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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máte před sebou poprázdninové číslo
zpravodaje. Prázdniny byly na události bohaté a vše podstatné naleznete na
dalších stránkách. Snad jen ponikelský
ochotník zamáčkne slzu, když se ohlédne na poslední dva měsíce. Inu, divadelní
léto si nevybírá.
Na závěr svého miniúvodníku bych
snad jen poznamenal, že naše redakční
rada se nám poněkud rozrostla - více ve
společenské kronice. S tím souvisí takový nápad, že by bylo milé ve zpravodaji
otiskovat obrázky našich nových ponikelských občánků. Prosím proto nastávající
rodiče, aby mi, až nastane ten správný čas,
poslali nějakou pěknou fotku. Díky!
Za redakci přejeme příjemné čtení a za
dva měsíce nashledanou.
Marek Kulhavý - redaktor
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
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:
Tábor SDH Poniklá, foto: SDH Poniklá
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Obecní hlásný
Většina témat, která hýbou vsí, je dostatečně
popsána v článku slečny místostarostky a v zápise zasedání ZO. Přesto si dovolím několik
skrovných připodotknutí.

Škola
Největší investiční akcí letošního roku
je dokončení několik let trvající rozsáhlé
rekonstrukce budovy základní školy, jejímž
cílem je snížení energetické spotřeby.
A tak k novému úspornému kotli, plastovým oknům a zateplené půdě přibývá
letos opláštění budovy polystyrenovým zateplením. Následující zimy nám prokážou,
kolik ušetříme na vytápění… S touto novou
povrchovou úpravou dostává škola nové
barevné řešení fasády. Jeho výsledná podoba
je kompromisem návrhů občanů a dlouhých
debat na zastupitelstvech a radách obce. Toť
se ví, že každý, kdo se do těchto debat zapojil, může mít pocit, že on sám by barevné
řešení uměl vymyslet lépe. Inu, demokracie
není cestou k ideálu, ale pouze k většinově

akceptovatelnému kompromisu… Nicméně
doufám, že i takto přijatý kompromis udělá
nejen školákům, ale všem ocitnuvším se na
naší návsi radost. Současně s úpravou fasády
školy byla natřena (nikolivěk zateplena,
její zdivo je tepelně méně prostupné) čelní
stěna tělocvičny, neboť v nejbližších letech
není pravděpodobná dostavba III. etapy této
budovy. Na místě zamýšleného třetího objektu tak vznikne alespoň menší venkovní
sportoviště a dětské hřiště (v roce 2012 či
2013). Tomuto účelu se tedy nyní připravuje
povrch fasády tělocvičny tak, aby byl odolný
sportovním hrátkám. Takže věříme, že nástup
školáčků 1. září byl o něco radostnější. A to
snad nejen díky novému vzhledu budovy, ale
třeba i díky novým výhodám ponikelských
školáků (pomůcky pro všechny na začátku
roku zdarma, příspěvky na dopravu), novému
školnímu webu, a v neposlední řadě také díky
školou získané významné dotaci - čeká nás
nová počítačová učebna a také další „individualisace“ výuky! To znamená, že ačkoliv jsou
některé třídy na prvním stupni sloučené kvůli

Práce na školní budově se chýlí k závěru – dělníci se právě chystají malovat na čelní stěnu tělocvičny obecní
znak.
foto: Tomáš Hájek
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malému počtu žáků, na důležitější předměty
se ročníky dělí a učí zvlášť. Díky tomu se
tak mohou děti učit ve skutečně malých skupinkách a dostává se jim individuální, bezmála šlechtické, výchovy! Nezbývá než doufat,
že nepoměr mezi počtem deváťáků (15), se
kterými jsme se slavnostně loučili v obřadní
síni na konci června, a počtem prvňáčků (3),
které jsme vítali na počátku září, se časem
třeba otočí… Pozitivní zprávou je alespoň
to, že někteří ponikelští rodiče se rozhodli
již neposílat děti do přespolních škol, ale do
Poniklé. A tak očekáváme v lavicích krom
prvňáčků 4 nebo 5 nových žáků, čímž se
alespoň částečně zmírní propad v obsazenosti
školy.

Drobné služby
Přestože „Drobné služby“ formálně neexistují, neznám jiný stejně dobře vžitý název pro
partu obecních zaměstnanců starajících se o
pořádek a drobné opravy v obci. Proto si tedy
dnes i po časy budoucí dovolím užívat tento
termín vždy, když vás budu chtít informovat
o jejich činnosti. V letních měsících Drobné služby (posílené o několik brigádníků
a sezónních dělníků) zaměstnává zejména
údržba veškeré zeleně v majetku obce.
Není jí právě málo… (A většinové estetické

Pan Tomáš opatřuje objekt „Za farou“ novou fasádou.

Pan Chládek opravuje komín na čp. 204
(u příležitosti výměny střešní krytiny firmami pana
Štěpa a pana Sasky).
foto: Tomáš Hájek

smýšlení dnes, žel, upřednostňuje anglický
trávník před krásně rozkvetlou loukou…)
Ale i přesto se dostalo i na další, mnohdy
nenápadné a „neviditelné“ opravy a úpravy.
Výmalba a nátěr střechy na smuteční síni
(spolu s výměnou koberců a smuteční opo-

foto: Tomáš Hájek
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ny), částečný nátěr střechy a nová fasáda
obecního objektu „Za farou“, oprava cesty
na Zabylý (společně s firmou Hejral), údržba
struh, drobné zednické a údržbářské práce
etc. A pochopitelně byl pravidelně zajišťován
též svoz odpadů.

Svatojakubská pouť
Přestože slečna místostarostka ve svém
článku zmínila jisté peripetie s objízdnými
trasami na pouti, nedá mi to, abych se k této
záležitosti alespoň několika slovy nevrátil. Je
zřejmé, že pro regulaci dopravy v průběhu
Svatojakubské pouti se jen nesnadno hledá
ideální řešení. Na jedné straně stojí bezpečí
návštěvníků pouti (upozorňuji, že letos jsme
byli kvůli loňskému incidentu pod drobnohledem Dopravního inspektorátu), na straně
druhé pak notně omezené možnosti objízdných tras. Stěhovat pouť mimo náves bych
považoval za nepatřičné, takže zkrátka musíme pracovat s tím, co máme k disposici. Ob-

Svatojakubská pouť 2011

Obecní hlásný
jízdná trasa po úzkých a klikatých cestách je
zajisté pro méně zkušené řidiče nepříjemná,
je však bohatě vyvážena dopravním klidem
na návsi a v její těsné blízkosti. Doufám, že
všichni ponikelští šikulové a umělci už nyní
přemýšlí, jak příští rok nabídnou své výrobky
na řemeslném trhu. Letošní první odvážlivci
byli i přes mizerné počasí spokojeni…
Společně s tradičním jarmarkem u Muzea
krkonošských řemesel by se do budoucna
mohlo podařit nabídnout alternativu vůči
zboží z Dálného asijského východu.

Byty v čp. 307
Bohužel musím konstatovat, že žádný ze
stávajících nájemníků v čp. 307 neprojevil
ani přes opakované výzvy zájem o koupi
jím obývaného bytu do osobního vlastnictví za zvýhodněnou částku 35% odhadní
ceny. Byť připouštím, že odhadní cena je
nadnesená, stále se bavíme o prodeji mírně
pod skutečnou tržní hodnotou. Uplynulo tak

foto: Soňa Anna-Marie Fišerová
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6 měsíců, ve kterých mohl byt zakoupit za
těchto podmínek pouze nájemník a jeho blízký příbuzný. Nyní se začíná odvíjet dalších
12 měsíců, kdy může - ovšem již kdokoliv
- koupit byt za 45% odhadní ceny. Nájemci
mají po tuto dobu garantováno předkupní
právo, ale již za oněch 45% odhadní ceny.
Byt číslo 6 je již bez nájemce a je nabízen
k prodeji přes realitní kancelář bez dalších
omezení.

Zájezdy za kulturou
Ve spolupráci s Městskou knihovnou chystáme několik zájezdů za přespolní kulturou:
Giuseppe Verdi: NABUCCO
neděle 9. října 2011, Šaldovo divadlo Liberec
Odjezd z Poniklé ve 14.00 (představení od
16.00).
Jedna z nejslavnějších italských oper
s množstvím mimořádně slavných a krásných
árií. Námět ze starověkého Babylónu dojímá
i okouzluje diváky již od fenomenálního uvedení v roce 1842.
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Představení je hráno v originále s českými
titulky a je vhodné i jako první seznámení
s nejvyšším divadelním žánrem.
Cena zájezdu max. 400,- (vstupenka a autobus).
VŘELE DOPORUČUJI!
Viktor Hugo: QUASIMODO
Sobota 12. listopadu 2011, Divadlo HYBERNIA Praha
Romantický muzikál z Paříže podle námětu
známého románu „Chrám Matky Boží
v Paříži“.
Začátek 18.00 hod., cena vstupenky +doprava 750,-Kč.
George Frideric Händel, Antonio Vivaldi,
Jean-Philippe Rameau a další: KOUZELNÝ OSTROV
Sobota 21. ledna 2012, Kino Radnice
Jablonec n. Nisou
Přímý přenos operního představení z Metropolitní opery v New Yorku v HD kvalitě
a prostorovém zvuku 5.1 na velkém filmovém
plátně. Anglicky s českými titulky.
Hudbu Händela, Vivaldiho, Rameaua
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a dalších doplňuje nové libreto Jeremyho
Samse, které kombinuje postavy a motivy
ze Shakespearových her Bouře a Sen noci
svatojánské. Pod hudebním vedením experta na barokní hudbu Williama Christieho
v inscenaci vystoupí ve hvězdném obsazení
prvotřídní umělci.
(Vhodný dárek pod stromeček.)
Cena představení 330,-+ doprava (dle počtu
přihlášených).
VŘELE DOPORUČUJI!
Vstupenky na všechna představení lze objednat na OÚ, 603 569 389 (Hájek).

Krkonošské metro
Již několik let se na Fakultě dopravní
Českého vysokého učení technického v Praze
připravuje kromobyčejně zajímavý projekt
„Krkonošské metro“. A zdaleka jej dnes nemusíme vnímat jen jako recesistickou studentskou práci. Jedná se o předními kapacitami na
dopravní inženýrství zaštítěnou vizi provozování železničních a autobusových spojů
v Krkonoších s využitím mnoha neotřelých
nápadů. A nás může zajímat především to, že
páteřní linkou a kostrou tohoto „Krkonošského

Obecní hlásný
metra“ by mohla být železniční trať 042 (Martinice – Rokytnice)! (Nejedná se pochopitelně
o klasické metro coby podzemní dráhu!)
Změní se tedy okrajová trať ČD ve výkladní
skříň dopravní fakulty ČVUT? Plány Karla
Jakubů, duchovního otce projektu, jsou dalekosáhlé. Podrobně si je popíšeme v dalším
vydání Pod horami, a patrně v brzké době
zorganisujeme i veřejné představení záměru
přímo jeho tvůrci. „Vlakotramvaj“, která by
krom stávajících zastávek zavedla i nové
(Mejto, Splav – pod přívlackým hřbitovem),
se mi jeví jako důstojnější varianta k občas
též zmiňované barbarské koncepci přeměny
železničního svršku v cyklostezku. Fuj! (To by
se pan hrabě Harrach asi divil, jak jsme s jeho
dílem naložili...) Abychom ovšem včas ukrotili
případná přehnaná očekávání, k moder–nímu
pojetí hromadné dopravy v našem regionu je
ještě dlouhá a trnitá cesta... Nejbližší nutný
krok je podpora od svazku obcí Jilemnicka,
coby možného důležitého partnera pro další
vyjednávání. Doufám, že i ostatní obce Jilemnicka podpoří tuto koncepci tak, aby mohla být
vedena seriosní vyjednávání o konkrétnějších
obrysech projektu!

