
Poniklá (oprava povrchů k MŠ a ke kaštanu)
– obdržená dotace 182 200 Kč. V rámci tohoto projektu starosta obce opětovně oslovil firmy o dodání cenových nabídek na
opravu komunikace od Vaníčků k bytovce
u kaštanu. Cenovou nabídku předložila
firma LTM Krkonoše s. r. o. Svoboda nad
Úpou a H&N&H s. r. o. Hrabačov. Obě
nabídky byly velmi podobné, vzhledem ke
špatnému technickému stavu v loňském roce
opravované komunikace k areálu Homole
bylo radou obce rozhodnuto o přidělení zakázky firmě LTM Krkonoše s. r. o. Svoboda
nad Úpou.
Společný projekt proběhne s městem
Jablonec
nad
Jizerou
–
Varovný
protipovodňový systém, obdržená dotace
1 170 000 Kč. Ministerstvem práce a sociálních věcí byla podpořena pečovatelská
služba Poniklá částkou 185 000 Kč
(z dotačního programu Libereckého kraje
bylo požádáno ještě o částku ve výši 98 000
Kč). Ve fázi podání žádosti o dotaci jsou
následující projekty:
- Revitalizace sv. Jana Nepomuckého
v Poniklé – III. etapa, celkové náklady akce
197 252 Kč, z toho dotace 138 076 Kč,
dokončení revitalizace sochy a provedení
replik andělíčků, oprava kování
- Pořízení požární techniky JSDH Poniklá, celkové náklady akce 202 228 Kč, z toho
dotace 121 212 Kč, pořízení GSM svolávače
a devítimístného požárního automobilu pro
výjezdovou jednotku
- Bezpečnost na silnici I. třídy v
obci Poniklá, celkové náklady akce 137
940 Kč, z toho dotace 96 558 Kč, pořízení

Obecní rada
2 ks ukazatelů rychlosti
- Renesance ponikelského kulturního
života, celkové náklady akce 398 200 Kč, z
toho dotace 199 000 Kč, pořízení 200 ks židlí
a 30 ks stolů do kulturního domu Kantýna
- Restaurace drobných památek, celkové
náklady akce 100 – 200 tis. Kč (upřesňuje
se), z toho dotace až 70% Kč, oprava pomníku padlým v Poniklé, kříže na hřbitově na
Přívlace a Kavánova kříže
Rada obce pověřila starostu obce
podáním druhé reklamace společnosti
HNH Hrabačov na akci „Oprava povrchu
místní komunikace ke sportovnímu areálu Homole“. Komunikace je po zimě místy
vydrolená. Na společné schůzce stavitele,
stavebního dozoru a obce došlo k uznání
reklamace a příslibu adekvátní opravy do
konce června letošního roku.
Rada
obce
schválila
pořízení
informačního systému pro pečovatelskou
službu od firmy Petr Zajíc. 23. 4. 2012
rada obce usnesením č. 680/12 pořízení
software odložila z důvodu ověření, zda
nelze správu systému vyřešit pomocí modifikovaných verzí excelovských tabulek.
Využití excelovských tabulek se však v
praxi neosvědčilo. Pořizovací náklady programu činí 13 000 Kč.
Rada obce vzala na vědomí vyúčtování
zimní údržby 2012/2013. Celkové náklady na zimní údržbu činily 156 325,80 Kč,
z toho Pavel Tangelmayer 110 244,88 Kč,
Aleš Kučera 46 081 Kč (rozpočtováno bylo
250 000 Kč).
Vážení sousedé, přeji Vám příjemně
a pohodově strávené jarní dny.
Petra Novotná - místostarostka
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Naprostou většinu podstatné agendy
projednávané orgány obce rozebírá ve svém
článku paní místostarostka. Na mne tak
zbývá pouze několik posledních drobtů,
trocha moralisování a za odměnu pro pilné čtenáře také jedno zamyšlení od pana
Havlíčka Borovského.

Územní plán a jeho revise
Na zasedání obecního zastupitelstva koncem
dubna (zápis nebyl pořízen do uzávěrky tohoto
čísla cancálku, a bude proto otištěn příště) byla
ustavena komise pro posouzení funkčnosti
stávající podoby územně plánovací dokumentace obce Poniklá. Územní plán, naprosto
klíčový dokument rozvoje obce, se dožil od
svého vyhlášení chvíle, kdy musí být ze zákona podroben kritickému oku obce i stavebního úřadu. Výsledkem by měla být Zpráva o
uplatňování Územního plánu, zejména s ohledem na využití ploch určených k zastavění.
Tak, jako se středověkým městům stala
nejpozději v 19. století svěrací kazajkou jejich
hradba, tak i „zablokovaný“ územní plán drží
dnešní obec v sevření stagnace. Rozvoj obce
je totiž nutně podmíněn rozumným počtem
stavebních parcel, které by byly předmětem
možné koupě. Takový stav však v dnešní
Poniklé neseznáte, neboť valná většina zastavitelných ploch je zamýšlena k výstavbě až
v n-té generaci a nové plochy nelze vyznačit
do zastavění 90% (sic!) těch stávajících. Kruh
je tak uzavřen. Přestože jsou změny územního plánu během na delší trať a přestože je
to počin s velkým potenciálem vyvolání různic
mezi majiteli pozemků, nastal čas zamyslet se
nad jejich provedením. Dovoluji si tedy vyzvat
veřejnost, aby se nezdráhala přinášet vlastní
podněty stran možností změny ÚP. Více zastavitelných ploch určit nelze (!), lze však
částečně přesunout „zastavitelnost“ z jedněch
na druhé pozemky. Za určitých podmínek se
mohou takto využít v první vlně některá „prá-
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va“ zastavitelnosti vázaná na některé obtížně
zasíťovatelné obecní pozemky (zejména na
Přívlace). V dalších fázích umožní legislativa (nejpozději do 5 let) přehodnotit zastavitelnost soukromých pozemků a to i bez
finanční kompensace vzniknuvšího rozdílu
ceny. V tuto chvíli tedy vyzývám zájemce
o vyznačení parcel pro brzké zastavění
(nikolivěk pro spekulaci), aby kontaktovaly
OÚ. O dalších krocích Vás budeme informovat, minimálně část jednání a veškeré výstupy
komise budou veřejné.

