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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
děkujeme vám za všechny vaše
příspěvky, které jste nám do časopisu poslali. Zejména nás těší, že vás
můžeme dobře informovat o nadcházejících akcích. Jsme rádi, že je život
v obci tak pestrý, a doufáme, že tomu
bude tak i nadále.
Jsme také rádi, že se rozvinula
diskuse k tématům místní politiky
a uvítáme další příspěvky a názory.
Vzhledem k tomu, že uzávěrka
dalšího čísla je až 30. června, chtěli
bychom už teď popřát dětem hodně
štěstí při psaní závěrečných písemek
a rodičům pevné nervy při prohlížení vysvědčení. Všem potom přejeme hezké jarní dny a samozřejmě
i prázdniny, i když se teď zdají být
tak daleko.
Marek Kulhavý
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Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny

foto: Martin Purkrábek
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Vážení občané a příznivci obce Poniklá,
ve stručnosti Vás seznámím s tím, co RO
projednávala v období od 18. 2. do 15. 4. 2008.
RO se schází téměř každé pondělí. Při řešení,
rozhodování a projednávání jednotlivých námětů, podnětů a smluv se snaží najít takové
řešení, které vede ke spokojenosti jak občanů,
tak i obce. Protože se někdy vyskytnou nesrovnalosti a je potřeba zjistit skutečný stav věci,
provádí i místní šetření.
Snad nejvíce času, starostí a jednání zabírá
paní starostce výstavba tělocvičny. V současné
době finišují dokončující práce. Maluje se,
obkládají stěny, přidělávají kryty a pokládá
podlaha. Termín auditu se blíží, a tak není
divu. Vše nasvědčuje, že termín pro I. etapu
výstavby bude dodržen.
Mírná zima umožnila plynule pokračovat
ve stavebních pracích na II. etapě přístavby
tělocvičny. Téměř hotové jsou kabiny, sociální
zařízení a nářaďovna. Na tuto etapu se podařilo získat dotaci ve výši 3 mil. Kč. Po obdržení
tzv. „Limitky“ od Ministerstva financí ČR byly
okamžitě proplaceny dlužné faktury. Zbylé
dofinancování druhé etapy je řešeno dlouhodobým úvěrem od Poštovní spořitelny, a.s. Na
III. etapu přístavby se vypracovává investiční
záměr, který bude součástí žádosti o dotaci.
Mimoto se pracuje na žádosti o poskytnutí
dotace na vybavení tělocvičny.
Jako již v minulosti, tak i v dnešní době RO
stále častěji řeší neshody mezi sousedy. V těchto sporech obec vystupuje vždy jako vlastník
sporných území – ve většině případů se jedná
o obecní cesty. Aby RO zjistila oprávněnost
jedné či druhé strany, provádí místní šetření.
Snaží se najít řešení, které bude pro obě strany vyhovující a spravedlivé. Doporučuje řešit
sporné sousedské vztahy s rozumem a dohodou. V opačném případě bude celá záležitost
postoupena k vyřešení na příslušný odbor
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MěÚ v Jilemnici. Do rodinných sporů a poměrů se rozhodla nezasahovat už vůbec.
RO odsouhlasila zaslat některým vlastníkům nemovitostí upomínkový dopis a požádat je, aby se o svůj majetek lépe starali. Pokud
se chceme opět přihlásit do soutěže „Vesnice
roku 2008“ a pokusit se získat jednu z pěti
stuh, je potřeba, aby obec porotě opět něčím
zajímavým učarovala a přesvědčila, že si ohodnocení zasloužíme. Pořádek okolo vlastních
nemovitostí by měl být prvořadý úkol pro
všechny. Tímto vyzýváme i ostatní, abyste se
o okolí svého domku i veřejného prostranství
řádně starali. Uděláte tím radost nejen sobě,
ale i všem návštěvníkům. Velice si vážíme těch,
kteří na dopis nereagovali slovy nadávek, ale
vzali hrabičky, motyky a odvedli pořádný kus
práce. Vzorným příkladem toho jsou majitelé
pozemku nad obecním úřadem. Všem tímto
děkujeme.
RO vzala na vědomí rozhodnutí České
inspekce životního prostředí o vyměření poplatku za odebrané množství podzemní vody
za rok 2007 ze zdroje Horní Dola, Nová ves,
Přívlaka a Poniklá Keříček ve výši 141 994,00
Kč.
RO projednávala cenovou nabídku na rekonstrukci pánských toalet v kantýně. Cena za
demontáž stávajícího a montáž nového sanitárního zařízení činí 44 51,00 Kč a za stavební
práce 97 500,00 Kč. Protože RO nepředpokládala tak vysoký rozpočet, je akce prozatím
odložena.
RO se usnesla vyúčtovat sankci ve výši
500,00 Kč každému, kdo si bez dovolení
odebral recyklát na skládce ve středu obce.
Přestože byla suť výhradně zakoupena k vyspravení obecních cest, jednání takových
nebylo správné.
RO požádala společnost ČEZ Distribuce
a.s. řešit havarijní situací elektrického vedení
v obci Poniklá, části Přívlaka. Společnost byla
požádána o provedení prořezu větví pod elek-
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trickým vedením a o celkovou rekonstrukci
elektrického vedení. Odpověď ČEZU a.s. byla
potěšující. Na 3.-4. čtvrtletí letošního roku je
naplánovaná rekonstrukce nízkého napětí Poniklá-Přívlaka. V současné době probíhá zpracování technického návrhu a ekonomického
hodnocení. V první etapě se uvažuje o výstavbě přípojky vysokého napětí a stožárové
distribuční trafostanice s vývody do stávajících
venkovních rozvodů nízkého napětí.
RO obdržela nabídky na pořízení E-boxu
pro drobná vyřazená elektrozařízení a baterie.
Celý projekt „ Zelená obec“ je financován z tzv.
recyklačních poplatků. Sběrný box a servis je
pro obec zdarma. Protože nabídek na pořízení
sběrného boxu je několik, bude vybrána pro
obec ta nejvýhodnější.
RO odsouhlasila poskytnutí sponzorského
daru ve výši 3000,00 Kč na pořádání dětského karnevalu a finanční příspěvek ve výši
2 500,00 Kč Svazu postižených civilizačními
chorobami o.s. Poniklá.
Vzala na vědomí žádosti o odkoupení
obecních pozemků a souhlasí s jejich prodejem.
Pokračuje se ve vyřizování podkladů potřebných pro povolení vrtu u vodojemu Horní
Dola a propojení vodovodu Keříček.
Alena Vondrová
místostarostka obce

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
V tomto článku se vždy snažím veřejně
poděkovat lidem, kteří se o něco zasloužili,
udělali něco navíc kromě své každodenní práce. Lidem, kteří jsou všímaví ke svému okolí
a nezůstanou pouze u konstatování, že je to ve
vsi čím dál horší. Co mě nejvíce překvapilo
v těchto dvou měsících, byla vyčištěná plakátovací plocha před zdravotním střediskem.
Nechodím tam často, ale tentokrát tabule vyloženě zářila už z pěkné dálky. Děkuji tímto
panu Zdeňkovi Svatému za jeho námahu
a čas. Děkuji paní Kadavé a panu Nesvadbovi za jejich péči o Pomníky padlým, které
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jsou opět osázeny novými jarními květinami.
Poděkování patří i manželům Zemánkovým,
kteří se starají o sběrné hnízdo na Jilmu, a mají
oči otevřené. V neposlední řadě děkuji všem,
kteří mají odvahu se přijít na OÚ zeptat, jak
se věci mají, či svěřit se s problémem. Někdy
pomoci můžeme, jindy alespoň odkážeme na
další příslušné úřady. I přes stále opakované
nepravdy, které se šíří obcí, zůstávám nadále
optimistou, i když už ne s takovou lehkostí
jako na začátku svého starostování. Nakonec
se vždycky najde alespoň nějaký človíček, kterému to nedá a zvedne telefon, nebo se přijde
zeptat osobně. Pokud máte nějaký další nápad,
jak předávat pravdivé a potřebné informace
Vám, občanům, určitě se s ním přijďte pochlubit. Informační tabule na OÚ je nedostačující,
stejně tak plakátovací plochy, místní časopis
i rozhlas. Internet je záležitost spíše pro mladé, snad se postupně stane více dostupným pro
všechny generace.
Omluva patří panu Kocourkovi, který
počítal s rekonstrukcí pánských záchodků
v pohostinství Mádle. Vzhledem k finanční
situaci obce jsme nedokázali zajistit potřebné
finanční prostředky. Pan Kocourek nebyl včas
informován o nastalé situaci. Omluva mu
nezajistí ušlý zisk, ale pokládám za důležité
a slušné se alespoň tímto způsobem omluvit.
V obdobné situaci se ocitl i pan M. Holubec,
kterému také omluva patří.
Děkuji všem, kteří nezanevřeli na třídění
odpadu i přes zvýšený místní poplatek. Snad
se hlavně těm, kteří třídí, uleví novým svozovým systémem, který bychom měli zahájit
v příštím roce.
Na výzvu v posledním čísle časopisu mi
do vzácné sbírky fotografií přibylo pár nových
exemplářů spolu s důležitými informacemi.
Jsou to poklady, které díky dnešní technologii
mohou zůstat zachovány. Stále je manžely
Hájkovými kompletováno DVD s fotografiemi Poniklé z dob minulých, i ze současného
života. Po jeho dokončení bych jej ráda darovala v první řadě těm, kteří poskytli zajímavé
fotografie a informace.
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Poslední poznámku věnuji těm, kteří stále vyslovují nedůvěru ke stavbě tělocvičny.
Takřka ihned po mém nástupu na starostenské
křeslo spadlo obci Poniklá do klína 10 milionů
Kč ze státního rozpočtu. Nespadly z ničeho nic,
ale po několikaletém snažení získat finance na
plnohodnotnou tělocvičnou halu pro potřeby
školy a nejen pro ni. Protože jsem o tomto velkém přání také věděla, nenapadlo mě, že bych
také měla uvažovat o možnosti tuto dotaci nepřijmout. I přes veškeré problémy, které jsou
s touto stavbou spojeny (řekněte mi, s kterou
stavbou nejsou), si myslím, že existence takovéto tělocvičny je pro obec super věc. Je to
zase krok o kus dále, i se všemi důsledky, které
to s sebou nese. Zadlužení obce je v současné
době bohužel nutností. Obcí požadovaná výše
úvěru je vždy podrobně zkoumána osloveným
bankovním ústavem a je nastaven tak, aby ho
obec byla schopna splácet. Myslím si, že je
dobré se stále o něco snažit, něco vylepšovat,
něco podnikat. To je názor můj, možná Vy
máte jiné mínění. Dávná pravda je, že „Kdo
nic nedělá, nic nezkazí“…
Míla Kavánová
starostka obce

