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Úvod

Slovo redakce
Milí čtenáři,
než se pustím do komentáře našeho
nového čísla, chtěl bych se velmi omluvit
panu Josefu Čeřovskému, paní Běle Martincové a paní Boženě Stínilové za to, že
jsem tak nešťastně popletl jejich jubilea.
Správně jsme tedy blahopřáli k 70 letům panu Čeřovskému a paní Martincové
a k úctyhodným 85 letům paní Stínilové.
A teď již k novinkám našeho zpravodaje. Jak jste si při zběžném prolistování jistě všimli, barevné stránky se nám
úspěšně rozrůstají. V každém čísle to
bude pravděpodobně trochu jinak. Záleží
na počtu stránek - tudíž i počtu příspěvků.
Každé číslo řešíme s vydavatelstvím tak,
abychom udrželi co nejpříznivější cenu.
Protože barevné stránky můžou být
pouze na začátku a na konci, neodolali
jsme, a přesunuli článek a fotoreportáž
z pohádkového lesa hned na začátek čísla.
To je od naší redakce vše. Přejeme
vám všem krásné prázdniny a dovolené
a na podzim zase nashledanou.
Marek Kulhavý - redaktor
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Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
My všichni školou povinní, foto: ZŠ Poniklá

Pohádkový les

foto: Marek Kulhavý
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Pohádkovy lesiště
Tervám, že žánná iná vobecni trachtace v Poniklym nejni ve sjetě tak přeprasecky slauna,
jako to šámani lesem pelnym pohádkovejch fikur. Počty sou to snanny: V naši velemny vobci přebejvá estli tak kopa* děti, kery věřej na tyllety ušemožny vonniky, čertišťata, bubáky a podomny
prapřepotvorny stvořeni. Jenže haverlantu, kery byly letos zajímavy na ten náš kouzelnej hájek
byl letos rounej půltucet kop**. Utemovať takovyho lidu (na každy dučátko nebo chasnička
můžte připočitať skoro tři dospěly) do ňákyho rozumnyho časovyho rozpěti, to nejni zrouna kór
moc velká lekrace...
Malou dušičku sme měli hlauně z počasi. Dyby mělo bejť ňák kór nemrauně, bylo by to cely
řánně poculeny. Čáborovať se bahništětem se zvelhlejma sverškama, na to se můž jeden, důčata
prominou, vypernnouť. Ale trumfovy eso sme měli porychtovany v podobě samotny uladce hor
– a ten už to ňák přitentočkoval, že bylo nakonec pěkny polojasny nebiště.
Taky sme byli napjaty jak šanda vod pelnyho trakaře, jak dopanne to přihlašováni krz internet. A snad kut – ňákou tu nešmasternou přihodu si s tim vyterpělo vopraudu jen tolik lidi, že
je jeden můž spočisť na jenny ruce – a i tyllety už přiště svůj boj s tou pradaremnou technikou
vyhrajou. A tak sme diky časomiře mohli ulizť do lesištěte bez ňákyho dlouhyho čumákováni a
čkáni před pernima šraňkama – polle na setinu vteřiny přesně vodpočitanyho času!!!
Jeden a půl tuctu*** pohádkovejch stáni potěšil snad nejen dětišťata, ale i vodrostlejši kamaráty. A kdo snad eště byl lačnej ňákyho přídauku, moh si sennouť do pohádkovyho biokrafu,
zatočiť se na kolotoči, vybelbnouť se na trampolině nebo si třá zahrať ňákou tu hru.
V uctivym hlubokosklonu děkuju ušem, kery si našli čas a chuť a uďáli pro haverlanty něco
kalyho! Ušak na to orkanizačni porychtováni bylo třá vic než půl tuctu tuctů**** vochotnejch
strejcu a tetek!
* 60, ** tzn. 360, *** tzn. 18, ****tzn. vic než 72

Tomáš Hájek,
lychtář Poniklýho

A kdo snad eště byl lačnej ňákyho přídauku, moh si sennouť do pohádkovyho biokrafu, zatočiť se na
kolotoči, vybelbnouť se na trampolině nebo si třá zahrať ňákou tu hru.