V prvé fázi předpokládá společnost Krkonošské metro provoz na železniční trati pomocí upravených
tramvají T3
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Vysocký okruh
Nové turistické naučné stezky, které buduje
Kulturní komise města Vysoké nad Jizerou, částečně zasahují i do našich katastrů.
Konkrétně dvě zastavení můžete nalézt
v osadě Jilem. Jedno pojednává o historii
této osady a zejména o osudech legendární
hospody Tábor, druhé pak popisuje turistovi

Obecní hlásný
Obce Poniklá Vás uctivě zve na prvý ročník
Tuláčkových slavností, které se budou konat
v sobotu 24. září 2011 na ponikelské návsi a ve
středu 28. září 2011 různě po celé vsi.
Jiří Václav Tuláček řečený Mladčů, ponikelský Achilles, hrdina války prusko – rakouské,
písmák a lidový myslitel, ozdoba pantheonu
vznešených Ponikeláků, bude po 145 letech od
svého rekovného činu náležitě oslaven! Jeho
hrdinné vzepětí v kritické chvíli bouřného
roku 1866 dosáhne konečně patřičného
uznání a zadostiučinění. Čeká nás zejména
rekonstrukce bitvy za účasti klubu vojenské
historie, vztyčení dočasné Tuláčkovy sochy, přednáška o válce prusko - rakouské,
výstavka ze života J. V. Tuláčka, etc. (více
viz plakát), jakož i pestrý doprovodný, dětský
a také občerstvovací program. Jiří Václav
Tuláček je pro mnohé Ponikeláky zatím pos–
tavou nedostatečně známou, což lze napravit
buď návštěvou internetových stránek Matice
Tuláčkovy (http://matice.ponikla.cz), nebo
ještě lépe návštěvou Tuláčkových slavností!
Tomáš Hájek, starosta

Vysocký okruh – Jilem- Tábor

foto: Tomáš Hájek

krásné panorama, které je k vidění při pohledu na Kotel, Lysou horu a další krkonošské
velikány. Neskromně podotkněme, že jsme
byli vysockým přátelům nápomocni v jejich nesnadném úkolu alespoň přispěním
při tvorbě textu (zejména pak konšelka encyklopedické komise Kabinetu kerkonošské
slovesnosti paní Blanka Peterková), obecní
zaměstnanci instalovali naučné cedule.
Přípravou našich ponikelských naučných
stezek se nyní vehementně zabývá Kabinet
kerkonošské slovesnosti. Předpokládáme, že
turisté budou moci získávat informace o naší
vsi (její historii, kultuře, zvycích, slovesnosti,
přírodě, památkách, etc.) především ze zvukových souborů namluvených v kerkonoštině
již příští rok.

Tuláčkovy slavnosti
Kabinet kerkonošské slovesnosti ve spolupráci s Maticí Tuláčkovou a za morální podpory

Jiří Václav Tuláček, jak jej v říjnu 1866 zpodobnily
Národní listy.

zdroj: Národní listy
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Rada obce

Letní měsíce a činnost obecní rady
Vážení ponikelští sousedé, pro Vaši co
největší informovanost si Vám dovolím na několika odstavcích připomenout nejdůležitější
mezníky v jednáních obecní rady. Dnešní čtení
bude oproti předchozím dílům kratší, letní dovolené zapříčinily delší časové rozhraní mezi
jednotlivými schůzkami obecní rady a počtem
řešených „kauz“.
Na jaře byl Radou obce schválen plán
oprav bytového fondu. Opravy byly naplánovány ve výši 750 000 Kč. Největší letošní
investice připadá na dokončení střechy na čp.
204 – vzhledem k výši investice bylo osloveno
12 firem, z nichž dodali cenové nabídky pouze
2 dodavatelé klempířských prací a 1 dodavatel
na tesařské práce. Rozpočty byly velmi podobné, bylo tedy přihlédnuto k opravě třetiny této
střechy v minulých letech a odsouhlaseno přidělení zakázky pánům Saska a Štěp. Ze schváleného seznamu plánovaných investic je již
provedena oprava střechy na čp. 266 a vybudovány společné antény na bytových domech,
byly vyměněny vstupní dveře a zárubně na čp.
55, byl proveden nátěr střechy na čp. 266. Proběhla výstavba stoupaček v čp. 60. Podle stavu
volných finančních prostředků se dále počítá
s výměnou plastových oken na čp. 267 (poslední byt tohoto domu bez plastových oken).
Na zastupitelstvu v květnu zastupitelé
odhlasovali prodej bytu č. 6 v čp. 307 pomocí realitní kanceláře. Na výzvu reagovalo
5 realitních kanceláří, nejzajímavější nabídku
podala realitní kancelář TANA. Byt byl po
vymalování nafocen a je přes realitní kancelář
nabídnut k prodeji.
V květnu se uskutečnilo místní šetření
na místě spadlého tarasu u železnice (naproti DPS), jednání se zúčastnily dotčené orgány
a majitelé nemovitostí. Obec se ztotožnila se
stanoviskem záchranné služby, která požaduje
během opravy trvalý přístup k nemovitostem –
sousední mez je obecní, bylo rozhodnuto o odbagrování této části meze – po opravě tam tak
zůstane potřebná otočka či místo pro vyhýbání
automobilů. Obec požaduje alespoň částečně
zpevněnou cestu.
V červnu proběhl další úspěšný ročník
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tradičního pohádkového lesa. Bylo zachováno pravidlo střídání místa konání. Letošní
novinkou bylo elektronické přihlašování, kdy
si mohli rodiče vybrat čas pro vstup do pohádkového lesa. Díky časovému rozvržení nedocházelo k frontám u startu. Celkem se podařilo
obsadit 18 pohádkových stanovišť. O prázdné
žaludky a žízeň dospělých i dětí se postarali
hasiči, fotbalisti a Čížkovi v kiosku. Zajímavým zpestřením bylo dětské kino. Celý organizátorský tým si zaslouží velké poděkování!
Finančním úřadem v Semilech byla
provedena kontrola akce „Výstavba školní
tělocvičny k ZŠ Poniklá – 2. etapa“ (realizováno v roce 2009). Při kontrole byly zjištěny
neoprávněně uhrazené náklady v celkové částce 404 869 Kč, jedná se o položky za dodávku
ústředního vytápění a elektroinstalaci v objektu 1, který již byl hotov. Náklady druhé etapy
mnohonásobně převýšily přiznanou dotaci,
výstavba byla dofinancována z obecních zdrojů, faktury, kde se položky za objekt 1 objevily
však byly hrazeny z úvěrového účtu, ze kterého byly placeny způsobilé faktury, a proto dle
kontroly došlo k pochybení a porušení rozpočtové kázně. Proti rozhodnutí Finančního úřadu
je připraveno odvolání, ve kterém své stanovisko uvádí technický dozor investora, Miloslava Kavánová a obec Poniklá. V současné
době je požadováno vrácení chybné částky.
Rada obce vyslovila souhlas s vybudováním vodovodní přípojky k novostavbě na
ppč. 1173/1. Žadatel se na obec obrátil s žádostí o stanovisko k plánovanému vybudování
hlavního řadu v této lokalitě. O možném prodloužení hlavního vodovodního řadu by obec
uvažovala po zvážení počtu nově připojených
objektů, vzhledem k finanční náročnosti by
bylo přistoupeno k obdobnému pravidlu, které bylo nastaveno pro rozšiřování kanalizační
sítě, a to předfinancováním zájemci a následné
vrácení této investice formou odečtu částky od
platby za vodné.
Vytrvalé deště v druhé polovině července přinesly řadu podnětů, o kterých bude
třeba diskutovat v rámci přípravy digitálního
povodňového plánu v souvislosti s případným
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přiznáním dotace na protipovodňový varovný
systém. Bude se jednat o změny seznamu úkonů pro jednotlivé povodňové stupně.
Rada obce odsouhlasila mimořádný příspěvek ve výši 20 000 Kč SDH Poniklá na
reprezentaci družstev na mistrovství České
republiky. Ponikelské barvy hájilo družstvo
dětí, dorostenek, jednotlivkyně Šárka Jiroušová a družstvo žen. Družstvo dětí na MČR ve
hře Plamen obsadilo vynikající 2. místo, stejně
tak dopadlo družstvo dorostenek. Šárka Jiroušová přivezla z MČR kromě mistrovského titulu také nový národní rekord v běhu na 100 m
překážek. Ženy po chybě v disciplíně skončily
na 11. místě. Obec Poniklá děkuje všem za příkladnou reprezentaci!
Po letech byla vyřešena kauza cesty
na Novotný kopec. Problémem číslo jedna
bylo, že pozemky, po kterých cesta v současné
době vede, nejsou ve vlastnictví obce. Více se
o tomto problémů můžete dočíst v zápise ze
6. zastupitelstva obce, kde bylo řešení detailně
popsáno.
Letošní pouťové kratochvíle proběhly
za velmi deštivého a nepříznivého počasí.
To ovlivnilo nejenom množství stánkařů, ale
také výdělky všech, kteří na návsi či v přilehlém okolí prodávali své zboží či nabízeli prodloužené jízdy na labutích. Nově letos byla
uzavřena silnice II. třídy od Huškových až po
Tryznovy u hřbitova (bylo tak uposlechnuto
příkazu správního orgánu odboru dopravy, jistě si každý pamatujete na loňský nepříjemný
incident s úrazem dolní končetiny). Sobotní
uzavírka způsobovala mírné komplikace v dopravě – provoz byl hustší, objízdná trasa byla
občas vytížená. I v dalších letech bude uzavírka směřována do dvou dní, v případě podobného počasí jako letos a menšího množství stánků by silnice uzavřena v sobotu nebyla, vše se
tedy bude řešit operativně.
Poslední červencový den skončil termín
pro předkládání nabídek na zajištění zimní
údržby pro období 2011 – 2015. Proč takto
dlouhé období? Chceme zabezpečit dlouhodobý smluvní vztah, který bude pokračovat
i po skončení současného volebního období
tak, aby nově zvolení zastupitelé nemuseli
na poslední chvíli shánět dodavatele na zimní
údržbu. V termínu jsme obdrželi dvě nabídky,
z nichž ani jedna nebyla od možných poni-