Zasloužený odpočinek
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Brigáda

starostka obce

V sobotu, 5. dubna, jsem si, jménem
svým a Rady obce Poniklá, dovolila oslovit
Vás, občany, zda byste nepřišli na první námi
pořádanou brigádu na vyčištění horní struhy
od vodojemu Horní Dola. Sešlo se nás neuvěřitelné množství – 23 lidí dobré vůle. I počasí
nám přálo. A dobrá nálada nechyběla. Důležitou informací pro nás je, že přišli i lidé,
kteří tuto vodu nijak nevyužívají. Přišli prostě
pomoci. Za dvě hodiny jsme odvedli spoustu
práce. Ta by jednotlivcům, kteří se v podobě
služeb o tuto struhu starají, trvala několik
dnů. Všem moc děkuji a slibuji, že se příště
s občerstvením polepším.
Míla Kavánová
starostka obce

Pohádkový les

starostka obce

Již tradiční Pohádkový les se bude konat
v sobotu 28. června od 13:00 hodin. Začátek i konec trasy bude zajištěn ponikelskými
fotbalisty na hřišti „Na Kozinách“. Prosím
všechny, kteří by byli ochotni jakýmkoliv

foto: Míla Kavánová
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způsobem s organizací pomoci, či by chtěli
ztvárnit nějakou pohádkovou bytost, ať
se hlásí na OÚ u paní A. Soukupové. Byli
bychom rádi, kdyby se řady dobrovolníků
rozšířily.
Rodiče s dětmi, které se chtějí podívat do
skutečných pohádek, se mohou hlásit taktéž
na OÚ Poniklá.
Míla Kavánová
starostka obce

Vítání občánků
V sobotu 19. dubna jsme měli tu čest přivítat v kolébce obce Poniklá tři nové občánky.
Tento slavnostní obřad společně s paní starostkou zpestřily jako pokaždé děti z mateřské školky. Je to jedna z mála věcí, kterou bychom uvítali uspořádat daleko častěji. Všem
rodičům děkujeme, že si udělali čas a přišli se
pochlubit se svými největšími ratolestmi.
„Příroda si moudře zařídila čtvero roč-

ních období. Koloběh života od jeho zrození,
dětství, dospělosti a stáří se mu hodně podobá. Jak smutný by byl svět, kdyby se nenarodily děti se svou čistou a nevinnou duší. Jak stereotypní by byl, kdyby nás, rodiče, netrápily
starosti s rozpustilými a neposlušnými dětmi,
jak nenaplněný by byl, kdybychom se nemohli pyšnit našimi již dospělými dětmi a jak by
nás svět ošidil, kdybychom se nemohli těšit z
našich vnoučátek a pravnoučátek. Rodičům
přejeme mnoho krásných chvil nad postýlkou jejich dítěte. Buďte svým dětem dobrým
příkladem, milou maminkou, laskavým tatínkem, skvělým kamarádem a tím nejvzácnějším přítelem.“
Vítáme do života malého Davídka Patočku, Markétku Danihelkovou a Klárku Pajerovou! Hodně zdraví a štěstí!
Míla Kavánová
starostka obce

V sobotu 19. dubna jsme měli tu čest přivítat v kolébce obce Poniklá tři nové občánky.

foto: Lenka Hájková
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Prodej pozemků
Manželé Jiří a Alena VONDROVI, čp. 483,
žádají o odkoupení pozemku p. č. 1659/8, k. ú.
Poniklá. Pozemek se nachází v těsné blízkosti
jejich pozemku a již několik let se o něj manželé starají.
Od pozemkového fondu se obci Poniklá
podařilo po více než 10 letech odkoupit pozemkovou parcelu č. 94, k. ú. Poniklá. Jedná se
o prostor zahrady pod čp. 54 a 55. Na příštím
zasedání zastupitelstva bude jednáno o tom,
zda pozemek dlouhodobě pronajmout, či odprodat. Protože bychom rádi celou věc uspíšili, žádáme dosavadní nájemce jednotlivých
políček, aby se k záležitosti vyjádřili.
Od pozemkového fondu jsme získali
i pozemkovou parcelu p. č. 453/2, k. ú. Poniklá. Jedná se o pozemek kolem domu čp.
319 a před bytovými domy čp. 320 a 321, Preložka. Pozemková parcela byla rozdělena na
dvě části. Záměrem je nabídnout k odprodeji
nájemníkům a vlastníkům nemovitostí výše
zmiňovaných. Prodej je aktuální vzhledem
k tomu, že se v současné době projednává
prodej nemovitosti čp. 319.
OÚ Poniklá

Pronájem obslužného objektu
Bahýnko
Obec Poniklá oznamuje, že hledá zájemce o pronájem obslužného objektu
Bahýnko v letní sezoně. Nabízíme buď pronájem celého areálu HOMOLE, nebo pouze obslužného objektu. Zájemce předem
upozorňujeme, že v letním období jsou
plánovány stavební práce na tomto obslužném objektu, které spočívají v dobudování
střechy a vnějších omítek. Stavbou by neměl být omezen provoz samotného kiosku.
Zájemci se prosím hlaste na OÚ Poniklá
do konce měsíce května. Podrobnosti Vám
budou sděleny tamtéž.
OÚ Poniklá
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S Krakonošem u počítače
V regionu Krkonoš a Podkrkonoší je
realizován projekt s poetickým názvem
„S Krakonošem u počítače“, který byl schválen v rámci 2. kola Programu Iniciativy Společenství EQUAL. V projektech zahrnutých do
rozvojového programu EQUAL jsou uplatňovány principy rozvojového partnerství,
inovativních postupů, společného rozhodování všech zapojených partnerů, mezinárodní spolupráce, rovného přístupu žen a mužů
i mainstreamingové aktivity. Jde o projekty
experimentálního charakteru, jejichž hlavním úkolem je odzkoušet inovativní metody
řešení existujících problémů.
Projekt „S Krakonošem u počítače“
je zaměřen na problematiku vzdělávání
venkovských obyvatel s cílem nabídnout
lidem z hůře dostupných lokalit příležitost
ke zvýšení kvalifikace a získání základních
dovedností nezbytných pro plnohodnotný
život v moderní společnosti. Občanům, kteří
nemají rovné příležitosti následného vzdělávání, bude v rámci tohoto projektu nabídnuta
příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště
navštěvovat vzdělávací kurzy v oblasti výpočetní techniky, informatiky, kurzy cizích
jazyků, školení pro malé a střední podnikatele (daňové předpisy, účetnictví či legislativní
rámec podnikání), ale i řada dalších vzdělávacích modulů, o které tito občané projeví
zájem a které se ukáží ve světle aktuální situace regionálního trhu práce jako potřebné
a žádoucí. Projekt by měl přispět ke snižování
nerovností na trhu práce, odstraňování diskriminací vybraných skupin populace a zvyšování kvalifikace.
Myšlenka se zrodila na jaře roku 2004 na
Úřadu práce v Semilech. Na realizaci projektových aktivit se partnersky podílí vzdělávací
organizace VCT Turnov, ISŠ Vysoké nad Jizerou, RS Semily a SOUL Harrachov a obecní
zastupitelstva vybraných obcí, mediální a po-

Pod horami - březen - duben
litickou podporu přislíbil Liberecký krajský
úřad, Euroregion NISA a KRNAP, spolupráci
na bázi expertíz a poradenství pak AIVD Praha a MPSV ČR.

Zdroj:
www.krakonos.com

Vzdělání i do naší obcestarostka obce
Projekty „S Krakonošem u počítače“ a „Maminky po dovolené“
Máte zájem se vzdělávat? Chcete se naučit
pracovat s počítačem nebo cizím jazykům?
Nyní máte šanci. Úspěšný projekt „S Krakonošem u počítače“, který je zaměřen na
vzdělávání dospělých na venkově, má zájem
o další rozšíření svých aktivit i do naší obce.
Tento projekt již třetím rokem probíhá v semilském regionu a je o něj velký zájem. Je
realizován Úřadem práce v SEMILECH ve
spolupráci s občanským sdružením MOST
KE VZDĚLÁNÍ - BRIDGE TO EDUCATION
a získal finanční podporu v rámci programu
CIP EQUAL.

Krakonošův tým.

Zprávy z obce
Cílem programu je nabídnout lidem
z hůře dostupných lokalit příležitost ke zvýšení kvalifikace, získání základních dovedností
nezbytných pro plnohodnotný život v moderní společnosti. Občanům je nabídnuta
příležitost bezplatně a přímo v místě bydliště navštěvovat vzdělávací kurzy v oblasti
obsluhy počítače (práce s internetem, office,
digitální foto atd.), kurzy cizích jazyků, školení pro malé a střední podnikatele (daňové
předpisy, účetnictví či legislativní rámec podnikání), ale i řada dalších vzdělávacích modulů, o které občané projeví zájem. Proběhly
již kurzy svařování a obsluhy motorové pily,
s úspěchem zejména u dam se setkal kurz
vánoční vazby a výzdoby, velikonoční vazby
a kurz studené kuchyně. A navíc toto vzdělání
přijede za Vámi.
Krakonoš nabízí:
•
flexibilitu, protože kurzy jsou nabízeny mimo pracovní dobu (v odpoledních a
večerních hodinách) během týdne nebo o víkendech;