Kompostování na Jilemnicku
V letošním roce se započne ambiciosní projekt svazku měst a obcí Jilemnicko – Komunitní kompostování. Podrobněji ho ozřejmuje
jeho duchovní matka Radka Paulů na dalších
stránkách cancálku, já zde tedy provedu
pouze stručný výtah se zřetelem a zpřesněním
ve vztahu k Poniklé.
Do projektu se zapojuje 20 obcí, z jejichž
území bude organisován svoz „rostlinných
zbytků“, v prvé fázi tím v drtivé většině
rozumějte: trávy, listí a větví. Nikoliv tedy
zatím kuchyňského rozložitelného odpadu,
což je případná eventualita do budoucích let,
zatím testovaná pouze částečně v Jilemnici
a na Benecku. Za účelem svozu rostlinných
zbytků budou po Poniklé zřejmě již v červnu
rozmístěny tři uzamykatelné obsluhované
kontejnery, pravděpodobně na stanovištích:
1: Za farou (nebo u ponikelského hřbitova)
2: Na Huderově
3: U přívlackého hřbitova
Příjem rostlinných zbytků pak bude probíhat
pouze v předem ohlášený den a hodinu.
Bohužel, s ohledem k nízkému občanskému
uvědomění části obyvatel, nelze ponechat
plnění kontejnerů bez dohledu, což je smutnou
visitkou všech obcí svazku. Eventualita, že
by byť jediným nezodpovědným uživatelem
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systému byla znehodnocena (kontaminována)
celá zakládka kompostu, je nepřijatelná. (Mimochodem, obecní zaměstnanci provádějící
lisování žlutých pytlů na směsný PLAST
by mohli, fundovaněji než já, referovat
o zarážejících představách některých sousedů
o definici plastu! Ach jó! Ostuda…)
Ale zpět k zelené hmotě: kontejnery budou
po naplnění (nebo v určitém pravidelném
intervalu) sváženy na jednu z šesti vybudovaných kompostáren na Jilemnicku – pro
nás to bude kompostárna ve Vítkovicích
v Krkonoších. Náklady na svoz bude hradit
každá obec zvlášť, cenovou kalkulaci v tuto
chvíli připravují orgány svazku. Platit bude
obec dle skutečně vyvezených kontejnerů,
bude tedy otázkou zájmu obyvatel, jak hojně
bude tato služba využívána. Že bude klást
značné nároky na schopnost respektovat daná
pravidla, je zjevné.
Hodnotným produktem kompostování bude
pro obce a jejich občany zdarma distribuovaný
humus.
Otázka potřebnosti tohoto systému není
úplně triviální a existuje celá řada smysluplných argumentů na obou stranách sporu.
Skutečnost, že z dvaceti jedné obce Jilemnicka
se jich dvacet připojilo k projektu, odráží jak
předpokládaný zájem občanů, tak i odhad legislativního tlaku na budoucí tvorbu systémů
kompostování. Jilemnicko, které je v této chvíli
o krůček napřed, může využít nyní poskytované
štědré dotace na zavedení systému.
O úspěchu kompostování rozhodnou zejména
jeho uživatelé. Čeká nás sezóna ladění systému a ověřování předpokladů stojících do
značné míry na vodě, objektivně bez možnosti
porovnání s obdobným projektem v obdobných podmínkách.

Havlíček
Tím poněkud chmurným soudem o chabé
disciplině neukázněné menšiny při nakládání
s odpady jsem si vytvořil oslí můstek k úryvku
z textu Karla Havlíčka Borovského „Co jest
obec“. Havlíček totiž napsal roku 1864 do

Obecní hlásný
„Pražských nowin“ nestárnoucí řádky:
Lidé jsou pohromadě, bydlí jeden vedle
druhého, v jedné obci, v jedné společnosti, ale
nepomyslí a nevědí proč a nač. Nespácháme
křivdu, řekneme-li, že snad z tisíce jednomu
z našich krajanů nenapadlo, proč tak asi vedle
sebe ve společnosti, v obci žijeme, proč nesedí
každý člověk a každá rodina sama o samotě
od ostatních vzdálena a oddělena. Věru bychom museli pochybovati o důstojnosti lidské, kdybychom náležitě a přísně vypočítávati
a považovati chtěli, co člověk buď dělá neb
s sebou dělati nechá, nevěda proč a zač.
Pouhé pohromadě bytí, vedle sebe bytí beze
všelikého vědomí, bez vzájemnosti není ještě
obec, a nejlepší příklad takové společnosti
vidíme při stádě, které hnáno jsouc kamkoli od
pastýře svého, ačkoli opravdu ve společnosti
žije, přece žádných výhod z toho neužívá, ba
naopak ještě škodu trpí, jelikož jedno druhému
jen pastvy užírá a překáží.
Nemůže se tedy stádo nazývati obcí, protože
jeden člen druhému nepomáhá, protože nemají společného účele svého. Tak též by se obcí
nazývati neměla vesnice neb městečko, kde lidé
pouze vedle sebe bydlí, toliko sobě překážejíce
a škodíce, aneb aspoň žádného šlechetného
vyššího společného účele nemajíce.
Proto jest obec, jest společnost, aby co jednotlivý sám dovésti nemůže, spojené síly dokázaly: pásti se ale může každé zvíře samo, k tomu
nepotřebí stáda. Stádo jest jenom pro pohodlí
pro zisk pastýře; ale obec má býti pro pohodlí,
pro zisk všech.
(...)