Rada obce
kelských dodavatelů. Jedna nabídka byla na
provádění údržby pro celé území obce a druhá
nabídka obsahovala zájem o údržbu pro hoření
Poniklou. Na základě zjištěných dodatečných
informací – upřesnění si nabídek obou uchazečů, Rada obce rozhodla o přidělení zimní
údržby pro období 2011 – 2015 následovně:
dolení Poniklou a Přívlaku bude obsluhovat
pan Aleš Kučera, hoření část Poniklé pan Pavel Tangelmayer.
Věřím, že jste si letní prázdniny dosyta
užili, nachytali jste nějaký ten „bronz“, provětrali plavky, prožili nějaké to letní dobrodružství a jste připraveni na svěží podzimní
dny. Přejme si, aby k nám přišlo babí léto, aby
se našim prvňáčkům ve škole líbilo a školáci začali svůj další rok v lavicích se samými
jedničkami.
Na pěkný podzim se s Vámi těší
Petra Therová, místostarostka obce

Klub důchodců v Poniklé

Vás zve na první podzimní schůzku,
která se koná ve středu dne 12. října
2011 na Obecním úřadě od 15 hodin.
Termíny dalších schůzek:
Listopad:
2. 11. 2011
16. 11. 2011
30. 11. 2011
Prosinec:
14. 12. 2011
Leden:
11. 1. 2012
Únor:
8. 2. 2012
22. 2. 2012
Březen:
7. 3. 2012
21. 3. 2012
Duben:
4. 4. 2012
18. 4. 2012
Těšíme se na Vaši účast!
Jiroušová
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Zápis z 6. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 4. 8. 2011
6. zasedání ZO proběhlo dne 4. 8. 2011 od
18:00 hod. v restauraci Kantýna, Poniklá. Zde
přikládám přepis zápisu z jednání. Zápis je
bez příloh a je redakčně upraven. Zápis včetně
příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo
ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
6. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:10 starostou
Tomášem Hájkem za přítomnosti 13 zastupitelů
(omluveni: Josef Bekr, Jaroslav Čížek)

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 19. 5. do 4. 8. 2011
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka slečna Petra
Therová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Pan Kubín se dotázal na finanční výsledek Pohádkového lesa – ze vstupného byly pokryty
investice do cen, ostatní (čas zaměstnanců
OÚ) jsou vkladem obce. Slečna Václavíková
se informovala na pozici opravovaného tarasu
– taras pod cestou k panu Nechanickému, patří
železnici, oprava již několikrát odložena, měla
by proběhnout v září či říjnu. Paní Vondrová se
zeptala na výši nájmu Kantýny – 15.000 Kč/
měsíc, zahrnuje celý areál i s pozemky. Pan
Kubín byl překvapen pouhými dvěma nabídkami na opravu střechy – starosta i RO byli
také nemile překvapeni, i přes urgence (15 oslovených) a veřejné vyhlášení zakázky se více
nabídek nesešlo.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 19. května 2011 do
4. srpna 2011.
Hlasování:
Pro
13

11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Schválení rozpočtové změny
č. 2/2011.
T. Hájek, starosta (info): Na straně příjmové
se objevily nové položky – dotace (školní
kuchyně, knihovní systém Clavius, fond
požární ochrany – materiál pro výjezdovou
jednotku, oprava balustrády Sv. Jana Nepomuckého), musí se vyrovnat na straně výdajové.
Diskuse: Pan Plichta se dotázal na rozdílné
položky na příjmové a výdajové straně – do
většiny daných projektů se investovalo již
dříve, nyní teprve přišly dotace.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2011:
Navýšení příjmů rozpočtu o 427 867 Kč
Navýšení výdajů rozpočtu o 427 867 Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Schválení vydání změny č. 1
Územního plánu
T. Hájek (info): 1. změna ÚP se týká
především odstranění chyb, a to převážně
stávajícím územním plánem chybně definovaného využití některých pozemků. ZO již
podniklo tyto kroky. 20. 5. 2010 bylo rozhodnuto o pořízení změny, 16. 12. 2010 schvá–
leno zadání změny, 12. 7. 2011 byla pak tato
změna veřejně projednána. Správou KRNAP
jsme byli upozorněni na komplikace s dalšími
změnami v plánu, a to především ve změně na
zastavitelnou plochu. KRNAP (podpořen též
územním plánem Libereckého kraje) nebude
až na výjimky vydávat kladná stanoviska k vymezení nových zastavitelných ploch. Variantou případně bude ustavení zastavitelné plochy
výměnou za adekvátní odebrání jiné plochy
určené k zastavění. Obec však (vzhledem
k novému zákonu, který vstoupí v platnost
od 1. 1. 2012) bude muset majiteli „degradovaného“ pozemku uhradit rozdíl hodnoty parcely, která samozřejmě jiným využitím klesne.
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Diskuse: Bez připomínek..
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vydání změny č. 1 Územního
plánu obce Poniklá formou opatření obecné povahy a ukládá starostovi, aby vydání
Územního plánu Poniklá oznámil veřejnou
vyhláškou na úřední desce obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Prodej a směny pozemků – cesta na Novotný kopec.
T. Hájek (info): Na základě několika kol jednání s dotčenými vlastníky pozemků vznikl
následující návrh dohody:
- Ing. Janeček smění s obcí modře vyznačené
pozemky za část obecní ppč. 2835/1
vyznačenou modrým šrafováním - při podmínce částečného přeložení cesty (viz nákres
- Mapka je součástí oficiálního zápisu a je k
nahlédnutí na OÚ).
- RNDr. Tomíček smění s obcí zeleně
vyznačené pozemky za obecní ppč. 3049
v těsné blízkosti cesty.
- Paní Soukupová odkoupí od obce
červeně vyznačené pozemky (schváleno již
předminulým zastupitelstvem) za cenu 5 Kč,za 1m2.
- Paní Soukupová odkoupí od Ing. Janečka
žlutě vyznačený pozemek za cenu 40,- Kč
za 1m2 (oranžově označený pozemek RNDr.
Tomíček paní Soukupové patrně daruje –
nebude součástí čtyřstranné dohody)
- Paní Soukupová vloží do projektu částku
10 000,- Kč, která bude použita na pořízení
příslušného GP (zbylá nepatrná částka
případně na spolufinancování přeložky cesty)
- Obec zajistí přeložení cesty v těsném okolí
nemovitosti Ing. Janečka.
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že je třeba obecní cestu zlegalizovat. Na základě upozornění paní
A. Vondrové, že v blízkosti vede skleněný
vodovod, padly také návrhy na odložení
prodeje a směny, než se zjistí, kudy přesně
vodovod vede a jak by plánovaná úprava cesty
mohla vodovod ohrozit. Nakonec bylo dohodnuto prodej a směnu provést a starosta se zavázal zjistit přesnou trasu vodovodního řadu.

Zastupitelstvo obce
Návrh usnesení:
- ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč.
2835/1 a části ppč. 2843 v k.ú. Poniklá paní
Boženě Soukupové (Sluneční 333, Vysoké nad
Jizerou) za cenu 5,-Kč za 1m2 a částku 10000,Kč.
- Obec Poniklá schvaluje směnu částí ppč.
1825, ppč. 1835/1, ppč. 1839/2, a části ppč.
2834 za ppč. 3049 s panem RNDr. Pavlem
Tomíčkem (Vzpoury 1616/6, Praha, Modřany)
- Obec Poniklá schvaluje směnu částí pozemku stpč. 134 a ppč. 2833/2 za část pozemku
2835/1 vše v k.ú. Poniklá s panem Ing. Karlem Janečkem a paní Alenou Janečkovou (oba
Janáčkova 1833/47a, Plzeň, Bolevec)
- Přesná podoba geometrického plánu bude vyhotovena po zaměření průběhu cesty a schválena Radou obce Poniklá. Kupní smlouvy musí
být podepsány nejpozději 31. 12. 2012.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Zpráva o průběhu projektu
zateplení ZŠ
T. Hájek (info): Minulé ZO se přiklonilo
k řešení prostranství před tělocvičnou jako
kombinace dětského hřiště a sportoviště
(proběhne pokus o získání dotace v roce
2012). V souvislosti se zateplením fasády se
nabízí provést základní úpravy čela tělocvičné
haly – tzn. do výše 4m opatřit stěnu povrchem
Marmolit (750,-Kč/m2, tzn. celkem cca
60 000,-Kč.). Dalším z návrhů je pak opatření
soklu čelní stěny také tímto omyvatelným
a mrazuvzdorným materiálem (zde celkem
za cca 25 000,-Kč). J. Jirouš ml. představil
zpracované grafické návrhy variant vzhledu
čelní fasády tělocvičny a zdůvodnil logické
provázání grafických návrhů se vzhledem
školní budovy.
Diskuse:
Zastupitelé vyslovili své návrhy či připomínky,
v neoficiálních hlasováních k jednotlivým
detailům návrhů vyplynulo z diskuse následující:
- nad vchodem do tělocvičny pruh shora dolů
v barvě jako nad vchodem ZŠ
- v dolní části hnědý marmolit do výše
4 m (ochrana stěny – dětské hřiště)
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- na budově nápisy Škola (ve svislém pruhu
nad vchodem do školy), Knihovna (ve svislém
pruhu nad vchodem do knihovny a tělocvičny)
a Sportovní hala (ve světlé fasádě nad marmolitovým pruhem)
- znak obce v černobílém provedení (zde nebyla většinová shoda, tento návrh prošel 8 hlasy)
- velká světlá plocha – jednolitá, fasáda ve stejné barvě jako boční strana tělocvičny.
Pan Klikorka (host) upozornil na rezavějící
traverzy pod střechou, mohly by znehodnotit
fasádu – zastupitelé souhlasí s nutností traverzy nějakým způsobem ošetřit, aby k poškození
nedošlo.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje opláštění soklu čelní fasády ZŠ
a čelní stěny tělocvičny do výše 4 m povrchem
Marmolit. ZO schvaluje grafickou úpravu
čelní stěny tělocvičny dle všeobecné shody
ZO.
Hlasování:
Pro
13