foto: OS Most ke vzdělání
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•
sladění s ostatními pracovními
jsme dali studentům k dispozici pracovnu
a rodinnými povinnostmi, jako jsou sezónní
starostky a pro počítačové kurzy jsme využili
zaměstnání, školní prázdniny a svátky;
prostor společenské místnosti místní turis•
blízké a rodinné prostředí, protože
tické ubytovny. To bylo vše, co bylo potřeba
kurzy se konají v prostorách místního obecze strany obce vykonat. Lektory a materiální
ního úřadu, kulturního domu nebo školy,
vybavení učeben zajistili další partneři proučení probíhá ve skupině blízkých, známých
jektu.“
a sousedů;
Občanské sdružení Most ke vzdělání
•
doprovodné podpůrné služby ve
a Úřad práce v Semilech realizují i další
formě péče o děti a zapůjčení studijních maprojekty zaměřené na vzdělávání dospělých.
teriálů;
Jedním z nich je například projekt Maminky
•
poradenství a individuální konzulpo „dovolené“. I tento projekt rozšiřuje své
tace;
působení na celý Liberecký, Královehradecký
•
výstupem z kurzu je certifikát, ktea Pardubický kraj. Je „šitý“ přímo na míru
rý umožňuje průkaznost nabytých znalostí
osobám po rodičovské dovolené, které se stáa dovedností;
vají vzhledem k péči o děti znevýhodněnou
•
aktivní zapojení se do tvorby proskupinou při návratu do zaměstnání.
gramu, možnost ovlivňovat podobu kurzu,
Cílem projektu je nabídnout osobám peorganizaci vzdělávání či navrhnout nové
čujícím o dítě/děti do 15 let ucelený program
vzdělávací obsahy;
celoživotního vzdělání, který pracuje s moti•
je to zdarma!
vací těchto osob, pomůže jim s orientací na
Co je potřeba udělat? Vyplnit dotaznítrhu práce a pomocí moderních metod vzděček a odevzdat ho na obecní úřad. První
lávání zvýší jejich uplatnitelnost. Maminky a
reálná možnost seznámit se s projektem
tatínkové mohou zdarma využít poradenské
jsou ukázkové kurzy na PC, které se budou
služby v oblasti vhodného výběru zaměstnákonat 20. 5. 2008 od 17:00 a od 18:30 hod.
ní a jeho efektivního hledání, zkusí si správně
v naší obci.
napsat životopis, dozví se, čeho se vyvarovat
A na závěr co o projektu řekla paní stapři přijímacím pohovoru, doplní si vzdělání,
rostka Hana
získají praxi...
Růžičková
Úhlavním
z obce Paseky
nepřítelem
nad Jizerou:
každého
„Velkou výuchazeče
Ukázkové kurzy práce na PC
hodou bylo
o zaměstnáproběhnou
pořádání
ní je strach
kurzů přímo
z odmítnutí,
20. 5. 2008 od 17:00 a 18:30
v obci. Vždyť
nedostatečné
komu se podocenění
v zasedací místnosti na OÚ Poniklá.
štěstí, aby se
vlastních znaVšichni, kdo máte zájem se naučit s
mohl zdarma
lostí a dovedv z d ě l á v a t počítačem lépe pracovat, jste srdečně ností. Ačkoliv
v místě svém a m i n k y,
zváni!
ho bydliště?
pečující o své
K tomu, aby
ratolesti a dose kurzy mohly rozjet naplno, bylo třeba zamácnost, mají skoro vždy zaměstnavatelům
jistit jen vhodné prostory. Pro jazykové kurzy
co nabídnout, setkáváme se u nich velice

S Krakonošem u počítače
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často s velmi malou sebedůvěrou. Prací na
sobě a na svém vzdělání lze však tento handicap lehce překonat a dohnat i 6 let mimo zaměstnání. Hledání nového pracovního místa
je pak mnohem snazší. V této souvislosti se
nabízí úsloví „Štěstí přeje připraveným“, které
platí i při hledání zaměstnání.
Máte-li i Vy zájem zúčastnit se podobného programu, který je tu pro Vás díky Evropskému sociálnímu fondu a Státnímu rozpočtu
České republiky zdarma, neváhejte a o svém
zájmu informujte své obecní zastupitele, nebo
se obracejte přímo na občanské sdružení
Most ke vzdělání na tel.: 481 311 698.

Most ke vzdělání,
občanské sdružení

Oznámení všem podnikatelům
a neziskovým organizacím
Chtěli bychom Vás informovat o možnosti, jak získat dotaci na svůj projekt či podnikatelský záměr, která se již nemusí opakovat.
Místní akční skupina (MAS) „Přiďte
pobejt“ působí na Jilemnicku už delší dobu.
V letošním roce se mu podařilo uspět ve velkém Leaderu ČR. Dopodrobna zpracovaný
strategický plán zaujal posudkovou komisi
natolik, že ho zařadila mezi 43 úspěšných
v ČR. Každá MAS může po dobu 5 let získat
nemalé peníze. Naše MAS, která sdružuje 22
obcí, bude moci každý rok rozdělit 8 mil. Kč.
Protože je nutná vlastní spoluúčast (u podnikatelů 50% a u neziskového sektoru a obcí
90 %), lze očekávat, že každý rok budou podpořeny v našem regionu projekty v hodnotě
13-14 mil. Kč.
Již v letošním roce budou vyhlášeny dvě
výzvy. První se předpokládá na konci června
a druhá na přelomu října a listopadu. Po vyhlášení bude 30 dní na vypracování a předání
projektu. Protože je to poměrně krátká doba,
vyzýváme Vás, přemýšlejte již nyní o svých
záměrech a připravujte si projekty. Sledujte
naše stránky www.ponikla.cz a stránky MAS

Zprávy z obce
www.maspridtepobejt.cz. Zde naleznete
všechny nejdůležitější informace potřebné
k podání žádosti.

Alena Vondrová
předsedkyně MAS Přijďte pobejt, o.s.

Kontejnery před školou
(Reakce na výzvu paní starostky o změně
stávajícího místa svozu tříděného odpadu
před ZŠ Poniklá).
Dobrý nápad přemístit sběrné místo, které je momentálně před ZŠ. Navrhuji místo za
starou farou.

Za rodinu Hlaváčových s pozdravem Vierka

Proč taková bezohlednost?
Opakovaně, rok co rok, se potýkáme
s neukázněnými motorkáři. Snad je to rok od
roku spíše horší. Dnešní mládež se prohání na
motorkách po loukách, pastvinách, dokonce
i v porostech obilí. Ptám se, proč taková
bezohlednost a lhostejnost. To Vám je úplně
lhostejné, jaké škody tím našemu družstvu
způsobíte? Nejedná se jen o materiální škody,
ale i finanční újmu. Pokud kontrola SZIF zjistí porušení pravidel pro získání dotací, jsou
nám vyúčtovány velké sankce. Vyjeté cesty až
do drnu od aut a motorek jsou postačující.
Neuvěřitelná a nepochopitelná je reakce některých rodičů. Ti své „ratolesti“ ještě
obhajují. Prý nemají kde jezdit. I s takovou
odpovědí jsme se setkali.
Protože se znají provinilci, bude snaha
celou záležitost vyřešit domluvou. Pokud se
bude situace opakovat, bude podáno trestní
oznámení na Policii ČR.
Budu velice ráda, pokud si tento článek
přečtou a budou respektovat i ostatní občané
a návštěvníci Poniklé. Oni takoví houbaři
umí také své.
Alena Vondrová
předsedkyně HD Krakonošův ranč
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Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 7. 4. 2008
Program jednání
1. Zahájení
2. Schválení úvěrové smlouvy
3. Usnesení a závěr

1) Zahájení
Deváté zasedání zastupitelstva obce bylo
zahájeno v 18:00 hod v zasedací místnosti
OÚ Poniklá za přítomnosti 13 členů zastupitelstva. Omluvena byla z rodinných důvodů
paní Květa Kavánová a pan Jiří Jindřišek z důvodů pracovních. Paní starostka se ujala slova. Protože se jednalo o mimořádné zasedání,
byli navrženi stejní ověřovatelé zápisu, jako
na posledním zasedání – paní Lenka Scholzová a ing. P. Plichta. Navrhovatelem usnesení
byl navržen pan Jaroslav Čížek, zapisovatelem
starostka Miloslava Kavánová.
Diskuse:
Bez příspěvků
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Diskuse:
Na otázku, zda je dobře chápán fakt, že
podmínkou uzavření úvěru u obou bank je
zřízení účtu, bylo starostkou odpovězeno
– u ČSOB ano, u Poštovní spořitelny již obec
Poniklá založený účet má. Dotaz: zda nebude
problém na tento účet směřovat minimálně
20% daňových a nedaňových příjmů? Odpověď: neměl by být. Vzhledem k jasným skutečnostem byla diskuse ukončena doplňující
informací paní starostky, že u ČSOB nemohou v současné době říci, zda mimořádné
splacení bude nebo nebude sankcionováno,
to vyplyne z podmínek konkrétní situace.
Naopak u Poštovní spořitelny je slibováno
předčasné splacení bez sankce. Navíc Poštovní spořitelna nabídla jako bonus roční vedení
účtu zdarma.
Návrh usnesení: ZO Poniklá schvaluje uzavření úvěrové smlouvy na částku 3.000.000,Kč s Poštovní spořitelnou s fixní úrokovou
sazbou po celou dobu splácení ve výši 4,53%.
Účelem úvěru je financování projektu „Výstavba školní tělocvičny v ZŠ Poniklá“ – II.
etapa – šatny, včetně dalších vyvolaných investic souvisejících s touto etapou. Smlouva
bude doplněna o dodatek, že poplatek za
mimořádnou splátku úvěru činí 0,- Kč a poplatek za předčasné splacení úvěru 0,- Kč.
Zajištění úvěru je opatřeno blankosměnkou
obce.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka

2) Schválení úvěrové smlouvy
Paní starostka zkonstatovala, že není nutné přítomné seznamovat se skutečnostmi, které jsou
uvedeny v úvěrových smlouvách ČSOB a Poštovní spořitelny, neboť všichni přítomní dostali
podklady v písemné podobě (Srovnávací tabulka je součástí zápisu a je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá). Z občanů se nikdo další nedostavil.
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3) Usnesení 10. zasedání ZO
obce Poniklá ze 7. 4. 2008
Rekapitulace usnesení 10. zasedání ZO je
přílohou zápisu a je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
podle zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Polemika