foto: Marek Kulhavý
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Z činnosti Rady obce Poniklá
Vážení sousedé (nyní mi dovolte tak oslovit i ty, kteří nejsou členy Kabinetu kerkonošské slovesnosti)!
Jednání obecní rady bylo počátkem
května poznamenáno odstoupením dvou
členek a to Ing. Miloslavy Kavánové a Aleny Vondrové, obě shodně podaly žádost
o uvolnění z funkce v radě obce k 3. květnu
2011. Ing. M. Kavánová zároveň požádala
i o uvolnění funkce ze školské rady. Na jejich
místo byli zastupitelstvem obce jmenováni pánové Jaroslav Čížek a Ing. Petr Plichta. Oba
do rozjetého vlaku naskočili s elánem a novými nápady. Novým členem školské rady se za
odstupující Ing. M. Kavánovou stal Ing. Jan
Kubín.
Komunikace: Po několika letech se zdá,
že kauza vedení cesty na Novotný kopec je
vyřešena. Opětovné otevření tohoto starého
nevyřešeného problému vyvolala žádost majitelky z čp. 141, která požádala o odkoupení
obecní cesty. Rozeběhlo se kolečko společných jednání a hledání toho nejvhodnějšího
řešení, v současné době má obec potvrzenou
čtyřstrannou ústní dohodu, ve které dojde
k několika směnám, koupím a prodeji, výsledek, který musí potvrdit příští ZO, však již
bude podle představ dotčených majitelů pozemků a ku prospěchu všech.
V květnu se uskutečnilo místní šetření na akci oprava zárubní zdi na Přívlace
(v místě naproti DPS). Obec se ztotožnila se
stanoviskem záchranné služby, která požaduje
během opravy trvalý přístup k nemovitostem
– sousední mez je obecní, bylo rozhodnuto
o odbagrování části meze, díky tomu tam po
opravě zůstane potřebná otočka či místo pro
vyhýbání automobilů. Obec požaduje po investorovi (SŽDC) alespoň částečně zpevněnou
cestu – důrazně uvádí, že nevhodnou povrchovou úpravou je prostý štěrk.
Schválili jsme: Pronájem garáže za
základní školou. Vítěznou nabídku podala
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společnost Rautis a. s.. Pronájem kantýny - U kantýny bylo schválení o něco více
komplikované. Obec obdržela nabídky od
dvou zájemců – obě vyhovovaly kladeným
požadavkům, obě obsahovaly zajímavé podnikatelské záměry. Poprvé rada obce rozhodla
o pronájmu kantýny třem společníkům, jeden
ze společníků však od svého záměru odstoupil
a zbylí dva se rozhodli za těchto okolností pronájem odmítnout. Logicky tak přišla nabídka
druhému uchazeči v pořadí – ti neodmítli a tak
můžeme říci, že po kratičké pauze má kantýna
opět svého majitele (přesněji řečeno nájemce) a jsou jím Mgr. Martina Mandová a David Hepnar (některým známí pod přezdívkou
„mejtský“). Popřejme jim výdrž, elán, plnou
hospodu i sál!
Aby těch výběrových řízení nebylo málo,
tak bylo na přelomu května a června vyhlášeno výběrové řízení na zajištění zimní
údržby pro období 2011 – 2015. Obesláno
bylo 12 subjektů, na jejich nabídky čekáme
do 30. července. Takto dlouhé období bylo
zvoleno proto, abychom každý rok nemuseli
ve stresu shánět traktory na protahování a měli
smluvně zajištěno, že bude-li sněžit, bude mít
kdo vyjet. Rok 2015 byl námi zvolen z čistě
praktických důvodů i pro příští vedení obce,
nechceme, aby se opakoval loňský podzim,
kdy jsme nastoupili do funkce a zjistili jsme,
že není smlouva o zajištění zimní údržby, naštěstí se do prvního sněhu podařilo údržbu obstarat, ale věřte nám, zrovna lehké to nebylo.
Na únorovém zastupitelstvu byl schválen prodej bytů v čp. 307. Jedna z nájemkyň,
která měla smlouvu na dobu určitou, byt o velikosti 1 + 1 opustila, zastupitelstvo následně
v květnu rozhodlo o jeho prodeji přes realitní
kancelář, za minimální cenu 640 000 Kč.
Ach ti neplatiči! Každý měsíc se rada
obce zabývá výší dlužného nájemného v obecních bytech. Dluh měsíčně kolísá mezi 180
– 190 tisíci. U některých nájemců je situace
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natolik závažná, že již byli informováni o tom,
že pokud neumoří část svého dluhu, nebude
s nimi prodloužena smlouva a dluh bude důsledně vymáhán soudní cestou.
Strategie Jilemnicka – svazku obcí svazek obdržel dotaci na realizaci projektu
„Rozvoj a propagace pohraničí ve spolupráci
česko-polských obcí“ v rámci něhož dojde
k aktualizaci a rozšíření rozvojové strategie
mikroregionu Jilemnicko na období následujících 10 let. Rada obce vytvořila seznam
možných záměrů (např. zasíťování pozemků
příslušnou infrastrukturou na Přívlace, dostavba III. etapy tělocvičny, rozvoj kanalizačního
řádu, modernizace areálu Homole, rekonstrukce kulturního domu, turisticko-naučná stezka
obcí, revitalizace návsi apod.), které budou
součástí této strategie.
Na květnovém zastupitelstvu byly
schváleny příspěvky na dopravu a pomůcky pro žáky ZŠ Poniklá. Tyto příspěvky se
snaží reagovat na nepříliš příznivý vývoj počtu
žáků v ZŠ a jejich účelem je přesvědčit rodiče
o správnosti výběru naší základní školy a zároveň je motivačním příspěvkem pro rodiče
z  okolních škol. Pravidla pro vyplácení najdete na jiném místě Pod horami.
Jistě jste si všimli, že na základní škole
začala další etapa projektu financovaného
z Operačního programu životní prostředí.
O loňských prázdninách byla vyměněna okna
a dveře, nyní se začalo se zateplováním fasády.