13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
Pan Klikorka se zeptal na ohlasy na objížďku
o pouti (hlavně bydlících kolem). Starosta odpověděl, že bylo zvoleno nejlepší ze
špatných řešení, návsi se ulevilo (letos žádný
zdravotní úraz). Silničky objízdné trasy nejsou
na větší provoz stavěné, větší problémy však
nenastaly, o opatřeních pro příští rok bude diskutováno (omezení uzavírky během soboty,
určitý stupeň řízení provozu…).
Paní K. Kavánová se otázala, zda výměnu
oken v čp. 267 bude provádět stejná firma jako
předchozí výměnu – starosta odpověděl, že je
to vzhledem ke zkušenostem s kvalitou práce
této firmy vysoce nepravděpodobné.
Paní K. Kavánová dále upozornila na zatékání
do vodárny – starosta odpověděl, že oprava je
plánována a proběhne do zimy.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Zprávy z obce
Kam s odpady?
Svoz nebezpečného odpadu nás
čeká v sobotu 1. října! Oproti minulosti
upozorňujeme na sloučení neopodstatněně
blízkých stanovišť „Pošta“ a „Transformátor
u bytovek“ v nové stanoviště „U zdravotního
střediska“. Přesný rozpis:
Stanoviště		
Čas
Nová Ves		
8:00 hod
Pension Klára		
8:10 hod
U zdravotního střediska 8:20 hod
Preložka (BUS)
8:40 hod
Kaván. koleno - (Janata) 8:50 hod
Štěrba		
9:00 hod
Kostel		
9:10 hod
Huderovo		
9:20 hod
Nádraží ČD		
9:30 hod
Přívlaka – pom. padlých 9:40 hod
Kampelička		
9:50 hod
Jilem			
10:00 hod
Co můžete při tomto svozu odevzdat?
Oleje, tuky, barvy, ředidla, kyseliny, fotochemikálie, znečištěné plechovky, baterie,
akumulátory, znečištěné hadry, pneumatiky
apod.
V letech minulých bývalo zvykem
přistavovat na podzim a na jaře kontejnery
na velkoobjemový odpad – jejich přistavení
stojí cca 35 000 Kč! Tyto kontejnery budou
přistaveny v jarních měsících 2012. Máte-li
naplánovaný velký úklid, pak musíte ještě
pár měsíců vyčkat na přistavení kontejneru
a nebo můžete využít služeb nejbližšího
sběrného dvora.
Nezapomeňte na maličkosti, které můžete
udělat, např. než začnete likvidovat, prověřte
možnost, zda některé složky nejdou vytřídit,
po obci jsou rozmístěné barevné kontejnery
na tříděný odpad, využijte jich! V každém
kontejneru se vždy najdou složky, které

zbytečně zabírají místo, skončí na skládkách
a přitom by se tyto suroviny mohly recyklovat.
Co si vlastně vybavit pod pojmem velkoobjemový odpad – jedná se o komunální
odpad, který se nevejde do popelnice, např.
nábytek, koberce, linolea, matrace, drátěné
sklo, textil. Kam tento odpad uložit? Uvádíme
dva nejbližší sběrné dvory:
Sběrný dvůr Jilemnice, Roztocká
ulice 983
provozní doba:
Letní období 1.4. – 31.10.
Pondělí – Pátek 8:00 – 11:30, 12:00 –
16:30, Sobota 8:00 – 11:30
Zimní období 1.11. – 31.3.
Pondělí – Pátek 9:00 – 11:30, 12:00 –
16:00, Sobota 9:00 – 11:00.
Kontaktní telefon: 602 406 757 (pokud
zde chcete odevzdat velké množství odpadu, doporučujeme kontaktovat Sběrný dvůr
Jilemnice předem)
Sběrný dvůr Jablonec nad Jizerou
provozní doba:
Středa 14:00 – 16:00, Sobota 9:00 –
11:00.
Co můžete na těchto sběrných dvorech
odevzdat:
veškeré vytříděné složky (papír,
PET lahve, nápojové kartony, plasty, sklo,
kovové obaly),
- nebezpečné odpady,
- velkoobjemové odpady,
- stavební a demoliční odpady,
- elektrozařízení.
Likvidace těchto odpadů není pro občany
Poniklé bezplatná, služeb sběrného dvora lze
využít, ale za úhradu podle množství a druhu
odpadů a platného ceníku. Bezplatně však zde
můžete odevzdat vysloužilá elektrozařízení,
případně některé druhy využitelných složek.
Na závěr špetka osvěty, proč vlastně
třídit odpad. Za rok průměrný Čech vyhodí
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asi 150 – 200 kg odpadů, většinu by šlo
znovu použít, přesto však velká množství
kvalitních materiálů končí na skládkách
nebo se pálí. Každou takto zbytečně vyhozenou tunu materiálu musí nahradit přírodní
suroviny, které je nutné pokácet, vytěžit nebo
průmyslově zpracovat. Co je důsledkem?
Zbytečné mýcení lesů, emise z továren, toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a spoustu dalšího. Pokud doma třídíte, umožníte tak
recyklaci více než třetiny vyprodukovaného
množství odpadu. A co se děje s odpadem,
který vhodíte do barevného kontejneru či jej
třídíte do pytlů? Svozové auto jej odveze na
dotříďovací linku, odtud putuje do zpracovatelských firem, kde z odpadů vznikají nové
výrobky. Např. 30 recyklovaných PET lahví
stačí k výrobě jedné fleecové bundy, na tričko
jich stačí 5. Z 10 recyklovaných časopisů se
dá vyrobit krabice na televizi.
A proto, děkujeme všem, kteří třídí!
Petra Therová, místostarostka obce

Nová dominanta v obci Poniklá
Po delší pauze od dokončení tělocvičny
došlo také na pokračování prací na budově
školy a změně jejího vzhledu. Projektová dokumentace řeší snížení energetické náročnosti budovy za pomoci stavebních úprav, které
mají charakter údržby a spočívaly v rekonstrukci stávající kotelny, výměně oken, dveří
a tepelné izolaci podlahy půdy a konečně přiteplení vnějších stěn a úprava stávající štítové
stěny tělocvičny. Jak se celé dílo podařilo je
vidět z vnějšku již nyní, ale předpokládané
úspory nákladů na vytápění nám ukáže až
letošní zima. Celé akci předcházelo nelehké
a pracné zajištění dotace bývalou starostkou
ing. Kavánovou za pomoci odborného konzultanta ing. Tauchmana, ustavení výběrových komisí, výběrové řízení na dodavatelské
firmy.
S pracemi po etapách bylo započato
v loňském roce a to rekonstrukcí kotelny,
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kde jsou dva nové teplovodní kotle 45 KW
od výrobce fy. Verner Červený Kostelec, který celou zakázku také provedl. Tímto novým
řešením je ulehčena práce obsluhy, která spočívá v kontrole dostatku paliva v zásobníku,
vybírání popela, jehož množství je v celodenním provozu cca 5 kg. Provoz kotlů je naprogramován a elektronicky řízen dle potřeby
školy. Spotřeba pelet maximálně 11,6 kg/hod
na jeden kotel. S posuvným roštem, šnekovým dopravníkem a zásobníkem paliva reprezentují bezobslužnou a moderní kotelnu.
Palivem jsou dřevěnné peletky a je možné
spalovat i zrní, které není vhodné k dalšímu
zpracování. Tyto nové kotle nahradily 2 litinové kotle typu VSB umístěné ve spodní
části sklepa o výkonu cca 200 KW, které demontoval pan Holubec. Jeden z těchto kotlů
byl již nefunkční a díly z druhého kotle byly
uskladněny pro možnost dalšího použití. Náročnější je čištění kouřovodu v délce cca 6
m. Provoz kotelny je čistý a prachová zátěž
je největší při dopravě pelet transportérem do
zásobníku. Na stávající radiátory školy byly
namontovány regulační hlavice a některé
radiátory bylo nutné vyměnit, protože byly
prorezavělé.
Další etapou, která probíhala současně,
byla výměna oken, dveří a zateplení podlahy
půdy. Na podlahu půdy byly položeny mezi
dřevěný rošt z hranolů 10/10 cm ve dvou
vrstvách minerální desky Orsil o tl. 100 mm
z vrchu překryté podlahou ze 2 vrstev dřevoštěpkových desek OSB. Celkem 266 m2
plochy půdy. Nová plastová okna s tepelným
odporem U=1,2W/m2 nahradila okna původní, a to v počtu 116 ks a 3 kusů dveří. Jejich
součástí byla i výměna vnitřních okenních
parapetů a odstranění plechových parapetů
vnějších, které byly měděné a byly předány
obecnímu úřadu k odvozu do sběrných surovin. Totéž se dělo s plechem odstraněným
z říms. Tyto práce prováděla fa. VS-zamont-czech s.r.o. Praha, maj.Václav Šabata.
Poslední etapou prací bylo přiteplení
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obvodových stěn polystyrenovými deskami
a povrchová úprava štítu tělocvičny - dnes
Sportovní hala. Zdánlivě jednoduché řešení
provádění přiteplení bylo nutné přizpůsobit
stávajícímu stavu původní fasády dveřním
a okenním otvorům. Barevné řešení vzhledu vrchní omítky a její členění vybralo zastupitelstvo obce. Navrhlo také provedení
nápisů ŠKOLA, KNIHOVNA a SPORTOVNÍ HALA. Na základě jeho požadavků bylo
upraveno členění štítu tělocvičny s nárazu
odolnou a omyvatelnou vrstvou tvrdé omítky Marmolit do výše 4 m. Tato by měla zajistit, že při míčových hrách před objektem
(košíková,házená) nedojde k poškození povrchu stěny. Jako bonbonek v červeném pruhu
omítky nad vchodem je torzo obecního znaku
Poniklé - rumpál nad studnou. Plochu reprezentují výměry izolace stěn 1271 m2+sokl.
Štít tělocvičny 220 m2. Dodavatelem těchto
prací byla fa. STAV-agency s.r.o. Liberec.
Stavbyvedoucí sl. Hejduková a majitel firmy
pan Šmíd.
Nedá mně, abych se nezmínil o Jiřím
Chládkovi a jeho spolupracovnících, kteří
pomáhali dotvářet detailní vzhled budovy
a funkčnost celého odvodňovacího venkovního systému včetně kotelny. O elektrikářích
pod vedením Vlasty Kynčla, kteří provedli
montáž zvonkového tabla hlavních dveří,
elektroskříně a další nezbytné práce. Celkové
finanční náklady na tuto akci, která se nazývá Snížení energetické náročnosti a instalace
OZE, ZŠ Poniklá, byly 6 600 000. Tyto jsou
pokryty z devadesáti procent státní dotací.
Úprava štítu tělocvičny je hrazena z obecní
kasy. Po této rekonstrukci se má snížít spotřeba tepla ze 170 KW na 82 KW a tím i náklady
na topení. Vedení školy musí zajistit větrání,
aby se předešlo nebezpečí tvoření plísní, které se obvykle tvoří s osazením nových oken.
Za dobrou spolupráci a ochotu angažovat
se děkuji exstarostce ing. Kavánové i novému
starostovi ing. Hájkovi a pracovnicím obecního úřadu v Poniklé. Řediteli školy Mgr.