Polemika
notně připomínající praktiky naší parlamentní demokracie nechám na posouzení
Jako člen RO a zastupitel nemohu neobčanů obce, zastupujících širokou veřejreagovat na posledně uveřejněné vyjádření
nost.
pocitů zastupitele a redaktora časopisu Pod
Koneckonců to jsou a měli by to být
Horami pana Marka Kulhavého (Takhle
právě oni, kteří v roce 2010 budou hodnotit
opravdu ne!, Pod Horami č. 129, pozn. red.).
naší práci za uplynulé čtyři roky
Ano je sice pravda, že diskuse mezi
Otázkou zůstává jestli takovýto volební
zastupiteli zvolenými za SDH a především
systém je spravedlivý. Jestli by volba členů
členy RO v sobě skrývá jakési stálé napětí
RO a především volba starosty a místostavzniklé již od ustavující schůze nově vznikrosty neměla být přímá a jestli by poměrné
lého zastupitelstva v listopadu 2006, ale
zastoupení stran v zastupitelstvu nemělo
je to jen důsledek výsledků voleb, kdy při
být nahrazeno skutečným počtem dosažepovolebních jednáních bylo jasné, že obě
ných hlasů pro jednotlivé zastupitele. V tom
nejsilnější strany- TJ Sokol i SDH budou
případě bychom se na těchto stránkách a
potřebovat hlas nebo i oba hlasy zastupitelů
v této diskusi asi vůbec nesešli pane Kulhazvolených za KDU- ČSL.
vý. Do zastupitelstva by byli zvoleni jen obSamozřejmě byla možná dohoda těchto
čané, kteří sice mají svoji vážnost v obci, ale
nejsilnějších stran o vytvoření tzv. velké
nedokáží své názory dost dobře prezentovat
koalice v RO bez
jak na veřejnosti,
účasti KDU- ČSL,
tak třeba v časopi28.6.08 se koná
což by jaksi více
se či na webových
stvrzovalo výsledek
stránkách. I tuto
voleb. Bohužel k téskutečnost
však
to dohodě nedošlo
nechávám na poa KDU-ČSL, která
občanů
Začátek je ve 13:00 na Hřišti souzení
byla již dříve vyobce Poniklá, kteří
„Na Kozinách.“
zvána k povolebním
jistě své pocity
jednáním s TJ Sokol
dostatečně
jasně
na tuto spolupráci
vyjádří ve volbách
přistoupila a dala tak možnost zástupcům
v roce 2010.
z této strany vládnout v obci ve volebním
Prozatím se snažme k sobě chovat tak,
období do roku 2010. Avšak zástupci Sokola
abychom nemuseli mít pocit jakési ukřivděi KDU-ČSL nabídli účast v RO i zástupcům
nosti a někdy nesmyslného dohadování, což
SDH. Ale jejich rozhodnutí odejít do tzv.
ve veřejnosti vzbuzuje spíše pohrdání nad
opozice, bylo dostatečně jasně vyjádřeno na
naší prací v zastupitelstvu, která by měla
ustavující schůzi ZO, kdy jednotliví zastupibýt především službou pro potřeby a zájmy
telé zvolení za SDH tuto nabídku nepřijali
občanů v naší obci žijících.
Jaroslav Čížek
a vzdali se tak možnosti být po čtyři roky
zastupitel a člen RO za KDU-ČSL
při důležitých jednáních a rozhodováních
rady obce Poniklá. A to i přesto, že tento
(Na přání autora článek neprošel jazykovou korekjejich krok byl jak ze strany veřejnosti tak ze
turou.)
strany některých členů SDH kritizován.
Kdo tedy vytvořil takovouto atmosféru,

Takhle opravdu ne!

Pohádkový les
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Společenská kronika a jiná oznámení
Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Stříbrnou svatbu oslavili manželé Patchovi. Blahopřejeme a do dalších společných
let jim přejeme rodinnou pohodu, štěstí
a zdraví.

Jubilanti v březnu a dubnu

své dětství?
Vzpomínám si, jak jsem pro rychlou jízdu
na svém prvním kole (za své peníze) spadl ze
skály, zlomil si ruku a úplně zničil kolo. Místo
abych se poučil a jezdil pomaleji, řekl jsem si,
že se to do příště líp naučím.

V měsíci březnu a dubnu oslavili životní
jubilea:

Jaká byla Vaše cesta ke kněžství a proč
jste se pro ně rozhodl?

70 let – pan Josef Vinklář
75 let – paní Blažena Jindrová
80 let – paní Vlasta Václavíková
80 let – pan Josef Holubec
80 let – paní Věra Skalská
85 let – paní Anna Holubcová
Všem přejeme hodně zdraví a pohody. Milé
přátele kolem sebe a neutichající životní optimismus. Gratulujeme!

Prvním impulsem bylo utříbit si svůj
vztah k Pánu Bohu. Protože nebyla jiná
možnost, šel jsem do semináře. Nejprve do
Litoměřic a po sametové revoluci do Prahy. Procházel jsem různými duchovními
společenstvími - evangelické společenství,
židovská komunita, až jsem se dostal k cisterciákům v Heiligenkreuzu, kde jsem dostudoval. Pak jsem strávil půl roku u kartuziánů
na Bodamském jezeře a půl roku v Izraeli. Po
návratu z Izraele jsem přijal kněžské svěcení
jako další, doufám, že ne poslední, krok své
duchovní cesty.

Rozloučení
Společně s rodinnými příslušníky jsme se
rozloučili ve věku 85 let s panem Josefem
Palasem, ve věku úctyhodných 96 let s nejstarší občankou obce Poniklá, paní Marií Holubcovou, ve věku 75 let s panem Jaroslavem
Vaníčkem. Všem pozůstalým vyjadřujeme
upřímnou soustrast.
Připravil obecní úřad

Ivo Kvapil - rozhovor
Mohl byste nám prosím říci, odkud pocházíte a jaká byla vaše rodina?
Pocházím z Prostějovska, z malé vesnice
Ponikev (asi 200 obyvatel). Jsem ze sedmi
sourozenců (4 holky a 3 kluci). Já jsem z nich
prostřední. Maminka pochází ze Slovenska
od Prešova. Otec pracoval v zemědělství
a v lese, maminka šila, háčkovala, pletla.
Máte nějakou zajímavou vzpomínku na
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Kde jste působil?
Začínal jsem jako kaplan v Kutné Hoře,
kde jsem byl asi rok. Pak jsem strávil tři
roky ve farnostech Sloupnice a Řetová na
Litomyšlsku. Poté jsem byl čtyři roky zde, následně rok v Bystřeci, Výprachticích, Horních
Heřmanicích a Valteřicích. A teď působím
opět tady.
Máte nějaké záliby? Jaké?
Silná auta, silné motorky, rychlou jízdu. Video, spánek, slivovici (jsem z Hané),
maso… raději dál pomlčím.
Co Vám dokáže zkazit náladu?
Otrávení lidé a „živé mrtvoly“.

Pod horami - březen - duben
Čeho si vážíte na našich farnostech a za
co byste nás pochválil?
Že i když je nás málo, tak žijeme.
Co vám na našich farnostech vadí a jaké
navrhujete řešení?
Vadí mi, že dva lidi se sedřou a ostatní se
s úsměvem vezou. V průměru každá farnost
žije z práce a aktivity 5-6 lidí. Řešení vidím
v tom, aby ti, co dělají, se zamysleli, zda svojí
prací neškodí těm, co nic nedělají. A těm, kteří nic nedělají, doporučuji, aby se zamysleli,
zda není čas ke konečnému probuzení či ke
konečné smrti.
Co plánujete do budoucna, máte nějakou představu?
Ohledně sebe chci prohloubit svůj intelektuální a duchovní život, udělat opět nějaký - doufám že moudrý - krok k věčnosti.

Společenská kronika
A ohledně nás mám představu, aby se všichni
zapojili do chodu farnosti. Ne všichni musí
dělat všechno. Každý ať dělá svoje. Chci, aby
většina z nás žila pravdivým duchovním životem jak v kostele, tak i mimo něj.
A co vzkážete našim čtenářům?
Pamatujte na slušné vychování, čtěte Písmo svaté a polepšete se, nedělejte mně a církvi a farnostem ostudu… raději opět mlčím.

Děkuji Vám za rozhovor a za všechny
farníky Vám přeji do života hodně síly, radosti a Božího požehnání.
(MiH)

Panu faráři, který oslavil 40. narozeniny,
přejeme k jeho významnému jubileu všechno nejlepší, životní sílu a optimismus v jeho
tak důležité práci.
OÚ Poniklá

foto: Martin Purkrábek
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Brigáda na hřišti „Na Vršku“
Tak jsme si zase protáhli svaly trošku
jinak než na aerobiku nebo volejbale. Pod
dohledem samotného starosty Sokolů jsme
zvládli tělocvičné nářadí v podobě železných
hrabiček. Hřiště Na Vršku a přilehlé meze
jsou připraveny pro další volejbalovou sezónu. Cvičenky a cvičenci předvedli skladbu na
výbornou, i když nebyla secvičena. Kdo umí,
ten umí! Díky.
TJ Sokol Poniklá

Plán sportovních a kulturních
akcí TJ Sokol Poniklá

Pro skalní příznivce akce přespolní
17. května 2008
Satori - koncert v Železném Brodu
31. května 2008
Satori - přehlídka sokolských pěveckých
sborů v Jihlavě
20. - 22. června 2008
„Slet pod Ještědem“ - ženy aerobik
5. července 2008
Satori – koncert v Jičíně

TJ Sokol Poniklá

Místní akce
3. května 2008
Volejbal
(Poniklá : M. Hradiště; začátek 10:00, hřiště
na Vršku)

Divadelní PoPles

17. května 2008
Volejbal
(Poniklá : TJ Turnov „A“; začátek 10:00,
hřiště na Vršku)
Divadelní PoPles; 20:05 Pohostinství Mádle

V sobotu 17. května od
20:05 hodin
v ponikelské kantýně
(Pohostinství Mádle)