Pohádkový les
A v návaznosti na Havlíčka ještě připodotknu,
že velmi vhodnou formou k naplnění podstaty
„obce“ je angažovanost na Pohádkovém lese.
Ten se ve vší pohádkové kráse letos otevře
v sobotu 22. června. Velmi uvítáme Vaši ochotu propůjčit se na jedno odpoledne do role pohádkové postavičky, nebo Vaši ochotu přispět
pohádkovým bytostem na dárky pro děti.
Tomáš Hájek, starosta
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Krkonošská rally
Letošní trasa tradiční Krkonošské rally povede mimo jiné částečně též přes Poniklou. Ostrý
závod se pojede v sobotu 8. června od ponikelské
návsi směrem k Jestřabí v Krkonoších a dále na
Roudnici. Závod se jede na dvě kola, v prvním
startují posádky v Poniklé od 9 hodin a 56 minut,
ve druhém od 14 hodin a 16 minut. Z důvodu
bezpečnosti bude trasa závodu pro dopravu i pro
pěší zcela uzavřena!
Blanka Hlavatá
předseda organizačního výboru
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Žádost o prodej pozemků
Paní Marcela Šedivá žádá obec o prodej
pozemků stpč. 241 a ppč. 139 v k. ú. Přívlaka.
Žádost bude projednána na nejbližším
zasedání ZO, tedy pravděpodobně ve druhé
polovině června t. r.
OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
4. 3. 2013 Nedbalová Miluše
25. 3. 2013 Martinec Jaroslav
4. 4. 2013 Pižl Josef
18. 4. 2013 Šubrt Jaroslav
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea
Svá jubilea oslavili:
91 let
Harcuba Miroslav
90 let
Holubcová Anna
85 let
Holubec Josef
Skalská Věra
80 let
Jindrová Blažena

75 let
Vinklář Josef
70 let
Jandová Drahomíra
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým za
projevenou soustrast, slova útěchy a květinové
dary na pohřbu mého manžela pana Jaroslava
Martince.
Manželka Běla a děti s rodinami

Děkujeme Všem přátelům a známým, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Josefem Pižlem.
Touto cestou chceme také poděkovat panu
Jaroslavu Čížkovi za velmi procítěná slova.

Rodina Devátých a Pelcových

foto: Marek Kulhavý
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Ze školy a ze školky

Co se děje ve škole a ve školce
Den Země ve Vrchlabí
Dne 18. 4. jsme jeli do Vrchlabí na
Den Země. Nejprve jsme šli do muzea.
Ukázali nám různé hory světa. Viděli
jsme i živá zvířata: zmiji, žáby, čolky
a mloky. Nakonec nám pustili film o Krkonoších. Byl moc zajímavý.
Po muzeu jsme šli do zámeckého parku. Tam měli rozestavěná čtyři stanoviště, kde se plnily úkoly. Na 1. stanovišti jsme poznávali květiny. Na 2. jsme
poznávali invazní rostliny, na 3. jsme si
povídali o bylinách a na 4. jsme poznávali vzácné květiny, které rostou v Krkonoších.
Bylo to tam nádherné.

Postřehy dalších dětí:
• Byla tam čtyři stanoviště a všechna od
Krnapu
• Na prvním stanovišti jsme očuchali
pytlíky a měli jsme poznat, co je v nich.
• Líbilo se mi, když jsme tam viděli hada.
• Naposled jsme si říkali o zvířatech a
viděli jsme ňáký.
• Dále nás odvedli k teráriu s kapry.
• Tam nás provázela průvodkyně, která
nám ukázala významné hory.
• No a to je všechno.
• Díky, že jste to zhlédli.

Sandra Šperlová, 5. roč.

Byla tam čtyři stanoviště a všechna od Krnapu.
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foto: ZŠ Poniklá
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Čarovná zahrádka moudré sovy

Ze školy a ze školky
méně a my jsme naplnili pouze malou část
naší popelnice. Všem našim pomocníčkům
moc děkujeme.
Poslední akcí, o které bych chtěla napsat
pár řádků, je dopoledne s multikulturou s názvem: “Příběh Jakuba a Lenga“. Naše sova odletěla na chvíli do světa a přinášela nám různé
informace o jiných zemích. Ve čtvrtek nám
poslala do školky návštěvu. Byly to kamarádky Markéta a Šárka ze sdružení ADRA. Formou povídání, her, skládání a malování nám
přiblížily život malého kluka Lenga z Kambodži, který nemá ani pastelky ani papíry na
kreslení a velmi rád by chodil do školy, ale
nemůže. Děti poznávaly rozdílný život našich
dětí a dětí z Asie, rozdílnost prostředí a třeba
i hraček. Cestu k nám neměly až z Brna vlakem jednoduchou, ale doufáme, že se jim u
nás líbilo. Moc děkujeme a budeme se těšit na
další spolupráci.