Zprávy z obce
Vinklářovi a jeho kolektivu za jejich trpělivost při provádění hlučných a prašných stavebních prací a následné problémy spojené
s uklízením a mytím oken a dveří.
Stavební dozor Bohuslav Šír,
autorizovaný stavitel

Upozornění !!!
Majitelům zemědělské půdy (nejen v Poniklé) jsou v poslední době zasílány nabídky
k prodeji jejich nemovitostí. Prosím všechny,
aby pečlivě uvážili, na kolik seriosní partneři
se jim v podobě těchto firem naskýtají… Je
zřejmé, že minimálně některé z těchto společností mají přinejmenším problematickou
vlastnickou strukturu a dosti pochybné podnikatelské cíle! Případnou argumentaci o zákonné nezbytnosti prodeje je třeba pochopitelně považovat za lichou! Jakékoliv nabídky
těchto podezřelých skupin doporučuji ignorovat.
Tomáš Hájek, starosta

Upozornění (ještě jedno)
Upozorňujeme občany, kteří jsou držiteli cestovních pasů, kterým prošla doba platnosti, držitel změnil jméno nebo příjmení,
vlastní pasy po osobách zemřelých, na povinnost tyto cestovní pasy neprodleně odevzdat.
V případě, že občané byli držiteli a tyto pasy
nejsou schopni dohledat, jsou povinni tuto
skutečnost nahlásit jako ztrátu dokladu.
Při nesplnění této povinnosti je možno
uložit pokutu do výše 10 000,- Kč (přestupek
proti zákonu 329/1999 Sb., o cestovních dokladech).
Doklady lze odevzdat na Městském úřadu
Jilemnice, správní odbor – cestovní doklady,
MěÚ Rokytnice nad Jizerou, Měú Jablonec
nad Jizerou a OÚ Poniklá.
Veškeré podrobnější informace občanům
rádi zodpovíme na telefonním čísle 481 565
211, správní odbor Městské úřadu Jilemnice.
MěÚ Jilemnice
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Komendanti a sjecký
Naši parachprachprachdědkove neměli v hlauje vymeteny! A tak to tak kale porychtovali, že
zasjetili náš chrám zrouinka přennimu apoštoloj Jakuboj Věčimu. Jennak byl coby patron horniku,
dělniku a inejch řemeselniku platnej vochránce pro hlauni vobžiu ve usi. Taky jako přímluuce za
hezky počasi a málo bolavy zádišťata je to pro ty naše kotáry túze platnej orodounik. Velemnej
pán vo tom v neděli moc hezky, přečteně i lekračně poudal vo mši. (Pan falář taky nejni žánná
vosoba paškertná, podělil se s náma i vo koláče, dokonce i vo makovy!) A taky je šikouny, že je
v kalendáři Jakuba akurát zrouna v samym chtředu letnich měsiců. (Na někerejch inejch poutich
aby si čloujek místo balónku rychtoval rounou baloňák…). Ale i když je svatej Jakub mocnej i přes
to pěkny počasi, bylo letos řánně poculeně. A tak hlauně v sobotu ušichni sportsmeni na těch turnajích čutali merunu přes siť nebo navopak do sitě za pěknyho šplachotu. Esli se teda můž vyznať
ze svejch zážitku, tak ponnes uzpominám, jak sem leťal nad tou naši malemnou náusej na kříllech
toho praseckyho labutištěte. Lepči než v ajroplánu! Zrouna tak sem byl zajímavej na ten řemesnej
terh na náusi - kolik ponikelskejch tetek se tam prezentýrovalo a vodbejvalo ušelijaky ulastni zbóži:
vošatky pleteny, vobrázky malovany, ušelijaky keramicky poklady, med, poštáře, a iný šťakloví.
Vo kunčofty žánná bída! Zrouna tak přenáramná forota byla k doptáni u Musea kerkonosskejch
řemesel. A tam taky čkal nejhlaunějši a nejzářnějši řeb celyho vodpůlnne – teta Sláuka Hubačíkova
fikurovala s dětma poudačku „Vo Dontouce a bilym čertoj“. Jako pokaždy, dyž tulle nejlepči vyprauječku poudaček slyšim na ulastni ušišťata, sem byl zasej v sedumym nebišti… Vivat!!!
A tejden na to k nám přijel slaunej cirkus Paulíny! Ráno rozkramařily na náusi svý šapitó a zjeřinec a večer juž bylo ušechno porychtovany k přectaveni. Lidu přišámala skoro stouka, mezi nima
taky maly kymnastky, co tu trainovali v tělocvičně. A tak atmosféra vod začátku paránni, akurát to
robě vod Václavikouky se vod samyho počátku rochčilovalo, stekalo a řvalo jako pavián. A tak ho
milá pani principálka uzala pěkně pod kerkem a juž ho pakovala ven. (Fiňáry za ustup ale urátila…).
No a pak bylo k viděni jenno číslo za druhym: egzecírovaný koně a psišťata, drezírovaný kozlišťata,
a taky paviján (proti malymu Václavikoj ukrutně honnej) a taky takovej diunej vembloud – bez herbu. Ta lama, jak ji menovali, toho ňák kór záuratně nepředvella, ale uměla se nechať dáť pohladiť!
Šikounej byl artista, uderžal ve uzduchu najennou kolik mičku, taliřu a ušeho možnyho… Taky tam
byl klaun a kouzelnik. Nejuětši kouzlo se ale istě přinatrefilo, jak venku začlo krápať. Vono totiž
veunitř v tom stanu peršalo podomně tak jako venku – asi daremná impreknace! Enuť, je možny,
že ňákej ten Humberto měl ten zjeřinec krapet bohatši. Ale tady zasejc bylo možny zjeďať, jak de
vobsluhovať celou manéž a ušecko vokolo ve štyrech lidech (někery se ale i pětkrát přeulikli do
inýho šactva, tak to pak vypadalo, kolik jich nejni!). Já aspoň byl spokojenej. A haverlanti, jak sem
koukal, taky. Napřesrok prej přijedou cirkusáci zasejc! Tak pokavád se do tý doby uklinní, bude si
moct toho vemblouda pošmajchlovať i malej Václavik!
Tomáš Hájek, lychtář Poniklýho
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Společenská kronika a jiná oznámení
Narození
24.06.2011 Eleanor Holubcová
08.07.2011 Barbora Holubcová
08.07.2011 Eliška Kulhavá
Rodičům blahopřejeme.

Svatby
V červenci a v srpnu byli oddáni:
13.08.2011 Renáta Hlídková a Roman Puš
27.08.2011 Petr Hájek a Lucie Havrdová

Jubilea v červenci a v srpnu
Svá jubilea oslavili:
70 let
Stanislava Hnyková
75let
Věra Jonová
85 let
Josef Nesvadba
93 let
Miloslava Janouchová

. . . Pro co, pro koho, z čeho, z
koho žiješ, člověče?
Máme tu opět začátek školního roku, čas,
kdy se prostě vracíme do zajetých – známých
kolejí.
Máme možnost se konečně vrátit do starých kolejí, nebo lépe pochopit a nahlédnout
potřebu formy a řádu v praktickém každoden-

Eliška

Foto: B. Kulhavá

ním životě? V čase dovolených jsme se mohli
podívat na sebe, svůj život, práci, myšlenky
či slova z nadhledu, z venku, nebo jen prostě
očima druhých. Mohli jsme vidět jiné lidi, jíst
netradiční jídla, zažít světlé i tmavé stránky
toho kterého místa. Pokud jsme měli štěstí,
mohli jsme „pocítit“ i přeshraniční souvislos-
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ti, jakési sepětí člověka s člověkem a to i přes
rozdílnost jazyka, myšlenek, někdejších i nynějších hranic…
Člověk, který chce být opravdu obohacen, musí nejdřív něco nabízet. Biblická kniha přísloví nám už dávno dosvědčuje: „Za
svými choutkami jde, kdo se zříká druhých,
pohotově pak rozpoutává sváry.“ (Bible, kniha Přísloví, 18. kapitola)
Mně osobně je velmi blízké a milé, když
potkávám člověka, který je sám sebou, kterému o něco jde, který zraje k tomu být sám
sebou. Člověka, který je otevřen životu, budoucnosti a s odvahou hledí vstříc věčnosti.
Je velmi prospěšné dávat znát svému okolí, kým se cítíme být a kým skutečně jsme.
Vždyť dávno dobře víme, že o dobru a zlu,
o morálních hodnotách či o životě se nerozhoduje v parlamentech, vládních křeslech či
politických stranách, ale v srdci a svědomí
člověka. Tyto hodnoty se pak „potichu“, ale
o to srozumitelněji projevují v myšlenkách,
slovech a činech těch, kteří se rozhodli pro
život v řádu, světle a soužití.
Máme mnoho osobních nebo národních
zkušeností o vzletu geniálních myšlenek, velkých teorií či rádoby věčných ideologií. Dnes
a denně prožíváme, jak na mnoha úřadech po
10 kancelářských dveřích, 18 telefonátech,
25 úředních razítkách nakonec vše končí
v lepším případě v archívu.
Jako kdybychom se neustále potřebovali
přesvědčovat o prastaré zkušenosti: „Zasaďte
dobrý strom, i jeho ovoce bude dobré. Zasaďte špatný strom, i jeho ovoce bude špatné.
Strom se pozná po ovoci.“ Strom se pozná po
ovoci a člověk po společenství, které vytváří,
kterého je součástí a pro které žije. Společenství rodu, vesnice, pracovního prostředí, národa, duchovní cesty…
Je mi jasná moje naivita v tom, že se ve
škole naučíme moudrosti, doma lidskosti,
v práci tvořivosti, v životě zralosti ducha,
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abychom mohli žít v harmonii. V harmonii
rozumu – vzdělání, těla – příjmu a výdeji
energií, srdce – přátelství alespoň k blízkým
lidem a duše – otevřenosti vůči budoucnosti
a věčnosti.
Je mi jasné, jak by to dopadlo, kdyby někdo vystoupil s politickým programem, který
by třeba zněl: „Blaze přímočarým v duchu,
neboť jejich je plnost života. Blaze těm, kdo
pláčou nad nedostatky, neboť oni budou potěšeni. Blaze mírným a tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blaze těm, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blaze milosrdným, neboť oni
dojdou milosrdenství. Blaze těm, kdo mají
čisté srdce, neboť oni uzří Tvář Boží. Blaze
těm, kdo vytváří pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je
království nebeské.“ (podle Bible, Matoušovo evangelium, 5. kapitola)
Pokud vím, žádná politická strana to doposud nezkusila, jednotliví lidé po mnoho
generací to zkouší stále a stále znovu. Jim
jsem vděčný za přátelství, jim jsem vděčný
za blízkost ducha i rozumu. Jim jsem vděčný za svoji životní cestu. Jim děkuji za to, že
jsem sám sebou.
Po návratu z dovolených pečujme o to,
abychom směřovali ke zralé osobnosti, přímosti života, tvořivosti myšlenek i pracovitosti rukou.
Přeji nám všem pravdivé kroky na našich
životních cestách, vzlet i svobodu ducha.
Přeji všem, kteří učí nás i těm, kteří se
učí od nás, abychom společně v odvaze života pečovali o sebe navzájem, o prostředí, ve
kterém žijeme i o budoucnost, ke které směřujeme. Je to naše rozhodnutí a náš život, nenechme si ho vzít, ale darujme ho těm, kteří
přicházejí za námi.
p. Ivo
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Léto ve školce
Podle kalendáře léto pomalu končí, ale
až nyní je venku konečně krásně teplo. Ani
mi nevadí sedět doma v chládku u počítače se
sklenicí studené vody a zavzpomínat na konec školního roku.
Mé vzpomínání bude krátké, zato příjemné. Jako již tradičně jsme na konec školního
roku nacvičovali pohádku s říkankami, písničkami a pohybem. Tentokrát to byla pohádka „O Budulínkovi“. Nácvik trval tři týdny,
ale věřte, že za tu dobu dokázaly celé dlouhé pasáže včetně textů vypravěče odříkávat
i hodně malé děti. Při hlavním vystoupení se
však musíme spoléhat na děti starší, protože
ty se nezaleknou plné třídy známých i neznámých lidí. Pohádku jsme hráli nakonec dvakrát. Premiéra byla pro děti a paní učitelky
z 8. a 9. třídy. Za odměnu, že pro nás uspořádaly na jaře příjemné dopoledne v knihovně, na které děti dlouho vzpomínaly. Podruhé jsme pohádku hráli pro rodiče a všechny

Lišky z pohádky O Budulínkovi.