25. května 2008
Volejbal
(Poniklá : Bižuterie „B“)
31. května 2008
Běh Poniklá – Rezek
(start v 16:00)
21. června 2008
Volejbal
(Poniklá : Vysoké nad Jizerou)
V případě nepříznivého počasí se zápasy
přesouvají do Rokytnice n. J. – těl. ZŠ
Bez přesného termínu:
„Pouťový koncert Satori“
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Jednotícím tématem je letos
u příležitosti olympijského
roku a sokolských základů
našeho souboru „SPORT“.
Hraje hudební skupina
Koneckonců!
Tombola bude bohatá!
Vstupné 60,-, borci ve
sportovním úboru 40,-.
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme Vám všem, kteří jste nám poslali vyluštěné šifry. Do slosování jsme tentokrát
mohli zařadit všechny odpovědi - většina z Vás dokonce vyřešila všechno. Z celkem 19 správných odpovědí jsme opět vylosovali 3 výherce.
Čepice od firmy Singing Rock, s.r.o. z Poniklé získávají:
Výherci:
Markéta Václavíková, Poniklá 487
Jana Kázmerová, Poniklá 300
Lukáš Kozák, Chotělice 111, 503 53 Smidary
Blahopřejeme!
Správná řešení a klíč k šifrám z minulého čísla:
1) čelovka (napsáno odzadu);
2) sedák (posunuto v abecedě o jedno písmeno dopředu);
3) termoska (do mezery mezi horním a dolním písmenem patří písmeno, které se v abecedě
nachází mezi nimi);
4) návleky (za každým písmenem, které patří do hledaného slova, jsou vložena dvě písmena
jiná);
5) lano (za každým písmenem, které patří do hledaného slova, se opakují tři písmena);
6) cepín (hledané slovo se skládá z velkých písmen);
7) sněžnice (písmena jsou v mřížce napsána „do hada“);
8) karabina (posunuto o jednu slabiku).
Příští číslo zpravodaje bude prázdninové, už teď jsme proto pro Vás přichystali letní cenu.
Tři vylosovaní výherci soutěže z tohoto čísla totiž budou moci vyrazit na výlet na Farmu Hucul na Janově hoře, kde je čeká výhra - hodinová vyjížďka na koni!
A co pro to musíte udělat? Na další stránce najdete 10 hádanek a 15 možných návrhů na
jejich řešení. Přiřaďte správné řešení k hádance a je to!
Správné odpovědi nám posílejte do 30. 6. 2008 na adresu marek@rautis.cz nebo je nechte
na Obecním úřadě.
Těšíme se!
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1)
Stoupá bez nohou,
bublá - úst nemá,
béře bez rukou
i kupy sena.
Co to je?
2)
Černá hlavička,
bílá nožička,
když hlavička zčervená,
nožička zčerná.
Co to je?
3)
Černý do koupele,
červený z koupele.
Co to je?
4)
Celá chalupa vyhoří,
a přece se nezboří.
Co to je?
5)
Sedí pán na vršku,
měkkou má podušku,
často se smekne,
nic se nelekne.
Co to je?
6)
Dřevěnou má v břiše duši,
dlouhý krk a čtyři uši.
Co to je?
7)
Sedmery má schody,
a vejde se do kapky vody.
17

Soutěž

8)
Má pěknou hlavičku,
jen jednu nožičku,
hoví si v lesíčku.
Co to je?
9)
Ve mně tma, venku světlo,
ve mně zima, venku teplo,
ve mně teplo, venku mráz,
uhodne to někdo z vás?
10)
Jede kočí, má sto očí,
do každého něco strčí.
Co to je?
Možnosti:
a) Rak
b) Dýmka
c) Koště
d) Vejce
e) Klobouk
f) Hrábě
g) Potok
h) Bláto
i) Sirka
j) Sklep
k) Hřib
l) Hřebík
m) Struhadlo
o) Housle
p) Duha
soutěž připravuje
Bára Konvalinková
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Deník ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
13. 3. - Jilemnický sukces
Nadpis pro hodnocení našeho vystoupení s Krvavým románem na Jilemnické
přehlídce „Březen měsíc divadla“ nepochází
tentokrát z hlavy mé, nýbrž z hlavy jednoho
zkušeného přespolního ochotníka. Pochvalná
krátká textová zpráva, kterou jsme od něj po
představení obdrželi, vyjadřovala, doufejme,
většinový názor publika. Sepsání dlouhé
textové zprávy o již čtrnáctém uvedení naší
současné vlajkové lodi, bude však o to náročnější…
Vyjdeme-li totiž z předpokladu, že mno-

Školníkovi zjevně šmakovalo

hem snazší je na papír vnést vzpomínky na
události neveselé až chmurné, trapné, bolestné či ostudné, bude kompozice následujících
řádků nutně krkolomná. Byli bychom neradi,
aby tato zpráva vyzněla jako nabubřelý chvalozpěv. Nelze však smlčeti, že slovo „sukces“
vpravdě vystihlo atmosféru jilemnického
vystoupení.
Je nepopiratelné, že nám do karet hrálo
i několik příznivých okolností. Nastupovali
jsme totiž na jeviště, které před námi naposledy v rámci přehlídky obývali profesionálové z „Docela velkého divadla Litvínov“. Laťka
byla, věřte, nevysoko… A navíc se na nás přišel podívat fantasticky vysoký počet diváků.
Obecenstvo dle našich odhadů čítalo na 350 duší, což je
náš zatímní rekord. Energii
sálající z takového množství
příznivě naladěných diváků
by byl hřích neproměnit
v úspěch. Aby však ta cestička k potlesku nebyla cele
prosta trní, ochořela nám
v den vystoupení herečka
Petra Plichtová. To byl důvod ke svraštění čela nejen
jejího (protože v městě svých
současných gymnaziálních
studií měla přirozeně chuť se
blýsknout), ale také režisérova. Kde zjednat během několika hodin záskok? Naštěstí
se prokázala univerzálnost
Martiny Holubcové, která si
s chutí na své konto připsala
další dvojici rolí. Šibeniční
čas v němž secvičila choreografii příslušných tanečků je
hoden pochvalného uznání.
Pohotově oprášila již jednou
alternovanou roli i Bára Kavánová, pročež nebylo třeba

foto: mistr zvuku Jára Vojtíšek
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vystoupení odvolávat.
Sluší se nyní poděkovat obecenstvu za
velmi dobrou spolupráci. Zejména je třeba
vyzdvihnout mimořádné nasazení jedné obzvláště spokojené divačky, jejíž neutuchající
smích strhával i mnohé další. Pro škarohlídy
poznamenám, že tento divaččin výkon nebyl
dílem úplatně inscenovaným…
Rád se zmiňuji také o potěšitelném jevu,
který Krvavý román provází prakticky od
první reprízy. Po vzoru sportovních fandů
nás totiž na výjezdní štace pravidelně doprovázejí skalní ponikelští příznivci. Ona
paralela s fotbalovými (neb jinými) chuligány je naštěstí jen částečná. Naši kultivovaní
diváci proto neměli potřebu zbít domácí část
obecenstva, podpálit několikero před divadlem stojících automobilů a popelnic, ani na
jeviště nemetali otravné dýmovnice. Přátelé,
děkujeme!
Tomáš Hájek

22. 3. - Josefův Důl podruhé
aneb Školníkova opulentní
hostina
Po bezmála dvou letech nás cestování s rvavým románem zavedlo opět do lůna Jizerských
hor. Josefův důl byl již v květnu 2006 svědkem
první reprízy Váchalovského panoptika a zároveň strůjcem našeho tehdejšího postupu na
Vysockou národní přehlídku.
Je-li třeba se o některé události zmínit obšírněji, pak je jí tentokrát bezpochyby průběh
čtvrtého dějství. Pro čtenáře Krvavého románu
neznalé, připomeňme základní reálie: V pitevním ústavu barcelonském bok po boku vegetují
a z umrlců polévku a další krmě vaří manželé
Kubovi (Eva Holubcová a Jiří Řehořek). Na
tyto kulinářské speciality k nim pravidelně
dochází početná barcelonská chátra (mnozí +
Petr Zákravský, řečený Školník) a s gustem si
pochutnává na umrlčinách. Zatímco spokojení
manželé mají v režijní koncepci nárok na skutečné masité (byť náhražkové) flákoty, chudý lid
musí při figurování scény vystačit s atrapami
těchto pokrmů. Nesmírně podmanivý pohled
se naskytl všem, kteří v pravou chvíli pozorovali
obětavou hereckou práci zmíněného Školníka.
Ten totiž stržen výkonem rodiny Kubových naturalisticky baštících svoji porci, sám se vrhl se
stejnou vervou na vlastní rekvizitu. Pranic mu
v jeho rozohnění nebylo proti mysli, že vosková
náhražka bude patrně obtížně stravitelná, a zakusoval se do ní s neutuchajícím nadšením. Jistou vrásku obavy nad osudem ožíraných rekvizit z režisérova čela jistě svál onen mimořádný
estetický vjem, který byl takto vykouzlen.
Josefodolskými ochotnickými přáteli, „prostými“ diváky i panem režisérem Pšeničkou
(který neváhal za touto podívanou urazit 120
kilometrů) byla Školníkova obětavost náležitě
oceněna!
Tomáš Hájek

Principál Montalbanu Jiří Aubris a Eva
Marie Kuželová
foto: Soňa Fišerová
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4., 11. a 18. 3. - Duben pří
svíčkách
Diváci věrní tradičnímu cyklu Večerů při
svíčce měli letošního dubna trojnásobnou
radost. Autoklub Poniklá ve spolupráci s OÚ
Poniklá uspořádal trojici příjemných večerů
s velmi různorodým a pestrým programem.
Nejprve se (4. dubna) v zasedací místnosti
obecního úřadu rozeznělo kerkonošské nářečí v pásmu Poudačky zpod Kokerháče. Tento
dnes již beznadějně vadnoucí a odeznívající
dialekt zazněl ve své původní kráse prostřednictvím díla vzácných písmáků, zejména paní
Amálie Kutínové a Marie Kubátové. Volné
umělecké ochotnické sdružení MONTALBAN z Jilemnice se tentokrát mírně odchýlilo
od svého tradičně spíše vážného repertoáru
a od vedením principála Jiřího Aubrise zdramatizovalo veselé a hravé, přitom však horalskou moudrostí opentlené, poudačky. Zcela

Deník ponikelského ochotníka
„vyprodaný“ sálek prokázal, že v Poniklé
– všeobecně uznávané za kolébku nejryzejší
podoby našeho nářečí – je o tento malebný
žánr zájem. Diváci, věříme, odcházeli nejen
pohlazeni vlastní lahodností „kerkonoštiny“,
ale i naplněni vzácně rozumným horalským
pohledem na svět.
O týden později (11. dubna) pak naše
zraky mohly směřovat o několik dalších tisíc
výškových metrů vzhůru. Relativně poklidné
krkonošské reálie vystřídali opravdoví horští obři. Přední český horolezec Petr Mašek
k nám již poněkolikáté zavítal a nad bohatou
fotodokumentací zavzpomínal na své, vpravdě extrémní, horolezecké výpravy. Tentokráte
nás putování po jeho cepíny a mačkami
vyznačených stopách zavedlo do velehor
exotické Kolumbie. Příjemný vypravěč sklidil
sympatie publika nejen za popis svých úspěchů (mimochodem dosažených bez kyslíkových přístrojů a průvodů najatých šerpů), ale
i zdánlivých proher. Duševní vyzrálost, která