Naše poslední povídání skončilo ještě
v časech sněhových závějí, o kterých jsme
si mysleli, že už brzy roztají. Ale paní Zima
si to naplánovala trochu jinak. S příchodem
března, který jako březen vůbec nevypadal, si
malé děti ve školce povídaly o perníkové chaloupce; budily ospalou sněženku; skamarádily
se se slepičkou; poznávaly význam Velikonoc; vítaly jaro; zavítaly do cirkusu, listovaly
v knihách moudré sovy a nakonec se se sovou
Barborkou vydaly do cizích zemí.
Velké děti poznávaly, co je to zdraví a co
pro to musí dělat; seznamovaly se s rytmickými a hudebními nástroji a pokoušely se na ně
hrát; nevynechaly ani Velikonoce; poznávaly
a sledovaly rozmary počasí; zjišťovaly důležitost knížek a podívaly se mezi broučky.
Lenka Scholzová
Povídání a práce s knihami přímo vybízela
ředitelka MŠ
k návštěvě naší obecní knihovny. Kde jinde je knih více a tak rozmanitých. Cestou
nás provázelo sluníčko, ale jak jsme se
schovali do knihovny, naši cestu pokropil déšť. V knihovně bylo krásně. Malé
děti poznávaly nejoblíbenější dětské
knihy svých učitelek, seznamovaly se se
správnou manipulací s knihami a pokusily se nalézt podle obalu knížku, kterou si
ve školce čteme.Velké děti pracovaly se
svou paní učitelkou v sekci literatury pro
dospělé. Možná si někdo řekne, že to bylo
pro ně těžké. Ale opak byl pravdou. Velké děti měly za úkol vyhledat na policích
písmenko, na které začíná jejich jméno,
zjistit množství knih na dané písmenko a
poté společně pracovaly s encyklopediemi. Podle zájmu a zapojení bylo vidět, že
je kniha jejich kamarád.
Den Země jsme již tradičně oslavili
prací. I malé děti vědí, z jakého dárku má
naše Země největší radost, za co se odmění spoustou krásných kytiček, broučků
a zvířátek. Společně jsme uklidili okolí
vodárny „Keříček“ a okolí cesty vedle Formou povídání, her, skládání a malování nám přiblížily
školky. Naštěstí je nepořádníků stále život malého kluka Lenga z Kambodži.
foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Z činnosti výjezdové jednotky
SDH Poniklá
Od začátku letošního roku do současnosti
jsme měli čtyři výjezdy k požárům.
24. 3. Požár RD v Jilemnici – Hrabačově.
Hořelo v podkroví za dřevěnými obklady
a v záklopových dutinách. Jednotka SDH Poniklá z části zajišťovala přečerpávání hasební
vody, z části evakuaci předmětů. Dále zajišťovala i práce hasební a rozebírání konstrukcí s použitím dýchací techniky. Celkem jsme
spotřebovali 8 ks tlakových láhví se stlačeným
vzduchem.
Členové družstva: Holubec Miloš st., Holubec Vít, Čurda Ladislav, Čurda Jiří, Kraus
Pavel, Klikorka Tomáš a Skalský Jan
Vyhlášení poplachu: 12:55
Výjezd: 12:56
Příjezd k události: 13:11
Odjezd na základnu: 16:34
Příjezd na základnu: 16:46
2. 4. Požár v obci Roprachtice.
Hořela stodola v blízkosti rod. domu. Požár byl ve stavu, kdy skrze střechu šlehaly
plameny. Uvnitř stodoly stálo nedlouho zaparkované osobní auto. Jednotka Poniklá z části
prováděla hašení a přečerpávání vody a z části
vyklízení hořlavých předmětů z prostoru požářiště. Byla rovněž použita dýchací technika.
Členové družstva: Klikorka Tomáš, Čurda Ladislav, Sluka Eduard, Čurda Jiří, Kraus
Pavel
Vyhlášení poplachu: 12:22
Výjezd: 12:30
Příjezd k události: 12:40
Odjezd na základnu: 14:23
Příjezd na základnu: 14:40
21. 4. Požár v obci Víchová nad Jizerou.
Objekt – bývalá továrna Mileta, prostory
u kotelny. Po příjezdu zjištěny hořící kartony
a palety. Spodní část budovy silně zakouřená.
Jednotka SDH Poniklá ponechána zčásti jako
záloha a z části odvětrávala zakouřené prosto-
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ry pomocí oken.
Členové družstva: Holubec Miloš st., Holubec Miloš ml., Holubec Vít, Čurda Ladislav,
Čurda Jiří, Klikorka Tomáš, Kraus Pavel
Vyhlášení poplachu: 9:55
Výjezd: 10:00
Příjezd k události: 10:08
Odjezd na základnu: 11:33
Příjezd na základnu: 11:43
23. 4. Požár v obci Poniklá.
Nahlášen požár lesní paseky za továrnou
Singing Rock směrem k Jablonci nad Jizerou
vpravo nahoře. Průzkumem zjištěno, že ohně
na pasece jsou pod kontrolou za přítomnosti
lesních dělníků. Výjezd označen jako planý
poplach. V této době nefungovalo dálkové
ovládání sirény ze Semil a ani nebylo možno
použít vysílačky z důvodu oprav na převaděči
Kozákov.
Členové družstva: Holubec Miloš st., Klikorka Tomáš, Skalský Jan, Janata Vladimír
Vyhlášení poplachu: 14:39
Výjezd: 14:43
Příjezd k události: 15:01
Odjezd na základnu: 15:15
Příjezd na základnu: 15:29
Holubec Miloš, velitel SDH Poniklá

Poděkování:
Vážení hasiči,
chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za rychlý a kvalitní zásah dne
24. 3. 2013 na rodinném domu v Jilemnici (Pod Lomem 1310). Velice si
vážíme nasazení vašeho zdraví a životů, které jste podstupovali. Děkujeme
všem, kteří se účastnili hašení našeho
domu, a přejeme Vám při dalších akcích pevné zdraví. Někdo, kdo nezažil
požár z blízkosti, si neumí představit
Vaši těžkou práci.
Jana, Jarda, Martin Kovářovi
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Brigáda

Pusinky na soutěžích

Každý člověk si na jaře uklidí okolo
svého domku, nebo své oblíbené místo.
Proto se členové naší TJ Sokol scházejí a
společně uklízejí prostor okolo hřiště „Na
vršku“. Letos jsme měli naplánovaný termín na 18. dubna a ještě pár dnů před tím
jsme nevěděli, zda se brigáda uskuteční.
Počasí nám však nakonec přálo a sluníčko
svítilo celý den. V 16 hodin se nás sešlo
s hráběmi veliké množství, za což všem
moc děkujeme. Práce nám šla od ruky a tak
i na zábavu zbylo dost času. Nejdříve jsme
si opekli každoroční první buřtíky a do první jarní bouřky zpívali u ohně s Víťovou
kytarou. Stihli jsme bezpečně spálit staré
větve a díky večernímu dešti nemuseli mít
požární pohotovost ani členové sboru dobrovolných hasičů.
Touto cestou bychom chtěli též poděkovat žákům druhého stupně místní základní
školy, kteří nám pomohli uklidit přímé okolí hřiště v době školní výuky.
Všem ještě jednou velice děkujeme
a přejeme krásnou sluneční pohodu.
Výbor TJ Sokol Poniklá

Pusinky na soutěžích.