Svatojakubská pouť

Rada obce
Rada obce projednávala prostředky,
které by vedly ke zvýšení bezpečnosti na
hlavní silnici. Nabízejí se dvě možnosti –
informativní ukazatel rychlosti (náklady cca
80 000 Kč), který funguje především na psychologickém efektu a semafor (náklady cca
200 000 Kč), který v případě rychlosti větší
než 50 km/hod dá červenou, při dodržování
rychlosti svítí zelená. Pro umístění takových
zařízení je třeba souhlasů orgánu dopravy
a Policie ČR. Vše je teprve ve fázi projednávání, o pomoc byl požádán také krajský koordinátor BESIP – Miroslav Klásek, který přislíbil
obci pomoc při výběru vhodného zařízení.
Svatojakubská pouť – po loňském nepříjemném incidentu a na upozornění Policie ČR,
obec v letošním roce zažádala o uzavírku silnice na Jestřabí v části od Hušků po starou hasičskou zbrojnici. Stánkaři budou směrováni
pouze do této uzavřené části, pro automobily
bude zajištěna objízdná trasa po místních (často i nezpevněných) komunikacích, bohužel jinak to nejde. Jistě příjemnou změnou budou
v letošním roce stánky tradičních řemeslníků.
(O pouti se podrobně dočtete dále ve zpravodaji).
Dovolte mi Vám jménem svým i celé
obecní rady popřát slunečné léto plné zážitků,
výjimečných událostí, příjemných večerů s rodinou a přáteli. Nezapomeňte, že i v létě má
Poniklá co nabídnou!
Petra Therová, místostarostka obce