Volné umělecké ochotnické sdružení MONTALBAN z Jilemnice se tentokrát mírně odchýlilo
od svého tradičně spíše vážného repertoáru...

foto: Marek Kulhavý
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umožní dojít po mnohadenních peripetiích
těsně pod vysněným vrcholem k rozhodnutí
obrátit své kroky zpět - a díky tomu přežít - je
vzácná…
Třetím v pořadí (18. dubna) byl večer situovaný nezvykle do prostředí ponikelského
„kulturního domu“. Zajímavý experiment
skloubit koncert jazzové kapely Meckie
Messer s tradičním pátečním „kantýnským“
alkoholovým maratónem přinesl poněkud
rozporuplné pocity… Hovořil bych o tom,
že jsme byli svědky naprosté mimoběžnosti
dvou (resp. tří) odlišných světů:
- Svět prvý: Lidé, kteří Pohostinství navštívili s touhou vyslechnout neotřelý hudební projev turnovské kapely, jásali nadšením.
Však bylo proč! I přesto, že takto motivovaných návštěvníků přišlo (věru nepochopitelně) poskrovnu, vytvořili solidní atmosféru. Ta
nezůstala bez odezvy a muzikanti v čele s „Jaroslavem Wabi Žalmanem Kotkem z vlastní
vůle vedoucím a kapelníkem“ si svůj úspěch
zjevně užívali. A tak byla naše venkovská kulturní scéna zčeřena úctyhodným improvizačním mistrovstvím Pánů muzikantů.
- Svět druhý: Místní štamgasti naproti
tomu jasně dávali najevo nevoli, s jakou musí
trpně poslouchat nechtěné melodie. Hlavní
pořadatel Večerů při svíčce Václav Hájek musel proto vynaložit značné množství diplomacie, aby mohl zachránit důstojný průběh
koncertu!
-Svět třetí: Názor třetí početné přítomné
skupiny ponikelských spoluobčanů nemohu,
žel, věrohodně interpretovat. Ze skelných
pohledů před ponikelským Chrámem múz
fetujících narkomanů jsem jaksi nebyl s to
vyčíst jejich vztah k proběhnuvšímu kulturnímu večeru…
Ač to „přespolní“ kultura nemá vždy
v našem údolíčku jednoduché, ač je většinou
ponikelských sousedů bojkotována a přehlížena a ač se občas dokonce dostává do
přímého sváru s historicky daným koloritem
Poniklé, doufám, že nebude ubita definitivně! Přeji si, aby se i nadále našli tací, kteří ji
dokáží zprostředkovat i nám ostatním. Že to
bude do jisté míry boj s větrnými mlýny a že
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čas od času od nich bude takovýto troufalec
lopatkami řádně zfackován, je víc než jisté!
Třeba však nadejde doba, kdy se i širší vrstvy
dovtípí, že jsou to právě kultura a schopnost
estetického vnímání vůbec, které nás odlišují
od zbytku tvorstva. (Nikoliv tedy práce, jak
mylně dovozovali marxisté – pro hmotnou
potřebu „pracují“ na svých doupatech a obživě i zvířata, ne?)
Večerům při svíčce, které jsou svěžím
vánkem do našich (okolními kopci izolovaných) kulturních rozhledů, přeji dostatek
spokojených diváků!
Tomáš Hájek

Paměť ponikelského divadla
Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem, kteří se ochotně spolupodílejí na projektu sběru a digitalizace veškerých historických památek o ponikelských, přívlackých
a jilemských divadelních bardech (před
rokem 1985). Zejména děkujeme paní Elišce
Janatové, Ireně Nechanické, Daně Skovajsové, Aleně Šírové, a panu Jindřichu Kubínovi.
Zmíněné šarmantní dámy i ctěný pán nám
laskavě dali nahlédnout do bohatých osobních
archívů, projevili značnou iniciativu při sběru
doplňkových informací a osobní vzpomínkou
doplnili naše historické povědomí. Děkujeme!!! Těšíme se zároveň i na další historické
fotografie, scénáře, příběhy i jiné dokumenty,
jejichž zapůjčení je rozjednáno s celou řadou
oslovených osobností.
Apelujeme na všechny, kteří mají možnost
připojit i svůj (byť sebenepatrnější) kamének
do skládané mozaiky, aby tak učinili. Není
jisté, kdy v budoucnu se bude podobná akce
opakovat.
Kontaktní osoba: Tomáš Hájek (el. pošta:
kolar@ponikla.cz, tel.: 736 179 277)
Podrobnosti o dění v souboru naleznete
na internetových stránkách:
http://kolar.ponikla.cz

Tomáš Hájek
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Ponikleský kulturník

Ponikelský kulturník
Kulturní a společenské akce v
květnu a červnu
17. května - Cyklokozákov
Cyklistický výlet na Kozákov. Sraz borců
a borkyň v 9:00 u obecního úřadu. Pořádá TJ Poniklá
17. května - Divadelní PoPles
V sobotu 17. května od 20:05 hodin v ponikelské kantýně (Pohostinství Mádle).
Jednotícím tématem je letos u příležitosti
olympijského roku a sokolských základů
našeho souboru „SPORT“. Hraje hudební
skupina Koneckonců! Tombola bude bohatá! Vstupné 60,-, borci ve sportovním
úboru 40,-. Pořádá Divadelní spolek J. J.
Kolár.
31. května - Okolo Poniklé
Pěší procházka okolo Poniklé. Sraz v 9:00
u obecního úřadu. Pořádá TJ Poniklá.
31. května - Běh na Rezek
Závod v běhu do vrchu. Start již tradičně
v 16:00, kde jinde než dole pod kopcem.
Pořádá TJ Sokol Poniklá.
14. června - Cykloštěpánka
Cyklistický výlet na rozhlednu Štěpánku.
Sraz borců a borkyň v 9:00 u obecního
úřadu. Pořádá TJ Poniklá.
28. června - Pohádkový les
Již tradiční Pohádkový les se bude konat v sobotu 28. června od 13:00 hodin na hřišti „Na
Kozinách“. Pořádá obec Poniklá.
Připravil Marek Kulhavý

Program Kino 70, Jilemnice
10 000 př.n.l.
čtvrtek 15. 05. 19:30
Člen horského kmene, mladý lovec D’Leh objevil tu nejsilnější vášeň svého srdce – krásnou
dívku Evolet. Do vesnice jednoho dne vtrhnou
neznámí nájezdníci a Evolet unesou. D’Leh
se společně s tlupou nejodvážnějších lovců
vydává po jejich stopách, rozhodnut jít třeba
až na sám konec světa. Skupina nedobrovolných hrdinů se při svém putování musí utkat
s šavlozubými tygry, prehistorickými stvůrami
i sami se sebou. Na konci cesty je navíc čeká
setkání se Ztracenou civilizací.

Režie: Roland Emmerich
Hrají: Cliff Curtis, Camilla Belle, Omar
Sharif, Steven Strait
USA/ Nový Zéland – titulky/
dobrodružný-drama
Oko
Pondělí 19. 05. 19:30
Sydney Wells je známou losangeleskou koncertní housliskou, která v dětství přišla nešťastnou náhodou o zrak. Transplantace očí je
její jedinou šancí. Konečně nastal její čas. Po
operaci se zdá být vše v naprostém pořádku.
Za pomoci lékaře Paula Faulknera a své sestry
Helen se začne Sydney znovu zapojovat do
běžného života. Jenže její štěstí je krátkodobé.
Začínají se jí zjevovat stínové postavy a děsivé
představy. Jedná se o následky operace, nebo
si jen její mozek zvyká na zrak a přízraky jsou
pouhým proudem její fantazie?

Režie: David Moreau, Xavier Palud,
Patrick Lussier
Hrají: Jassica Alba, Parker Posey,
Alessandro Nivola
USA – titulky/horor
O rodičích a dětech
Středa 21. 05. 17:30, 20:00
Komedie O rodičích a dětech chce navázat na
nejlepší tradice české filmové komedie. Vtipné
dialogy, výjimečné herecké výkony a humor
spojující diváky napříč generacemi. Příběh
filmu vychází ze zdánlivě banální situace. Syn
jde na procházku se svým otcem... Syn je zralý
čtyřicátník a žije spokojeně se svou přítelkyní.
Otci je přes sedmdesát. Je bývalý vědec-biolog.
Klasický intelektuál v dobrém slova smyslu.
Zdánlivě jediné, co tyto dva muže spojuje, je
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to, že se jdou jednou za měsíc společně projít
Prahou…

Režie: Vladimír Michálek
Hrají: David Novotný, Josef Somr, Lubo
Kostelný, Zuzana Stivínová, Lenka Vlasáková, Jiří Lábus
ČR – poetická komedie
Kronika rodu Spiderwicků
Neděle 25. 05. 17:30
Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se
sourozenci Jared, Simon a Mallory právě přistěhovali, vypadal už na první pohled velmi
záhadně. A druhý pohled jim stačil k tomu,
aby vytušili, že je na téhle divné adrese čeká
největší dobrodružství jejich života. Kronika
rodu Spiderwicků je adaptací populární stejnojmenné knižní série (vyšla i u nás), ve které
ožívá fantastický svět obývaný ještě fantastičtějšími bytostmi.

Režie: Mark Waters
Hrají: Freddie Highmore, Andrew McCarthy, Izabella Miko, Nick Nolte
USA – dabing/dobrodružný
Tahle země není pro starý
Středa 28. 05. 19:30
Původně si chtěl Lleywelyn Moss v noci jenom
zalovit. Jenže v místech, kde se prázdná pustina dělí díky hraničním kamenům na Texas
a Mexiko, měl „štěstí“ na jiný úlovek. Mezi
zkrvavenými těly v rozstřílených autech leželo
několik balíků čistého heroinu a dva miliony
dolarů v hotovosti. Neodolal pokušení a započal tím zběsilou štvanici na sebe i svoji mladou ženu. V jejich stopách se vydává stárnoucí
šerif Ed Tom Bell, který ví, že pokud dvojici
nenajde dřív než profesionální zabiják Anton
Chigurh, bude s nimi zle.