14. 4. 2013 jsme vyrazili na první soutěž
letošního roku, a to na Dvorskou jedničku.
V letošním roce jsme postoupili do vyšší kategorie, náš věkový průměr již překročil 11 let.
Protože jsme vystupovali jako první v naší
kategorii, mohli jsme si v klidu vychutnat vystoupení soupeřek.
Všichni byli úžasní! Umístili jsme se na
7. místě ze sedmi týmů. Pro mě ale Pusinky
zacvičily výborně a jen minimum gymnastických prvků a zvedaček nás zařadilo na poslední místo…. I tak ode mne dostaly medaili, pro
mě byly nejlepší…
21. 4. 2013 jsme vyrazili do Rychnova
nad Kněžnou. V den odjezdu nám onemocněla
kromě Klárky Š., která chyběla i na Dvorské
jedničce, ještě Lenka H., takže byl problém
na světě. Celé dopoledne jsem se rozmýšlela,
jestli máme vyrazit nebo ne. Ale co, sbírat zkušenosti je třeba! Měli jsme zapůjčené auto od
hasičů, takže Pusinky jely všechny pohromadě. Cesta byla veselá, dorazili jsme na místo
a já jsem se pokusila změnit přesuny tak, aby
vznikly celistvé obrazce. Při nácviku to zvládly, ale tréma při soutěži byla veliká, proto občas něco zaskřípalo.
Zacvičily skladbu i přes všechny
nové přesuny úžasně, byly usměvavé a
daly do cvičení všechen elán … odměnou
nám bylo 3. místo…
Moc bych chtěla poděkovat paní
Fišerové za sladkosti, které dětem posílá
ze svého Krámku u školy, paní Gembické
za finanční podporu a velký dík patří hasičům z Poniklé, kteří nám zapůjčili auto.
Moc děkujeme!
Samozřejmě chci poděkovat všem rodičům, kteří Pusinky podporují a moc mi
pomáhají s odvozem na soutěže…

foto: Martina Holubcová

Martina Holubcová
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Faust
Svoji labutí píseň již zpívá inscenace
Faust. V březnu bylo odehráno několik posledních repríz, neboť pozvání na nové štace
již pro totální zchátralost loutek i loutkovodiče
nejsou přijímána. A tak to milé loučení probíhalo 5. března v Jilemnici (přehlídka Březen
- měsíc divadla), 15. března Jablonci nad Jizerou, 16. a 19. března v Praze (v Radotíně
a Minoru) a konečně 30. března v Dobrušce.
V plánu je již pouze vystoupit s Faustem letos
v Nové Pace a v Náchodě, a v roce 2014 se
s ním rozloučit u příležitosti oslav 150 let ponikelského ochotničení.

Zmatek nad zmatek
A když něco končí, něco jiného obvykle
také začíná. V podání Bažantovy loutkářské
družiny Divadelního spolku Josef Jiří Kolár
při Tělocvičné jednotě Sokol Poniklá se jedná
o nové představení Zmatek nad zmatek. Tento méně slavný román oblíbeného zakladatele
žánru sci-fi Julese Verna nám představuje hlavní hrdiny – slovutné inženýry – v tak neuvěřitelném projektu, že je třeba se s ním seznámit
opravdu až v divadle! Z provozních důvodů je
i tato hra předváděna pomocí meotaru jediným
hercem. To s sebou nese výhody jak organisační (plánování termínů zkoušek a představení),
tak bezpečnostní (výroba loutek pomocí nůžek, papírů, fólií a fixů neskýtá tolik rizik jako
dlátko na lipovém dřevě). Zmatek nad zmatek
přinesl i díky poměrně kvapně chystané premiéře o prvním uvedení dostatek nechtěného
zmatku v zákulisí. A tak vystoupení v Jablonci
nad Jizerou 15. března (spolu s Faustem) se od
později uvedených repríz v lecčems odlišovalo… Druhé uvedení 16. března v Radotíně
(taktéž společně s Faustem) bylo již posledním
ostrým testem před krajskou přehlídkou v Turnově 17. března. A s potěšením uvádím, že porotu v Turnově zaujala hra podobně jako vloni
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Faust a tak (nachlup stejné) pomyslné třetí
místo na krajské přehlídce je zároveň doporučením k účasti na Loutkářské Chrudimi. Zatím posledního uvedení se Zmatku dostalo ve
velmi milém prostředí nově otevřeného klubu
v Dobrušce (naposledy společně s Faustem).
Že je hra dále tvárná, dokládá několik nově
vylepšených scén, kterážto snaha zatím není
u konce. I tím snad alespoň částečně ospravedlňuji, že slovutnému domácímu ponikelskému publiku se hra představí až někdy (až se ji
trochu naučím…).