(a že jich opět nebylo málo), které jsme nalákali plakáty s ilustracemi našich dětí. Obě
vystoupení se dětem moc povedla a odměnou
jim byl velký potlesk a naše pochvala s malou
laskominou.
Poslední akcí tohoto školního roku bylo
opět loučení s odcházejícími dětmi. Do různých školních lavic usedne tentokrát 7 našich
dětí. Moc bych jim přála, aby byly ve škole úspěšné a rády na školní léta vzpomínaly.
Na památku si ze školky odnesly pamětní list
a krásnou knihu „Povídej pohádku“. Tento
titul nevolíme náhodně, ale až se naučí číst
a zalistují v ní, určitě se jim vybaví naše
pohádkové hrátky a možná o tom všem budou jednou vypravovat svým dětem. Krásný
zmrzlinovo-ovocný pohár a mufínky od Andrejky Pokorné byly tou poslední sladkou
tečkou za celým školním rokem 2010/2011.
V září se sejde v naší školce 36 dětí. Proto se alespoň na nějakou dobu otevře i druhé oddělení. V I. oddělení se na nové děti
bude těšit i nová paní učitelka Alice Bekrová
a Lenka Scholzová, s předškoláky ve II. od-

foto: MŠ Poniklá
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dělení bude pracovat paní učitelka Lidmila
Boháčová. V kuchyni nám bude své dobroty
(a to myslím opravdu, protože její kuchyně
je vynikající) připravovat paní kuchařka a vedoucí stravování Libuše Valdmanová a o pořádek v celé budově i jeho okolí se bude starat
nově paní Eva Krausová. Všem novým přeji,
aby se jim u nás líbilo a aby byla ve školce
i nadále taková pohoda, jaká tam zatím vždy
panovala.
Lenka Scholzová

Poděkování 2
Nějaký vydavatelský šotek trochu čaroval při přípravě minulého čísla a nezařadil
tam vše. Proto nyní doplním poděkování pro
ty, kteří si to ještě velice zaslouží.
Deváté poděkování oprávněně patří paní
učitelce Lidušce Boháčové, která každý měsíc věnovala část svého volného času logopedii. Ve spolupráci s rodiči, kterým nebyla lhostejná chybná výslovnost jejich dětí, přivedla
ke krásné výslovnosti mnohé děti. Samozřejmě bez každodenního pilování rodiči by
její úsilí plody nepřineslo. Takže děkuji i rodičům, kteří si pravidelně našli trochu času

Škola a školka
a vše trénovali a upevnili. Je to cesta mnohdy
nelehká a dlouhá, ale stojí určitě za to.
Desáté poděkování patří naší domovnici
Martě Vágnerové, která od nás odchází na
zasloužený odpočinek. Paní Marta Vágnerová se se svým mužem vzorně starala o naši
mateřskou školu, ve všem jsem se na ni mohla spolehnout. A jak už tomu na malých zařízeních bývá, nebylo jí cizí i mnoho dalších
věcí. Pomáhala s pořádáním společných akcí,
na čas přibrala i post učitelky, abychom mohli
zajistit výhodnější provoz a zastupovala paní
kuchařku. Tímto jí přeji ještě hodně krásných
let, ve kterých se jí splní tajná přání nebo ve
kterých prožije obyčejné dny mámy a babičky.
Poslední poděkování chci poslat paní
Mgr. Vierce Hlaváčové, která z vlastní iniciativy nabídla své znalosti z oblasti psychologie
a ke konci školního roku navštěvovala jednou
týdně mateřskou školu. Formou „Rozprávěnek“ rozebírala se staršími dětmi různá etická
témata, která v této uspěchané době začínají
být poměrně často opomíjená či přehlížená.
Protože povídání bylo velice přínosné pro
děti i pro nás, těším se na setkávání i v dalším
školním roce.
Lenka Scholzová

Předškoláci ( z leva: Andrejka Pokorná, Monička Jindřišková, Anežka Ottová, Matyášek Braun, Martínek
Němec).

foto: MŠ Poniklá
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Co se děje v SDH Poniklá
Ohlédnutí za sezónou 2011 dorosteneckého družstva dívek
Sezóna 2011 byla značně chaotická,
plná změn a improvizací. Přípravy začaly již
v zimě, kdy jsme začali trénovat ve výrobní
hale továrny Interlana. Zde jsme měli postavenou téměř celou dráhu pro 100m s překážkami a scházeli jsme se zde jednou týdně.
Jakmile to počasí dovolilo, přesunuli jsme
tréninky na dráhu na fotbalovém hřišti. Před
samotným okresem jsme se zúčastnili závodů
v Jablonecké hale, které nám přinesly první
temnou část sezóny. Při tréninku na 4x100m
s překážkami došlo ke zranění Markéty Václavíkové, z něhož se vyklubalo přetržení kolenních vazů. Tím pro ni skončila sezóna ještě dřív, než začala, a my jsme byli postaveni
před úkol zaplnit vzniklou díru v týmu. Zanedlouho poté nám další členka oznámila, že
se závoděním končí, což bylo v danou chvíli
jako kudla do zad. Stáli jsme před rozhodnutím, jestli se se zbylými 6 dívkami (Bárou
Kavánovou, Danou Butulovou, Věrkou Butulovou, Marií Holubcovou, Lindou Bekrovou
a Kristinou Holcovou) závodů neúčastnit,
anebo začít hledat dvě náhrady. Jelikož se nevzdáváme bez boje, tak jsme nakonec našli
Pavlínku Vinklářovou (SDH Poniklá) a Péťu
Mejvaldovou (SDH Martinice). Tím se stal
tým kompletní, alespoň pro okresní soutěž.
Po okresním kole jsme se od Kristiny
Holcové dozvěděli, že v termínu, kdy je krajská soutěž, odjíždí na dovolenou. Tím začaly
panovat obavy o postup na republikové finále, protože nám vypadla klíčová členka týmu.
Naštěstí se nám podařilo získat Karolínu Jonovou (SDH Jablonec nad Jizerou). V družstvu tedy došlo k další změně. Krajské finále
jsme vyhráli, a tudíž postoupili na republikové finále v Ostravě. Tohoto finále se bohužel
nemohla zúčastnit Petra Mejvaldová a tu nahradila Daniela Hájková (SDH Martinice).

Před samotným mistrovstvím jsme měli
tři týdny na přípravu. Nebyl to zrovna dlouhý čas, a proto jsme zintenzivnili tréninky.
To se na dívkách brzo projevilo - docházely
síly, bolesti nohou, a dokonce dvakrát natažený stehenní sval. Aby toho nebylo málo, tak
jsme se potýkali s nepřízní počasí. Vše jsme
nakonec statečně ustáli a odjeli jsme s touhou
po vítězství na stadion do Ostravy.
Mistrovství České republiky v Ostravě
bylo tradičně rozděleno do dvou dnů a předcházelo mu Mistrovství České republiky ve
hře Plamen. První den se konal slavnostní
nástup a bezprostředně po něm následoval
běh na 100 metrů s překážkami. Kvůli tréninkům, které probíhaly na jiném stadionu, jsme
málem propásli začátek, ale i přesto jsme si
z této disciplíny odnášeli první místo se součtem časů 95,07s. Odpoledne probíhal trénink
na požární útok. Druhý den začínal štafetami 4x100m s překážkami, které jsme rovněž
vyhráli s časem 65,91s. V průběhu štafet se
psaly testy, které jsme napsali bez chyb a po
třech disciplínách jsme si odnášeli součet
bodů 3. Někdo by řekl, že s takto rozdělenými kartami se nedá prohrát, nicméně před
námi byla poslední disciplína – požární útok.
Ta disciplína, která nás minulý rok posunula
po stejném průběhu závodů na 3. místo. Tento rok k nám byla rovněž nemilosrdná. Při
našem pokusu došlo k zaseknutí šroubení na
savicích, s kterým dívky dlouho zápasily, ale
nakonec útok dokončily s časem 42,15. Tím
se rozplynuly veškeré myšlenky na jakékoliv
dobré umístění. Po ukončení pokusů jsme
skončili celkově na 2. místě a stali jsme se
vicemistry pro rok 2011.
Uplynulá sezóna byla plná změn v sestavě, nebyla ideální a nedařilo se tak, jak
bychom si představovali a plánovali - ať už
v přípravě, v organizaci, tak v samotných
výsledcích. Ale i přesto byla úspěšná a myslím, že jsme v Ostravě předvedli velice pěkné
výkony a tím dokázali jen to, že v určitých
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disciplínách nemáme konkurenci. S trochou
štěstí se nám příští rok podaří všem dokázat,
že SDH Poniklá má nejlepší družstvo a staneme se mistry pro rok 2012.
Závěrem bychom rádi poděkovali sponzorům, bez kterých bychom se do Ostravy nedostali. Především bychom chtěli poděkovat
firmě RAUTIS a.s. za nákup nových treter,
bez nichž by nám to tak neběhalo. Dál děkujeme Milošovi Hájkovi a Vladimíru Hejralovi, kteří z větší části obstarali pronájem vozu
z MÚ Jablonce na Jizerou, a Ladislavu Tryznovi za pohonné hmoty, které nám zajistil.
V neposlední řadě děkujeme obecnímu úřadu
Poniklá, u kterého máme podporu celoročně.
Nakonec bychom rádi poděkovali všem, co
se na naší štaci smolnou sezónou podíleli,
a doufáme, že nám zůstanete věrni i pro příští
rok, který snad bude lepší.
Dále bychom se, ač neradi, rozloučili
s Markétou Václavíkovou, Marií Holubcovou, Věrou Butulovou a Lindou Bekrovou,
které za dorost závodit již nemohou a které
v průběhu svého působení odváděly výborné
výkony. Zároveň do dorosteneckého družstva
přicházejí nové tváře ze starších hasičů, které
se budou moci ukázat již na jaře.
A úplně nakonec promluvíme k fanouškovské základně, která se tento rok moc
nepředvedla. Do Ostravy se za námi vydalo
pouze jedno auto fanoušků, za což jsme velice vděčni a moc jim děkujeme. Nicméně
na ochozech je, vzhledem k malému počtu,
nebylo příliš slyšet a hlasité skandování nám
velice chybělo. Věříme, že příští sezónu budete oporou dívek a na mistrovství předvedete bouřlivé povzbuzování, čímž nám dopomůžete k co nejlepším výkonům.
Bc. Pavel Tangelmayer a Tomáš Kázmer
trenéři družstva