Snímek obdržel 4 Oscary a 2 Zlaté Glóby
za rok 2007.
Režie: Joel Coen, Ethan Coen
Hrají: Tommy Lee Jones, Javier Bardem,
Josh Brolin, Woody Harrelson
USA – titulky/krimi
Venkovský učitel
Středa 04. 06. 17:30, 20:00
Učitel opouští gymnázium a rodiče v hlavním
městě a přichází učit na venkovskou školu, aby
tak zapomněl na nevydařené milostné vztahy
a našel znovu sám sebe. Postupně získává důvěru místních lidí. Jednou z nich je svérázná
statkářka Marie a její sedmnáctiletý syn. Učitel ve snaze pomoci neodolá touze dotknout
se chlapcova těla. Dokážou v sobě hrdinové
tohoto příběhu najít sílu k odpuštění, potkají
nakonec lásku nebo přátelství?
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Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Pavel Liška, Zuzana Bydžovská,
Ladislav Šedivý, Marek Daniel, Tereza
Voříšková
ČR/Francie/Německo – drama
Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
Pátek 06. 06. 19:30
Bratři Andy a Hank mají problém – tíživý
nedostatek financí. Jeden si užíval, ale za cenu
daňových úniků, na které mu právě přišel
auditor. Druhý nemá práci a tím pádem ani
peníze na výživné pro své dítě a svoji bývalou
ženu. Aby se z toho dostali ven, napadl Andyho tak trochu zvrácený nápad, jehož realizací
je pověřen Hank. Rozhodnou se vyloupit
klenotnictví svých rodičů. Věci se ovšem vymknou kontrole a místo lupu se oba dostanou
do ještě šílenějších situací, než si kdy dokázali
představit. Při loupeži totiž byla zavražděna
jejich matka a otec se sám pouští do pátrání
po vrazích.

Režie: Sidney Lumet
Hrají: Philip Seymour Hoffman, Ethan
Hawke, Albert Finney, Marisa Tomei
USA – titulky/krimi-drama
Do 15 let nevhodný
Než si pro nás přijde
úterý 10. 06. 19:30
Dva přátelé, oba ve stadiu nevyléčitelné rakoviny, se rozhodnou utéct z nemocničního
oddělení a vydávají se na společnou cestu
se seznamem věcí, které by rádi udělali před
svou smrtí.
Režie: Rob Reiner

Hrají: Jack Nicholson, Morgan Freeman,
Sean Hayes, Rob Morrow
USA – titulky/komedie
Do 12 let nevhodný
KARAMAZOVI
čtvrtek 12. 06. 17:30, 20:00
Do Krakova přijíždí skupina pražských herců
v čele s režisérem hry, aby na alternativním
festivalu v netradičním prostoru oceláren
uvedla jevištní adaptaci Dostojevského hry
Bratři Karamazovi, jejímž základem je vyšetřování otcovraždy. Na pozadí divadelní
zkoušky sledujeme osudy hereckého souboru,
komické příběhy herců a režiséra. Do děje zasahuje i osobní tragédie jednoho z diváků, který projeví nezvyklé přání: poprosí herce, aby
zahráli jenom pro něj. Zkouška se promění ve
strhující představení, kdy herci vystupují pro
jediného diváka.

Režie: Petr Zelenka
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Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor
Chmela, Roman Luknár, Lenka Krobotová, Michaela Badinková
ČR/Polsko – drama
Taková normální rodinka
Sobota 14. 06. 17:30, 20:00
V hájence na samotě žijí na hromádce už čtyři
generace rodiny Hanákových… Celovečerní
film Taková normální rodinka vznikl na motivy jednoho z nejoblíbenějších českých televizních seriálů a knihy Fan Vavřincové. Taková
normální rodinka chce navázat na půvab a oblibu tradičních českých veseloher. Je to příběh
o směšných lidských slabůstkách, komických
i absurdních situacích, které nutně musí potkat
soužití několika generací, ale především o sounáležitosti, toleranci a lásce, která drží rodinu
pohromadě i v těch nejtěžších situacích.

Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jiří Mádl, Eva Holubová, Marián
Labuda, Monika Zoubková, Vanda Hybnerová, Ivan Chýlková
ČR – komedie
Přístupný
Bobule
Středa 18. 06. 17:30, 20:00
Letní komedie, která nás zavede na moravské
vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy
a Jirky. Honza je typický městský floutek. Jeho
kámoš Jirka je podvodníček, který moc rozumu
nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí
geniálně oblbnout ženské. Právě toho oba využívají při svých podvodech. Kšeují s byty, auty
a vůbec se vším, co se právě namane. Jednoho
dne se Honza dozví, že jeho moravský děda,
kterého dlouho neviděl, je vážně nemocný.
Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí
a rozhodne se splnit dědovi jeho životní sen.
Zajistí mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní
si tím i svůj sen.

Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková,
Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš
Matonoha, Lucie Benešová
ČR – komedie
Až na krev
Pátek 20. 06. 19:30
Snímek Až na krev se odehrává v Kalifornii na
přelomu století, v období ropného boomu. Příběh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa
(Daniel Day-Lewis), osamělého otce, který se
z ivořícího horníka ve stříbrném dole vypracuje na pozici ropného magnáta.
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vin J. O’Connor, Ciarán Hinds
USA – titulky/drama
Do 15 let nevhodný
Kuličky
Neděle 22. 06. 17:30, 20:00
Kuličky jsou povídkový film o tom, jak ženy
manipulují s muži. O drobných vydíráních,
o pláči, o slzách, o schopnosti se obětovat pro
vysněný cíl, o sexu ve službách, o tom jak využít empatie. Začíná to už v dětství na hřišti a
nekončí ani po smrti. Postupem let se ženský
mechanismus manipulace rozvíjí, formuje, zraje až dospěje k dokonalosti. Jednotlivé příběhy
se odehrávají na technopárty i na katolické faře
a završují se ve spokojené domácí rutině dvou
starých lidí, kterou už nemůže narušit nic – ani
smrt.

Režie: Olga Dobrowská
Hrají: Vladimír Škultéty, Marika Procházková, Jiří Vyorálek, Petr Jeništa
ČR – komedie
Přístupný
Horton
Středa 25. 06. 17:30
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu novou
pohádkou pro děti i dospělé. Slon Horton objeví smítko volající o pomoc. Není to jen tak
ledajaké smítko, žijí v něm Kdovíci a potřebují
pomoc, hrozí jim totiž zánik. Milý Horton se
spřátelí se starostou Kdovíkova a vydává se na
horu, aby je zachránil. Zde se setkává se spoustou překážek, které mu přichystala klokanice.

Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward
V českém znění: Martin Dejdar, Petr
Rychlý, Zdeněk Svěrák, Hana Talpová,
Lukáš Hlavica
USA – dabing/animovaný
Darjeeling s ručením omezeným
Sobota 28. 06. 19:30
Bláznivá komedie o putování tří bratrů do
Indie za dobrodružstvím, aby tak upevnili svůj
vztah. Vše se ale zvrtne a bratři se ocitají spolu
se svými kufry uprostřed pouště. Jejich dobrodružství zde však teprve začíná…

Režie: Wes Anderson
Hrají: Owen Wilson, Adrien Brody, Jason
Schwartzman, Bill Muray, Natalie Portman
podle www.mestojilemnice.cz
připravil Marek Kulhavý

Režie: Paul omas Anderson
Hrají: Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Ke-
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M�stské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA KV�TEN A �ERVEN 2008
*
*
*

st�eda 7.5. v 18.00 h.

NEJKRÁSN�JÍ HÁDANKA

Nová filmová pohádka Zde�ka Troky (98 min.).
Venkovský chasník Mat�j miluje sedlákovu dceru Majdalenku. A ... ostatní se dovíte v KIN�.

p�ístupný

Vstupné 70,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.5. v 19.45 h.

10 000 p�. n. l.

p�ístupný (12)

Americký výpravný dobrodruný film (109 min.) z doby dávno minulé. Skupina nedobrovolných hrdin� Vstupné 70,- K�
se p�i svém putování musí utkat se avlozubými tygry, prehistorickými stv�rami i sami se sebou...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 14.5. v 19.45 h.

NE SI PRO NÁS P�IJDE

Americká komedie (97 min.). s Jackem Nicholsonem a Morganem Freemanem v hlavních rolích.
Sv�ty miliardá�e Colea a oby�ejného mechanika Chamberse se u asi více liit nemohou ...

p�ístupný (12)
Vstupné 70,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 17.5. v 18.00 h.

ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY p�ístupný

Francouzská koproduk�ní irokoúhlá komedie v �eském zn�ní (117 min.).
Vstupné 65,- K�
Asterix a Obelix jsou tu zas! Tentokrát vás �eká p�íb�h plný sportovního zápolení mezi Galy a jejich soupe�i z celého sv�ta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 21.5. v 19.45 h.

TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA p�ístupný

Nová �eská komedie (90 min.). Máte pocit, e je vae rodina prat�ná?
Seznamte se s Hanákovými!

Vstupné 70,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 24.5. v 19.45 h.

P.S. MILUJI T�

Americká irokoúhlá dramatická komedie (117 min.). Slova, pro n� stojí za to ít ... MILUJI T�.

p�ístupný (12)

Vstupné 65,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 28.5. v 19.45 h.

ÚHEL POHLEDU

Americký thriller (90 min.). 8 lidí, 8 úhl� pohledu, 1 pravda.
Poodhalení pravdy o pokusu o atentát na prezidenta Spojených stát� o�ima osmi r�zných lidí.

p�ístupný (12)

Vstupné 70,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 31.5. v 19.45 h.

A NA KREV

p�ístupný (15)

Americké irokoúhlé drama (158 min.). Kdy se ambice snoubí s vírou.
Kalifornie na p�elomu století  období velkého ropného boomu.

Vstupné 70,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda

4.6. v 19.45 h.

REPORTÉR V RINGU

Americké drama (112 min.) z prost�edí sportovní urnalistiky. Práci sportovního redaktora toti
lze p�irovnat k napínavému zápasu  rychlý rozjezd, mnoho p�ekvapivých zvrat� a dramatický záv�r.

p�ístupný

Vstupné 60,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 7.6. v 19.45 h.

BLÁZNOVO ZLATO

p�ístupný (12)

Americká irokoúhlá komedie (112 min.). Honba za legendárním pokladem. Královnino v�no z 18.století, Vstupné 70,- K�
poklad nevy�íslitelné hodnoty, se utopil v mo�i v roce 1715. Honba za jeho objevením tak m�e za�ít...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 11.6. v 19.45 h.