Večer při svíčce – hrady Slezska
Zajímavé pojednání o hradech odvrácené
strany Krkonoš přednesl pan Zdeněk Fišera,
historik jilemnického klubu Transaltum. Pan
Fišera, přední znalec drobných středověkých
šlechtických sídel a fortifikací, nabídl slovem
i obrazem procházku po několika desítkách
památek středověkého a částečně i novověkého opevnění v Kladsku, Svidnicku a Javorsku.
Tato panství po mnohá staletí těsně spojená
s osudem Zemí koruny české (a ztracena až
neúspěšnou územní politikou Habsburského
rodu) nabízí četná atraktivní místa k navštívení. Zdeněk Fišera nabídl opravdu širokou
škálu tipů na výlet za hrady, zámky, tvrzemi,
pevnostmi a opevněnými kostely v různém
stavu zachovalosti a autenticity. Pečlivě koncipovaná přednáška připomněla celou řadu
zajímavých a málo známých míst těsně za našimi humny a vytvořila také poptávku po obdobném pojednání vztaženém k nejtěsnějšímu
okolí Poniklé.
Tomáš Hájek
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Deníček ponikelského ochotníka

foto: Lukáš Frýželka
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Kultura v Poniklé
Metropolitní opera zahájí předprodej na novou sezónu
27. dubna začne předprodej na novou sezónu přímých přenosů Metropolitní opery
v New-Yorku, které zprostředkovává kino Jitřenka Semily. V sezóně 2013/2014 uvidíte následující tituly: P. I. Čajkovskij: Evžen Oněgin
(5. 10.), D. Šostakovič: Nos (26. 10.), G Puccini: Tosca (9. 11.), G. Verdi: Falstaff (14. 12.),
A. Dvořák: Rusalka (8. 2.), A. Borodin: Kníže
Igor (1. 3.), J. Massenet: Werther (19. 3.), Puccini: La bohème (5. 4.), W. A. Mozart: Così
fan tutte -Takové jsou všechny (26. 4.), G. Rossini: La cenerentola - Popelka (10. 5.)
Základní vstupné je 350 korun na jeden
přenos, abonenti, kteří si zaplatí 8 lístků na
8 představení, získají cenu 280 Kč na jedno
představení. Rezervace vyzvednuté 14 dní
před přenosem stojí 310 Kč. Dopředu zakoupené vstupenky je možno vrátit zpět, avšak
vracíme pouze 50% z ceny vstupenky. Senioři

Jarní vlna
Oldřich Peterka
Kulaté kameny v řeči
- šti,
z huhňavé pěny nos
-í šat...
Kolik, kolik zel
-ené vody odprýští,
než se řek
-a začne usmívat?
nad 65 let platí 300 Kč. Vstupenky je možné zakoupit také prostřednictvím zaslané
objednávky, buď poštou nebo mailem na
info@kinosemily.cz a následně platit fakturou. Vstupenky zdarma zašleme na adresu
uvedenou v objednávce.

SDH Poniklá
Vás zve již na 5. ročník tradičního zábavného odpoledne

Kdy:
Kde:

9. června 2013
na fotbalovém hřišti „Na Kozinách“
* začínáme v 13.00 hod. *

Jako vždy se můžete těšit na spoustu soutěží, lákavé odměny a ceny,
bohatý program a občerstvení.
Vstupné dobrovolné
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Kino Jitřenka
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100. výročí založení Včelařského
spolku pro Poniklou a okolí 2.
O prvních krocích k založení včelařského
spolku u nás jste byli informování v minulém
čísle našeho zpravodaje. Další část pokračování bude spíše popis historie, než zábavné čtení,
ale pokládám za účelné a užitečné vědět, co naši
předci konali a o co se snažili. Byla to především
snaha sladit rozumné využití darů přírody s potřebami svých rodin a celé naší společnosti.
Základním cílem spolku bylo sdružit jednotlivé osamocené včelaře do kolektivu, který by
pečoval o to, aby společnými silami zajistili povznesení úrovně včelaření u nás tím, že se budou
scházet k vyslechnutí přednášek včelařských odborníků z jiných již dříve založených organizací
z našeho vnitrozemí a které někde působily již
50 let před naším založením. Bylo nutné vybrat
schopné včelaře organizátory z vlastních řad,
kteří by byli ochotni a schopni věnovat dobrovolně svůj čas k organizaci a řízení další činnosti
v tomto směru.
První kroky byly učiněny zmíněnou ustavující schůzí 26. 10. 1913, kdy byli tito schopní včelaři zvoleni do stěžejních funkcí, v čele
s předsedou, řídícím učitelem Josefem Skrbkem,
na jehož bedrech spočívala hlavní zodpovědnost
za zdárné uskutečňování cílů, které si předsevzali, a na jehož iniciativě a organizačních schopnostech nejvíce záleželo. Ten však uměl získat
schopné včelaře ke spolupráci a tak připravovali
první členské schůze, ve kterých vždy byly zařazovány do programu přednášky o nových poznatcích a průběhu prací na včelíně, a to tak, aby
je postihly tematicky a aktuelně podle daného
ročního období. Jako první jarní prolety spojeny
s úklidem v úlech, další předjarní a jarní péče,
včasný rozvoj včelstev do snůšky a sledování
zdravotního stavu včelstev. Další témata sledovala zkušenosti s jinými a novými rozměry jak
rámkové míry, tak různých tvarů a velikosti úlů,
s čímž se také mění technika obsluhy. Dále bylo
nutné seznámit s vývojem mechanických prostředků na vymetání medu z rámků a pomůckami pro usnadnění krmení při zkrmování cukru
při přípravě na zazimování včelstev. Vždy bylo

Víte, že
Víte, že nejvíce včelstev mají v péči př.
Pacholíkovi (senior plus junior): 40 a v Poniklé př. Hnízdil: 22 a př. Hladík: 20
o čem se vzájemně informovat, neboť vývoj
a pokrok šel stále kupředu. Ne tak rychle přibývalo učitelů včelařství, ale ještě větší potíže činilo získat dobrého učitele ze vzdálených končin,
kde bývala problémem jejich doprava, neboť vše
záviselo na vlakovém spojení.
Tyto úkoly v kostce byly ústředním tématem
činnosti všech výborů, které byly voleny v následujících letech průběžně a úspěch celého vývoje
organizace spočíval v kvalitě zvolených osob do
výboru a zvláště na aktivitě a oddanosti zálibě
včelaření třeba jediného z výboru, který však
uměl ostatní přitáhnout ke spolupráci a obvykle
svým příkladem pilné práce je mohl získat.
Pokračování v příštím čísle.
Za ZO ČSV PONIKLÁ:
místopředseda Václav Hladík