MČR plamen 2011, 2. - 4. 7. v Ostravě
Začátek prázdnin patří každoročně vyvrcholení celoroční hry Plamen, při kterém
se na Mistrovství České Republiky střetne
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15 vítězů krajských kol. Letošní mistrovství
se uskutečnilo na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích, stejném stadionu, kde bývá
prestižní atletická Zlatá tretra.
Účast ponikelských hasičů na této akci
je obvyklá a v posledních letech již nebudí patřičný zájem. Proto nás velmi potěšila
podpora fanoušků, kteří neváhali a přišli se
s námi rozloučit před odjezdem do Ostravy
k hasičárně, v sobotu před šestou ráno a popřáli nám hodně úspěchů. Díky, Pepo a Oto.
Na stadion jsme dorazili před obědem,
následovala rutinní prezence a ubytování.
Sobotní odpoledne patřilo závodu hasičské
všestrannosti. Kdo nevěřil, že mají v Ostravě pořádný les, šeredně se mýlil. Trať byla
dlouhá a náročná, což jistě Pavla i Verča dosvědčí. Jediný, kdo se smál, byl Honza. Vzal
si prášek na utlumení bolesti kotníku a řádně zaledoval. I přes drobná zaváhání se závod povedl a já dostal od dětí k narozeninám
bronzovou medaili.
V neděli od rána pršelo a bylo jasné, že
dojde ke změnám proti harmonogramu soutěže. Po trénincích útoků jsme přejeli do atletického tunelu, kde proběhly štafety dvojic
a závod jednotlivců v běhu na 60m s překážkami. Ponikeláci předvedli parádní výkon
pod 50 vteřin a vybojovali stříbrnou medaily za budoucím mistrem z Měníka. Závod
jednotlivců není započítáván do celkového
hodnocení, netrénujeme ho, přesto si ho děti
vyzkoušely. Nejvíce motivovaná byla Kája,
která o šedesátkách, mluvila od samého odjezdu. Nejlépe z našich dopadl Lukáš (14)
a Verča (8) oba se shodným časem 14,12s.
Pondělní program byl kvůli rozmarům
počasí opravdu nabitý. Běžela se štafeta
4x60m, ve které došlo z naší strany k drobným chybkám, dosáhli jsme času 42,51s a se
ztrátou 2 vteřin obsadili pěkné sedmé místo. Štafeta 400m CTIF se povedla a časem
70,52s jsme získali další bronzovou medaili.
Disciplíny následovaly jedna za druhou. Děti
předvedly dva parádní pokusy útoku CTIF,
oba s ambicemi na zisk další medaile, bohužel se však nevyvarovaly chyb a trestné body
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je odsunuly až na 8. místo. Po obědě zbývala
poslední, tzv. královská disciplína – obávaný
a oblíbený požární útok. Již od samého počátku soutěže jsme se snažili s vedoucími
psychicky působit na tým, s cílem vyhrát požární útok a stát se mistrem republiky. A protože Eva je stratég a specialista na přípravu
základny, děti máme vnímavé a stálo při nás
štěstí, věřte nebo ne – ponikelští mladí hasiči
se stali MISTREM REPUBLIKY V POŽÁRNÍM ÚTOKU PRO ROK 2011.
Vítězstvím v poslední disciplíně jsme
upevnili pozici v tabulce celkových výsledků
a obhájili loňský titul vicemistra republiky.
Děkujeme všem fanouškům v Ostravě i doma
u monitorů (hasici150.cz), kteří nám fandili
online. Děkuji dětem za předvedené výkony
a vedoucím za spolupráci.
S radostí sepsal
J.Jirouš ml.

SDH Poniklá

Ostrava !!!
Dlouho jsem přemýšlela, jaký nadpis zvolit pro letošní Mistrovství České republiky
v požárním sportu, které se konalo ve dnech
19. – 21. srpna v Ostravě. Už podle nadpisu
by se však dalo poznat, jak to všechno dopadlo, tak použijme raději něco jako logo.
Cesta do Ostravy byla převelice dlouhá, z Poniklé do místa konání nám to trvalo
více než čtyři hodiny. Naštěstí díky solidaritě
města Jablonec nad Jizerou jsme si mohli užít
téměř komfortní jízdu v devítimístném minibuse, bez jejich pomoci by nás čekala jisto
jistě více než šestihodinová jízda naší stařičkou Avií.
Letošní mistrovství bylo novinkou v tzv.
společném mistrovství dobrovolných a pro-

Tým Poniklé na MČR v Ostravě: Od shora vlevo: Květa Kavánová, Ladislav Čurda, Jan Švec, Tomáš
Novotný, Stanislav Čurda, Veronika Buriánková, Karolína Pajerová, Jaromír Jirouš Spodní řada: Eva
Čurdová, Jaroslav Bárta, Lukáš Hančar, Pavla Nováková, Lenka Prchlíková, Kryštof Hájek. Katka
Jiroušová nám fandila ze “školní lavice”.
foto: SDH Poniklá
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fesionálních hasičů. Největší vliv to mělo na
program, který se musel přizpůsobit tomu,
že družstev je o 15 více. Páteční odpoledne
bylo věnováno tréninkům 100 m překážek
a „profíci“ soutěžili ve výstupu na věž. Trénink v obrovském dusnu spojeném ještě s ostravským smogem byl na hranici našich plic.
Okamžitě při rozcvičení jsme všechny byly
zpocené a unavené, přesto jsme si vyzkoušely
překážky a na zítřejší klání zopakovaly také
předávky na štafetu.
Sobotní ráno nebylo ve znamení dlouhého vyspávání, už v 7 hod jsme se řadily spolu
s ostatními družstvy ke slavnostnímu nástupu. Za Liberecký kraj s námi pochodovali
ještě muži z Radimovic a profesionální hasiči
Libereckého kraje. Ihned po nástupu začal
závod na 100 m překážek, nebylo možné si
překážky zkusit, prostor byl pouze na rozběhání, dráha již byla určena k samotným závodům. Komentátor mezi aspiranty na vedoucí příčky tipoval také naše družstvo. Kdyby
věděl… Jako by nám snad sv. Florián odmítl
přát alespoň špetku toho hasičského štěstíčka, výkony většiny z nás zůstaly hluboko za
našimi letošními nejlepšími časy. Svoji formu
na jedničku předvedla pouze Šárka výkonem
16,99 s, Lucka s časem 18,46 s a Danča výkonem 18,90 s. Šárka si tímto časem vybojovala
titul vicemistryně v běhu na 100 m překážek.
Jedinou přemožitelkou jí byla Lenka Tomandlová z SDH Ledenice. Zbylé tři časy, které
se počítaly do součtu družstva, měly hodnotu
vysokých dvacítkových časů, což nám v součtu 116,47 s dalo pouze na 7. místo. Oproti
krajskému kolu jsme na stovkách ztratily téměř vteřinu. I tak v nás zůstala špetka naděje na zlepšení umístění ve štafetě 4 x 100 m.
Hlavní štafeta měla totiž hvězdné obsazení:
Danča, Rendy, Lucka a Šárka – sprinterky,
které měly na to zasáhnout do medailových
pozic. Druhá naše štafeta ve složení Káťa,
Petra V., Vendy a Lenka měla být jisticí, tzn.
dát čas, aby druhá štafeta běžela v klídku pro
co nejlepší umístění. Jisticí štafeta si dala
svůj standardní čas 71,18 s, což byl čas, který neměl naději na pěkné umístění, ale byl to
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pro nás dlouhou chvíli čas pouze jisticí, který
se měl po odběhnutí druhé štafety vymazat.
Druhou štafetu krásně rozběhla Danča, předávka se pohybovala kolem 12 s, předala
Rendy, která sprintem vyrazila k přeskoku,
zde však při dopadu škrtla o břevno a spadla…na stadionu jako by se zastavil čas, po
dvou překuleních se Rendy začala pomalu
zvedat, hledat proudnici a s bolestí předala
Lucce, Šárka štafetu dovedla do cíle, ovšem
s časem horším, než naše jisticí štafeta. Kvůli
tomuto nešťastnému pádu byly veškeré naděje na medaili daleko, navíc před námi byl
požární útok a ten se nám na mistrovství ještě
nikdy nepovedl. Ze štafety jsme si nakonec
braly 13. místo, papírově však naše lepší
štafeta měla na medailovou pozici, převeliká škoda, která mrzela celé družstvo, nejvíc
však Rendy, kde se to neobešlo bez slziček.
Důležité je, že se nic nestalo a obešlo se to
bez vážného úrazu.
V neděli nás čekaly dva pokusy v požárním útoku. Už od rána byla obloha jak vymalovaná, nikde žádný mráček. První pokus
na požárním útoku se na naši mistrovskou
útokovou bilanci vcelku povedl, časomíra se
na jednom terči zastavila na 26, prostřik na
druhém proudu však způsobil delší nástřik
a konečný čas útoku byl 29,33 s. První čas
byl, sice byl daleko od medailí, ale byl tu ještě pokus druhý. Při druhém pokusu vše na základně krásně klaplo, bylo slyšet trenéra, jak
křičí … jedééééém (a takhle opravdu dlouho
nekřičel, to byl pro nás signál, že je naděje na
super čas)….ovšem pak začala na základně
téměř tancovat mašina, při pohledu před mašinu bylo jasné proč, asi tak 7 metrů od ní byl
takový uzel, že nás fotografové prosili, ať ho
chvilku necháme, že tohle ještě nikdy neviděli – zřejmě se tímhle dostaneme do novin. Jak
se to stalo, nikdo neví. Na základně postaveno vše tak, jak mělo…třeba nám televizní
záznamy odpověď dají. I tak nám útok z prvního pokusu dal na 7. místo – naše nejlepší
umístění v útoku za poslední čtyři mistrovstí!
Celkově jsme skončily na 11. místě, naše bilance neklesla, naopak se vrátila k umístění,
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které jsme si přivezly už z Ústí nad Labem.
Samozřejmě po vyhlášení, když se nám dostaly do ruky výsledky všech, nastalo počítání, jak by to bývalo dopadlo, KDYBY… nu,
kdyby…bylo by to o mnoho lepší, bojovaly
bychom o celkové třetí místo, ale to je kdyby.
Skutečnost je taková, že je to 11. místo, které
je konečné a nezvratné. Zřejmě máme od sv.
Floriána ve vínku, že se nám daří a jedeme
bez chyb pouze do krajského kola, pak se to
zlomí a my pak bojujeme v druhé půlce startovního pole.
Na Ostravu budou vzpomínky smutné
i veselé, uvidíme, jak se podaří nabudit tým
do dalšího soutěžního roku. Naše soutěžní
sezóna je u konce, Šárku a ty, co ze sebe vydolují ještě trochu energie a chuti, čekají ještě
dva závody v soutěži Velkopopovického kozla, Šárka zde bude bojovat o obhajobu svého
loňského prvenství. Držte jí palce, její forma
je úžasná a vítězství by si určitě zasloužila.
Jménem celého našeho teamu děkuji
všem fanouškům, kteří neváhali jet za námi
do Ostravy, za podporu, děkujeme všem
sponzorům, kteří pomáhají našemu sboru