ONCE

p�ístupný (12)

V �esku o�ekávaný americký hudební film (86 min), ov�n�ený �erstvým Oscarem Markéty
Vstupné 60,- K�
Irglové a Glena Hansarda. Slavný reisér Steven Spielberg o filmu prohlásil.  ... dal mi inspiraci na celý rok dop�edu..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 14.6. v 19.45 h.

SPEED RACER

Americké filmové irokoúhlé ak�ní dobrodruství (134 min.). Film je dabovaný  v �eském zn�ní.
P�ichází sv�t stvo�ený pro rychlost.

p�ístupný

Vstupné 70,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 18.6. v 18.00 h. !!

PAN V�ELKA

p�ístupný

Animovaná pohádková komedie pro malé i velké diváky (86 min.) v �eském zn�ní.
Vstupné 60,- K�
Vyr�stali jsme sice vichni s V�elkou Májou. Zdaleka vak o tomto sympatickém hmyzu nevíme vechno ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek ! 20.6. v 19.45 h.

LET`S DANCE 2

Street Dance p�ístupný (12)

Americké hudební a tane�ní romantické drama (98 min.). Není to o tom, odkud jsi, ale o tom, co chce ... Vstupné 65,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 25.6. v 19.45 h.

TAHLE ZEM� NENÍ PRO STARÝ

p�ístupný (15)

Americký irokoúhlý thriller 122 min.). ádná úniková cesta není bezpe�ná.
Vstupné 60,- K�
Ostatn�  co byste ud�lali, kdybyste v pouti nali hromadu mrtvol a auto s kufrem narvaným drogami a pen�zi?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 28.6. v 19.45 h.

AMOR�V ÚLET

Americká komedie (90 min.). Jaká je ance, e se sta�í rozhlédnout po p�epln�né kavárn�,
aby �lov�k nael ten pravý prot�jek, se kterým bude chtít strávit zbytek ivota?

p�ístupný (12)
Vstupné 65,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

Ve vstupném je zapo�ítán p�íplatek 1,- K�, ur�ený ve prosp�ch Státního fondu pro rozvoj �eské kinematografie. Filmy zna�ené symboly (12, 15, 16, )
jsou mládei p�ístupné, pro d�ti do 12, 15, 16 let jsou vak nevhodné. Zm�na programu a výe vstupného vyhrazena.
Program KINA té na adresách: www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106
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Zajímavosti

Mohlo by Vás také zajímat
Hospodaření na ranči v roce
2007
V loňském roce jsme obhospodařovali
celkem 472,05 ha, z toho bylo 152,39 ha orné
půdy. Obiloviny jsme pěstovali na 58,35 ha,
lusko-obilné směsky na 30,57 ha, jetelotrávy
na 59,41 ha a brambory byly osázeny na 3 ha.
Zbylá část pozemků byly louky a pastviny.
Celkem rok 2007 můžeme pro rostlinnou
výrobu hodnotit pouze jako průměrný. Trvale travní porosty byly po mírné zimě dobré.
Množství a kvalitu zelené píce nejvíce ovlivnil značný nedostatek jarních srážek. Téměř
od půlky března do 7. května vůbec nepršelo.
Tedy v období, kdy vláha je potřeba nejvíce.
Jařiny také vlivem sucha špatně a nepravidelně vzcházely a málo odnožovaly. Porosty byly
poměrně řídké, což mělo vliv na následné
zaplevelení obilí.

Sklizeň sena probíhala ve dnech 12. 6.
- 15. 8. Počasí nám nepřálo a sklizeň se protahovala. Celkem bylo sklizeno 3 511 q sena
a 693 q otav. Pozdní sklizeň výrazně ovlivnila
kvalitu sena. Celkem byly provedeny 4 senáže,
kdy se sklidilo 23 540 q hmoty. Sklizeň brambor probíhala od 21. 9. -10. 10. Brambory byly
v pěkné kvalitě. Bohužel velké problémy jsme
měli se sklizní brambor. Vyorávka brambor
kombajnem neprobíhala podle našich představ. Kombajn se neustále ucpával žabincem,
a tak jsme nakonec museli zvolit variantu
– ruční sběr. Za pomoci žáků 8. a 9. třídy se
nám podařily vybrat i brambory kombajnem
neskliditelné. Pokles výkupních cen nás opět
nutí plochu pěstovaných brambor ještě snížit
a omezit pouze pro místní prodej. Nabízená
výkupní cena je tak nízká, že nepokryje ani
vlastní náklady.
Živočišná výroba zaznamenala stagnující

Za pomoci žáků 8. a 9. třídy se nám podařily vybrat i brambory kombajnem neskliditelné.

foto: Alena Vondrová
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charakter. Roční užitkovost nám klesla a byla
nejnižší za poslední roky. Zlepšení nastalo až
v letním období a poměrně slušná užitkovost
se udržela až dosud. Celkem jsem vyrobili
903 tis. l mléka, z toho bylo do mlékárny
Olma Olomouc dodáno 799 tis. l mléka. Kvalita mléka byla po celý rok vynikající, vždy zařazená do nejlepší jakosti. Dosažené výsledky
jsou zásluhou obětavé práce zootechnika
a všech našich ošetřovatelů. Dostatek objemných krmiv v dobré kvalitě je výsledkem
pracovníků z mechanizace. Přidělenou kvótu
na mléko jsme splnili na 103,62 %. Veškeré
mléko bylo certifikováno a prodáno jako bio.
Velice pěkných výsledků jsme dosáhli v reprodukci skotu.
Díky tomu jsme byli oceněni I. místem na
setkání chovatelů u Chovservisu a.s. Hradec
Králové z oblasti Turnovska.
Protože výkupní cena konvenčního mléka opět padá dolů a pohybuje se na úrovni
roku 2006, bude velmi obtížné při vzrůstajících cenách obstát. Náš program je založen
na produkci bio-mléka, od čehož si slibujeme
alespoň udržení výkupní ceny. Prozatím není
na trhu uspokojena plně poptávka, a tak je
o bio-mléko velký zájem. Pokud se nám podaří splnit všechna nařízení, která ekologický
způsob vyžaduje, chceme v tomto programu
pokračovat.
Z výroční zprávy 2007 zpracovala
Alena Vondrová

Upozornění pro vlastníky lesů
Městský úřad Jilemnice, jako orgán státní
správy lesů, v souvislosti se vznikem mimořádných okolností v lese - větrné kalamity
s ebezpečím následného rozšíření kůrovců
- upozorňuje vlastníky lesů na povinnosti
vyplývající z jednotlivých ustanovení zákona
číslo 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále „lesní zákon“) a vyhlášky č.
101/996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti
o ochraně lesa, ve znění vyhlášky č. 236/2000
Sb. (dále „vyhláška“):
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•
Vlastník lesa je povinen provádět
taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les,
zejména preventivně bránit vývoji, šíření
a přemnožení škodlivých organizmů a zároveň zjišťovat a evidovat výskyt a rozsah škodlivých činitelů a jimi působených poškození.
(§ 32 odst. 1 lesního zákona)
•
Při vzniku mimořádných okolností
a nepředvídaných škod v lese je vlastník lesa
povinen činit bezodkladná opatření k jejich
odstranění a pro zmírnění jejich následků.
(§ 33 odst. 1 lesního zákona)
•
Vlastník lesa je povinen přednostně
provádět těžbu nahodilou tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých
organizmů. (§ 33 odst. 1 lesního zákona)
•
Veškeré polomy včetně vývratů
a dříví atraktivního pro rozvoj škůdců, vzniklé do 31. března, musí být zpracovány nebo
asanovány nejpozději do 31. května, v lesních
porostech, které alespoň částečně zasahují
do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do
30. června běžného roku. (§ 4 odst. 3 vyhlášky)
Z důvodu likvidace následků kalamity
a předcházení následným škodám v lese,
zejména možnému přemnožení kůrovců
v jarním období, je nutné, aby všichni vlastníci poškozených lesů zajistili zpracování,
vyklizení a odvoz kalamitního dříví z lesních
porostů. Odbornou pomoc při hospodaření
v lesích poskytuje vlastníkům odborný lesní
hospodář, se kterým je každý vlastník povinen při hospodaření v lese spolupracovat.
Kontakt na příslušného odborného lesního
hospodáře může vlastník získat u odboru
životního prostředí Městského úřadu Jilemnice.
Městský úřad Jilemnice dále upozorňuje
na to, že jako příslušný orgán státní správy
lesů uloží pokutu tomu, kdo neplní opatření
k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé. Těžbou
nahodilou je těžba prováděná za účelem
zpracování stromů suchých, vyvrácených,
nebo poškozených.
Ing. Věra Doležalová,
vedoucí odboru životního prostředí
dolezalova@mesto.jilemnice.cz, tel: 481 565 311
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Poniklá před sedmdesáti lety
O letošním roce mluvíme všichni jako o roce s osudovou osmičkou. Platí to rovněž o historii naší obce. Poniklá se před 70 lety náhle ocitla, tak jako ještě několik dalších českých obcí
z politického okresu Jilemnice, v německé Hitlerově říši. Ale než se podíváme na dramatické
události r. 1938, nahlédněme krátce do předcházejícího roku 1937.
Z následujících článků je zřejmé, že Poniklá byla před sedmdesáti lety prosperující obcí Západních Krkonoš s docela slušnou občanskou vybaveností. Podle Lexikonu vydaného v Praze
r. 1935, jenž uvádí údaje z r. 1930, žilo v Poniklé 1769 obyvatel. Z toho 1694 se hlásilo k české
národnosti a pouze 60 k národnosti německé. Přes 300 obyvatel patřilo k samostatně činným,
dělníků bylo 800, úředníků 70. Velkých zemědělských usedlostí s rozlohou 20-100 ha bylo 5.
V Poniklé 28 zemědělců vlastnilo 5-20 ha a 56 obyvatel využívalo k částečné obživě pozemky
do 2 ha.
I když politické poměry v ČSR byly velmi napjaté, lidé věřili, že po překonání předešlé
hospodářské krize bude lépe. Kulturní život v obci byl bohatý. Místní knihovna vlastnila téměř
1 800 svazků, hrálo se divadlo, cvičilo v Sokole, zpívalo se v pěveckém spolku. Asi nikdo netušil,
že rok 1937 je posledním klidným rokem v tehdejší Československé republice.
Pokračování příště.
Připravili Zdeňka a Mirek Jandurovi
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5.7.2008 od 16hod.
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