Kompostování na Jilemnicku
Jilemnicko – svazek obcí vznikl v roce 2002.
Od této doby řeší různé aktivity, mezi které patří
i získávání finančních prostředků na různé projekty a aktivity potřebné v regionu 21 členských
obcí. Jednou z těchto aktivit jsou projekty „ Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku“, na jejichž realizaci získal
Svazek příslib finanční dotace z Operačního
programu Životní prostředí, prioritní osa 4 – Nakládání s odpady.
Řešit nakládání s bioodpadem, vznikajícím
na území obce, je nutné jak z hlediska snižování výdajů na nakládání s komunálním odpadem,
tak i z hlediska plnění legislativy v odpadovém
hospodářství, kdy se Česká republika zavázala
Evropské unii snížit množství skládkovaného
komunálního odpadu na 75%. Jedním z řešení
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tohoto závazku je snížení objemu komunálního
odpadu o jeho biologickou složku. Mezi biologicky rozložitelné odpady, vznikající v obci, můžeme zahrnout odpad z údržby veřejné zeleně,
travnatých ploch v obci, ale také odpad ze zahrad
občanů a rostlinné zbytky z domácností občanů.
Obce, sdružené ve svazku obcí Jilemnicko, se
rozhodly řešit nakládání s biologicky rozložitelnými odpady vybudováním sítě komunitních
kompostáren na území mikroregionu. Splní tak
nové legislativní požadavky, které neumožňují
tento odpad ukládat na skládky a zároveň využijí
produkt kompostárny – kompost, jako kvalitní
hnojivo pro údržbu vlastní veřejné zeleně a pro
potřeby občanů.
Do projektu odděleného sběru bioodpadu
a jeho kompostování se zapojilo 20 obcí mikroregionu Jilemnicko. Na území zapojených obcí
vznikne celkem šest komunitních kompostáren,
na které bude svážen bioodpad z okolních obcí.
Komunitní kompostárny budou v obcích Rokytnice nad Jizerou, Jilemnice, Vítkovice v Krkonoších, Horní Branná, Bukovina u Čisté a Roztoky u Jilemnice. Komunitní kompostárny budou
umístěny na plochách, které byly odsouhlaseny
stavebním úřadem města Jilemnice a města Rokytnice nad Jizerou a současně jsou uvedeny do
provozu vyhláškou obce, ve které je kompostárna umístěna. Komunitní kompostování je jeden
z principů prevence vzniku odpadu. Komunitní
kompostárny mohou kompostovat pouze bioodpad vznikající v obci (zeleň z údržby veřejné zeleně a zahrad občanů, rostlinné zbytky z přípravy
jídel v domácnosti občanů).
Sběr vytříděného bioodpadu v jednotlivých
obcích bude zajištěn rozmístěním velkoobjemových kontejnerů, které budou v pravidelných
intervalech vyváženy na nejbližší kompostárnu.
Dále město Jilemnice a obec Benecko poskytnou
bezplatně, jako pilotní ověření funkčnosti třídění, části svých občanů plastové nádoby o objemu
240 l na sběr rostlinných zbytků z domácností a
zeleně ze zahrad. O harmonogramu svozu velkoobjemových kontejnerů a plastových hnědých
nádob budou občané informováni vyvěšením diáře na informačních deskách v každé obci nebo
formou letáku, který dostane každá domácnost.
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Kompostárny budou vybaveny technikou,
která zajišťuje správné zpracování materiálu
technologií kompostování pomocí překopávky
zakládek na volné ploše. Tato technologie zajišťuje minimalizaci vzniku případných emisí skleníkových plynů. V rámci projektu budou zřízeny
jednotlivé komunitní kompostárny – zpevnění
plochy, oplocení kompostárny a vybudování
obslužného objektu jako zázemí pro obsluhu
kompostárny. Technologie je zajištěna nákupem
techniky: traktor s čelním nakladačem, drticí
a míchací vůz, traktorový překopávač kompostu,
speciální textilie pro zakrytí zakládek, monitorovací technika – teploměry, a síto pro konečnou
úpravu kompostu. Pro svoz velkoobjemových
nádob byl pořízen traktorový nosič velkoobjemových kontejnerů. Svoz menších nádob bude
zajišťovat svozová technika, která řeší svoz
směsného nebo separovaného komunálního odpadu v obcích.
Technika je pořízena pro všechny kompostárny společně. Obsluhu techniky budou
zajišťovat, centrálně pro všechny kompostárny,
Služby Vítkovice s. r. o. Tento systém umožní
efektivní využití techniky a tím snižuje investiční
i provozní náklady.
Projekty „Komunitní kompostování na Jilemnicku“ a „Zajištění sběrných nádob pro komunitní kompostování na Jilemnicku“ zajistí
efektivní zpracování a využití biologicky rozložitelných materiálů přímo v regionu, sníží zatížení životního prostředí, zajistí potřebný koloběh
živin v přírodě. Dále sníží objem sládkovaného
komunálního odpadu a tím i celkové náklady na
odpadové hospodářství jednotlivých obcí a měst
regionu. Výsledný kompost bude využit na údržbu ploch veřejné zeleně nebo pro potřeby občanů
na hnojení zeleně v zahrádkách. Zahájení sběru
a kompostování je plánováno na období červen
– červenec 2013.
V dalších článcích, které připravujeme, se
budete moci dozvědět více o tématech: co je
bioodpad, proč třídit, jak bioodpad zpracovat na
komunitní kompostárně a jak využít kompost.
Radka Paulů
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Myslivecké sdružení Kákov během měsíce dubna a května vysadilo na třech brigádách celkově 5000 ks
smrčků na katastrech v Poniklé a Víchovské Lhotě. Na této fotografii obtížné vysazování v Poniklé, kde se
říká “na schodech“.
foto: Miloš Jakoubek
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Za pohádkovými klubíčky do
knihovny