foto: Marek Kulhavý
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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18. 5. 2011
5. zasedání ZO proběhlo dne 18. 5. 2011
od 19:00 hod. v restauraci hotelu Krakonošovo
zátiší, 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
5. zasedání ZO bylo zahájeno v 19:07 starostou
Tomášem Hájkem za přítomnosti 15 zastupitelů,
a to po krátké vernisáži návrhů na vyřešení
designu přední zdi tělocvičny od dětí ze ZŠ.
K minulému zápisu nebyly žádné připomínky.
Program byl schválen v původním znění. ZO
pověřilo pro 5. zasedání ZO ověřovateli zápisu
a členy volební komise paní Květu Kavánovou a pana Jaroslava Jóna, zapisovatelkou paní
Lenku Hájkovou a navrhovatelem usnesení
a zároveň předsedou volební komise pana ing.
Jaromíra Jirouše.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 6. 4. do 18. 5. 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:
Paní Lenka Scholzová upozornila, že si již
někteří stánkaři označují místo na pouť, je
třeba zdůraznit, kde stánky být nesmí, a také
na krátký interval mezi skupinami na Pohádkovém lese. Pan Kulhavý (host) se dotázal
na záměry s kantýnou – ještě bude řešit RO.
Paní P. Holubcová (host) se optala na dva
adepty z výběrového řízení na kantýnu – bude
zveřejněno až po vyhodnocení nabídek. Dále se
zeptala odstupujících radních na důvody – obě
odstupující radní se shodly, že jejich představy
o činnosti současné rady se neshodují s jejich,
nemají pocit týmu jako v radě minulé, cítí
komunikační problémy. Nezříkají se ale pomoci nové RO z pozice zkušeností z minulého období, pokud budou požádány o pomoc, vyhoví.

11

Starosta oběma odstupujícím radním poděkoval
za práci v RO. Přestože se ukázalo, že ani půl
roku po volbách neopadl pocit křivdy, bylo jejich zapojení v RO důležitou součástí předávání
úřadu. Problém v komunikaci přičítá jednak lidsky nesnadnému „odcházení“, kteréžto projevy
jsou mu silným ponaučením, tak i svým vlastním charakterovým limitům. Odmítl tvrzení
o častém přehlasování odstoupivších v poměru
3:2.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 6. dubna 2011 do
18. května 2011
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Volba nových dvou členů Obecní
rady
T. Hájek, starosta (info): Ke dni 3. 5. 2011
odstoupily z obecní rady Miloslava Kavánová
a Alena Vondrová. Jelikož obecní rada nemůže
fungovat v počtu 3 radních, je nutné zvolit dva
nové členy. Nejprve je třeba zvolit způsob volby.
Diskuse: Zastupitelé se shodli na veřejné
volbě. Paní Václavíková navrhovala po vyřčení
chyb ponechat radu ve stávajícím složení. Pan
Bekr navrhl na nového radního pana Kubína,
ten omítl z časových důvodů. Pan Jirouš ml.
navrhl pana Plichtu, slečna Therová pana Čížka
(zkušenosti z minulé rady) – oba navržení nominaci přijali.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje veřejný způsob volby
radních.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí do funkce radního obce Poniklá ing. Petra Plichtu.

Pod horami - květen - červen

Zastupitelstvo obce

Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
P. Plichta

Návrh usnesení:
ZO Poniklá volí do funkce radního obce pana
Jaroslava Čížka.
Hlasování:
Pro

Proti
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K. Kavánová

Schváleno

Zdržel se
J. Kubín
J. Čížek

Dále byl bez připomínek schválen
závěrečný účet obce a několik rozpočtových
změn.

6) Schválení grantového systému
obce Poniklá
T. Hájek (info): Jelikož podpora spolků je
jednou z priorit, RO vytvořila grantový systém, na základě kterého spolky mohou získat
na svou činnost příspěvek od obce. Podobný
systém již několik let s úspěchem funguje
v Jilemnici.
Ve stručnosti o pravidlech:
- celkový objem prostředků pro rozdělení
mezi spolky určí ZO při schválení obecního
rozpočtu
- o návrhu výše jednotlivých příspěvků rozhoduje RO
- ZO schvaluje přidělení prostředků jednotlivým projektům jako celek
- spolky žádají finanční podporu pro konkrétní
projekty při vlastní spoluúčasti: 30% nákladů
na projekt týkající se pořízení hmotného majetku nebo celoroční činnosti organizace, 10%
nákladů na ostatní projekty.
- systém je úředně jednoduchý, přesto nabízí
možnosti kontroly
- systém motivuje k aktivitě nad rámec
„běžného chodu spolku“
Diskuse:
Pan Kubín se zeptal na termíny podávání
žádostí – po schválení celkového finančního
objemu v prosinci (obecní rozpočet) bude
v lednu vypsána výzva, sběr žádostí během
února, v březnu vyhodnocení a přidělení dota–
cí. Všechny spolky dostanou grantová pravidla