SDH Poniklá
s úhradou nákladů spojených se soutěžní sezónou. Náš tým po podzimní přestávce čeká
opět mikulášská nadílka a pak opět nanovo
začne příprava na další ročník soutěží v požárním sportu.
Petra Therová

Tábor 13. 8. - 20. 8. 2011
Již tradičně vyrazily děti a vedoucí na letní sportovně odpočinkový pobyt.
Letošní akce ve Vysoké Srbské u Hronova byla však v několika ohledech výjimečná.
Obě cesty jsme absolvovali vlakem, a to bez
zpoždění, všichni, bez ztrát na dětech, vedoucích i majetku. Zájem o tábor byl veliký,
z plánovaných 30 míst se podařilo obsadit
33. Díky za to. Další neobvyklostí byl i termín konání v polovině srpna, kdy se stmívá
už kolem deváté večer a den je kratší. Úplnou
novinkou byl výlet do ciziny. Vydali jsme se
přes hranice do Polska na rybolov a do skanzenu.
Ubytovali jsme se za vesnicí s nejstrmější
silnicí, v areálu u Pstružího potoka. K dispo-

Program každého z pobytových dnů byl tematicky odlišný.

foto: SDH Poniklá
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zici jsme měli ohniště, kde jsme pálili každý
den táboráky, hřiště na přehazovanou a fotbal
i velkou jídelnu, sloužící zároveň jako společenská místnost. Jediné, co nám opravdu
scházelo, bylo koupaliště. To jsme v největších vedrech nahradili ruční stříkačkou,
kterou jsme nejen děti pěkně kropili. Vodomilové také brzy pochopili výhodu blízkosti
potoka.
Program každého z pobytových dnů byl
tematicky odlišný. Hned v neděli proběhla
olympiáda. Dozvěděli jsme se něco o jejím
vzniku a významu, a poté se pustili do zápolení ve dvaceti netradičních disciplínách. Ve
skoku do dálky se zátěží, v házení v osuškách
či v soutěži o nejhlubší předklon jsme si ověřili svou mrštnost a zdatnost. Krom toho si
všichni vyrobili obrázek na stěnu. Pondělní
den byl věnován hasičské tematice. Hráli
jsme hasičské kuželky, přetahovali se o lano
a běhali převlékací štafetu s hasičskou výzbrojí. Vrcholem hasičského snažení byla
soutěž ve srážení plechovek džberovkou.
Další den byl věnován přírodě, patronem dne
byl Krakonoš a my vyrazili do blízkého lesa
na oblíbenou hru Plasburk. Při ní děti s číslem
na čele dobývají vlajku a vedoucí jejich útoky
odrážejí čtením těchto čísel. Ten kdo dosáhne
vlajky bez toho, aby vedoucí přečetl jeho číslo, vítězí. Po cestě z lesa jsme nasbírali dřevo,

Tábor SDH 2011
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abychom mohli odpoledne uspořádat kuchařskou soutěž o nejlepší kotlíkové kyselo. Ve
středu jsme podnikli ve jménu cestovatele
Marco Pola expedici do zmíněného Polska.
Čtvrtek patřil rekordům. Do táborové Guinessovy knihy rekordů byla zapsána všechna
nej, která si děti vymyslely a předvedly. Viděli jsme nejlepší gymnastku, dvojčata se svázanýma rukama či nohama po velkou část dne
a podobně. V činnosti družstev velký zájem
vzbudila soutěž o nejdelší dolet vlastnoručně
vyrobeného papírového letadla. Po náročném
týdnu přišel na řadu pátek. Patronem dne se
stala Thaleia a den byl věnován divadlu. Každé družstvo nacvičilo a poté sehrálo svou oblíbenou pohádku. Krom toho jsme soutěžili
v jazykolamech a živém pexesu, hráli jsme
ptáka Ohnivce a Koště a také podstoupili divadelní znalostní kvíz.
Počasí nám přálo, jídlo chutnalo a týden
utekl jako voda ve Pstružském potoce. Velmi
děkuji všem vedoucím i zdravotnici, firmě
Rautis a.s. za zapůjčení vozidla, Tomášovi
Klikorkovi za zapůjčení káry a rodičům za
důvěru. Doufám, že se v naší společnosti
Péťa Hájek řádně rozloučil se svobodou a věřím, že právě v naší společnosti Kuba Jirouš
tak dobře natrénoval na MČR hasičů.
Na příští tábor se těší Míra Jirouš

foto: SDH Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Běh do vrchu u Modré hvězdy
V sobotu 23.7.2011 se v Rokytnici nad
Jizerou konal 5. veřejný závod běhu do vrchu
pro mládež.
Závod se konal ve skiareálu Modrá hvězda, TJ Sokol Poniklá měl( již 5.rokem) své

Šárka Holubcová ve své kategorii suverénně vyhrála.

zastoupení – Jana Krausová (2002), Matěj
Kraus (2003) a Šárka Holubcová (2002).
Šárka Holubcová ve své kategorii suverénně vyhrála ( již potřetí v řadě), Janička
Krausová obsadila krásné 5. místo a Matěj
Kraus ve své kategorii také 5.místo.
Všem závodníkům gratulujeme !!!
A. Vondrová

foto: TJ Sokol Poniklá
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Deníček ponikelského ochotníka
Na konci srpna stojím již po několik let
před týmž nesnadným úkolem: Jaké kapitoly vepsat do Deníčku, když máme za sebou
divadelní prázdniny a skoro nic se neudálo?
Obvykle, a dnes tomu bude nejinak, navařím
doslova z vody článek, který sice náročného
čtenáře nenasytí, nicméně alespoň snad vzbudí
soucitné sympatie za snahu…

Ponikelští ochotníci v hledáčku
světového tisku!
Okurková sezóna v uplynulých měsících
zaplevelila domácí i zahraniční tisk nepřeberným množstvím rádoby senzací
a nafouknutých caus. Sledovat,
jak komáři dorůstají velikosti velbloudů, bylo namnoze
až trapné a odporné. Přesto se
však ve změti bulvarisujících
plátků našla i média s vytříbeným smyslem pro hodnocení
závažnosti zpráv. Ano, vy, kteří se pohybujete v mediálním
světě, již správně tušíte, že
naše dnešní pochvala míří za
prestižním zpravodajem obce
Víchová nad Jizerou – Víchem.
Ten totiž na své titulní straně
přinesl fotografii z představení Balada z hadrů, sehraného
v červnu ve Víchové nad Jizerou naším divadelním spolkem. Ó, jak hodnotný pohled
se tak díky osvícenosti slavné
redakce nabídl čtenářům Víchu! Zatímco mnohá novinářská žumpa zaplavovala trafiky
portréty umělohmotných manekýn, pitoreskních světovládců
či obrázky průvodů obskurně
orientovaných menšin, kultivovaní redaktoři Víchu vsadili
na trojici herců našeho ansám-
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blu. Obálku slavného časopisu zdobil výjev
z naší poslední hry, na němž se stkví Jiří Jimák
Řehořek, Luboš Bodovka Vondra a Doktor
František Kaván. Fotograf pan Václav Farský
i redaktor pan Petr Vinklář zaslouží vysoké
žurnalistické ocenění za kvalitu záběru i objektivnost pochvalně znějícího článku. Titulní
stránku Víchu hrdě zveřejňujeme s laskavým
svolením OÚ Víchová n. J.
Tomáš Hájek
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Ostatní
Nohejbalový turnaj o Krakonošův
knoflík - Poniklá 30. 7. 2011
Již od brzkých ranních hodin byl na hřišti
Ruzyně čilý organizační ruch. Připravovala se
hrací plocha, roztápělo se v udírně, v hasičské
klubovně se chystala rozhlasová aparatura a ve
stánku se pomalu začal vytáčet zlatavý mok.
Jen to počasí nám dělalo starosti. Po vlastní
prezentaci došlo za účasti Krakonoše k rozlosování do dvou skupin po pěti týmech. Zde se
utkal každý s každým a do dalších bojů postupovaly 3 nejlepší týmy. O celkovém pořadí ve
skupinách rozhodoval vždy až poslední zápas.
O vyrovnanosti jednotlivých týmů svědčílo i to, že loňský obhájce se neprobojoval do
finálové skupiny a obsadil celkové 7. místo.
Ve finálové skupině se započítávaly vzájemné
zápasy ze skupiny a vzhledem k začínajícímu
dešti rozhodl prezident turnaje Luboš Vondra
o zkrácení setů a to tak, že každý set začínal

od stavu 5: 5. I přes nepříznivé počasí byly
k vidění obdivuhodné zákroky a o každý míč
se tvrdě bojovalo. Maratonem zápasů (celkem
29) se na nejvyšší stupínek dostal tým CKP
ve složení Cepek Vladimír, Kraus Vladimír
a Přenosil Pavel. V celé turnaji ztratili jeden
set. Na druhém místě se umístil MRT Jablonec
a třetí místo patřilo týmu Mříčná. Závěrečného
předání cen se v nevlídném počasí zúčastnil
vládce hor Krakonoš, který poděkoval všem
účastníků za obětavé výkony a zároveň pozval všechny přítomné na Mirečkův memoriál. Mluveným slovem nás celý den provázel
Tomáš Hájek. Uzavření turnaje provedl prezident turnaje, který ocenil mravenčí práci všech
pořadatelů a ukončil bojovné klání slovy 19. ročník skončil, ať žije jubilejní 20. ročník.
Fotogalerie z turnaje je na stránkách http://
pompo62.rajce.idnes.cz/nohejbal_2011/.
Vladislav Vondra

I přes nepříznivé počasí byly k vidění obdivuhodné zákroky a o každý míč se tvrdě bojovalo.

foto: Vladislav Vondra
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Inzerce

Inzerce

Pronájem bytu 2+1 v OV v Poniklé
64m2 + balkón, digitální TV přípojka + možnost internetu, po rekonstrukci koupelny a kuchyně, nové radiátory, nové bytové dveře, slunný a teplý byt v 2NP, klidné
prostředí.

Kontakt – mob: 606 378 486
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