Ostatní
včelička to nebyli. Tak jak to asi dopadlo?
Páté klubíčko ukrývalo úkol pro malé čtenáře i maminky. Všechny skupinky vymýšlely
krásné a správné dokončení pohádky. Každý
konec byl trošku jiný, ale od opravdového konce napsaného v knížce se lišily jen malinko.
Všichni jsme si zatleskali. Možná z nás budou
spisovatelé nebo ilustrátoři.
Šesté klubíčko nám přineslo knížku s obrázky k písničkám. I ti nejmenší okamžitě poznali, i když ještě neuměli číst, o kterou písničku v textu se jedná. A tak jsme si je zazpívali.
Sedmé a poslední klubíčko nám přineslo
sladkou odměnu. Byl to klíč od království knížek a vzácných pokladů knihovny.
Bylo to krásné odpoledne v knihovně, plné
spousty nových a zajímavých informací. Děkujeme všem, kteří se s námi do knihovny přišli
podívat. Díky patří také naší šikovné paní knihovnici Višňákové.

V úterý 23. dubna jsme se sešli s dětmi
a maminkami v naší krásné knihovně. Tentokrát
nám s hádankami pomohla barevná klubíčka.
„Koulej se klubíčko, kutálej, co je to knihovna povídej“ – klubíčko se kutálelo a ptalo se
na spoustu různých věcí. Jak se jmenuje paní,
co půjčuje knížky, jak se jmenuje pán, co píše
knížky a jak ten, co do nich kreslí, co se v knížkách skrývá, jak se chováme ke knížkám... Byla
to spousta zajímavých věcí, které jsme se dozvěděli. Mnohé jsme věděli, s některými odpověďmi nám pomohla paní knihovnice.
Druhé klubíčko nám rozházelo písmenka
po celé knihovně a my jsme hledali, kam se
nám všude poschovávala. Nakonec jsme všechna písmenka našli a malá Kačenka s Eričkem
nám prozradili, co písmenka skrývala za nápis.
Okrášlovací spolek
Stálo tam: „KNIHA JE KAMARÁD“.
Třetí klubíčko se nás zeptalo, jaká je naše oblíbená knížka
a jaká byla oblíbená knížka našich rodičů. Některé knížky jsme
nemohli dohledat. I přes pomoc
paní knihovnice se některé nepodařilo nalézt. Ale našli jsme
jiné. Povídali jsme si o knížkách
s pohádkovými příběhy o princeznách, o zvířátkách, o kamarádství kluků a holek se zvířátky,
dokonce tu byla i jedna oblíbená
knížka o vesmíru. Snad tu budeme mít v Poniklé nějakého astrologa. Vybranou knížku jsme
krátce převyprávěli a všem tak
odkryli tajemství, které se ukrývalo uvnitř. Že všichni dobře poslouchali, bylo hned poznat při
hádání, kdy všechny děti rychle
uhádly, o které knížce vypravěč
mluvil.
Čtvrté klubíčko se dokutálelo ke knížce Malované pohádky
VI. Sutějeva. Kousek z jednoho
pohádkového příběhu jsme si
přečetli a pak jsme vymýšleli,
jak pohádka mohla skončit. Kdo
že to pejska neustále pronásledoval a říkal „mňau“. Ani kohout, V úterý 23. dubna jsme se sešli s dětmi a maminkami v naší krásné
ani kravička, ani rybička, ani knihovně.
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foto: L. Scholzová
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Ostatní
Firma Čerpadla Vrchlabí hledá nového provozovatele kiosku Bahýnko ve sportovním
areálu Homole pro letní i zimní sezónní provoz. Bližší informace podá pan Auersvald
na tel. č. 737 489 710.

Na vědomost se dává, že i když Soňa Anna-Marie v červnu porodí, Krámek byť s omezeními bude otevřen i nadále... o jeho nové
otevírací době, možných objednávkách
a dalších aktivitách budete i nadále informování pomocí rozhlasu, zpravodaje či informací na tabuli Krámku.
Případné info také na telefonu 774585904.

Dámské, pánské, dětské
střihy. Barvení, melírování, trvalá ondulace, …
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

(Po dohodě i po 20. hodině)

(budova Městské knihovny)
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Jiná forma přihlášky, než prostřednictvím internetu, není přípustná. Kdo nemá možnost brouzdat po internetu,
nepláče! Pošle své rodiče nebo prarodiče na OÚ Poniklá, kde je připraven nejen počítač, ale i ochotná pomoc.

Skupinky budou vycházet po pěti minutách, takže
budete dopředu přesně znát čas, kdy na vás přijde
řada.

ve kterém si budete moci přímo zvolit čas,
kdy se vydáte na pouť za tajemnem.
Ve skupince vás bude vždy dvanáct, vezměte
si s sebou jako doprovod třeba rodiče i starší
kamarády (ti se nepřihlašují).

přihlašovací formulář pro děti do 9 let,

Dne 21. května bude na internetových stránkách obce Poniklá www.ponikla.cz spuštěn

Abyste nemusely stát v dlouhé frontě čekajíce na vpuštění do říše pohádek,
připravili jsme pro vás nový systém přihlašování.

letos ožije ponikelský luh kolem fotbalového hřiště Na Kozinách pohádkovými postavičkami v sobotu 22. června

M i l é d ě t i,