a poté i termín pro podávání žádostí. Pan Bekr
se otázal na situaci, kdy spolek zjistí potřebu
finančních prostředků mimo vyhlášený termín – je možné se dohodnout na dvou výzvách za rok, mimořádné příspěvky nad rámec
grantového systému budou také možné. Paní
Vondrová se zajímala o „strop“ grantu – je
počítáno s cca 100 000 Kč celkového objemu,
podle stavu obecní pokladny. Jednotlivé projekty mohou očekávat podporu max. 30 000 –
dle posouzení RO. Dále se pan Bekr otázal, zda
je možné zažádat o příspěvek na spoluúčast v
jiném grantu (z EU…) – ano, pokud to nebudou vylučovat podmínky daného grantu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pravidla grantového systému
obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Schválení podoby čelní fasády
tělocvičny
T. Hájek (info): V letošním roce bude rea–
lizováno zateplování fasády ZŠ, zároveň s tím
je možné vyřešit i čelní stěnu tělocvičny. Zde
jsou návrhy:
A. Zachování stávajícího stavu (předpoklad
dostavby III. etapy)
B. Popínavá květena
C. Falešná okna a parapety (malba, případně
sofistikovanější kamufláž)
D. Jednobarevná růžová fasáda
E. Horolezecká stěna
F. Figurální výjev – Krakonoš apod.
G. Mapa – mapa vsi se zvýrazněnými turistickými cíli
H. Kalendář – soupis každoročně se opakujících akcí (plachta, malba)
I. Stavební úpravy – vizuální zmenšení stavby
závozem prostoru před tělocvičnou, případně
i stavba menšího „valu“, případně i úprava
střechy (místo štítu šikmina)
J. Dostavba III. etapy: Bydlení, ubytování,
školka, ICM/CM, klubovny, malá scéna
K. Dětský kout – vizuální podoba korespondující s dětským hřištěm – část atrakcí se přímo
opírá o stěnu, případně výmalba dotváří ráz
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tohoto prostoru (prales, moře…)
L. Reklamní plocha
M. Kamufláž – výmalba, která z jednoho místa
na návsi „zneviditelní“ tělocvičnu tím, že zobrazí za ní stojící objekty
N. Letní kino
O. Návrhy dětí ze ZŠ – byly představeny na
výstavě 15 minut před ZO
P. Nápis sportovní hala
R. sprejeři
Na některé varianty by šlo žádat o grant
a v případě úspěchu realizovat řešení příští
rok.
Diskuse:
Zastupitelé vyloučili některé varianty ihned při
jejich vizualizaci, např. květenu či kamufláž,
posléze i horolezeckou stěnu (bezpečnost).
Nejvíce zastupitelů se shodlo na možném sportovním využití v kombinaci s využitím parčíku
jako návazné plochy, eventuelně v kombinaci
s nějakým nápisem ve vyšší části. Dostavba
zatím pro obec reálná není, vyšla by na cca
5 milionů. Pan Kubín zmínil možnost v rámci
dostavby přesunout do nových prostor MŠ.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje RO vypracováním variantních
studií úpravy čelní fasády školní tělocvičny
a přilehlého prostranství a předložením těchto
variant ZO.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Schválení zrušovací vyhlášky
1/2011
T. Hájek (info): Z popudu kontroly
zaměstnanců ministerstva vnitra je navrženo
zrušit vyhlášku jako bezpředmětnou. Jejím
zrušením nenastane de facto žádná změna,
de iure se zbavíme vyhlášky, která upravuje
skutečnosti, které jí nepřísluší, a jejichž řešení
OZV je zbytné.
Diskuse:
Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje obecně závaznou
vyhlášku 1/2011.
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Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Prodej bytu č. 6 v čp. 307
T. Hájek (info): Po odchodu slečny Matyášové
zůstává tento byt bez nájemce, tudíž je možné
pokusit se rovnou o prodej za tržní cenu. RO
navrhuje cenu 640 000 Kč.
Diskuse:
P.Kubín se informoval o stavu bytu – bude před
prodejem vymalován, ostatní je na nových majitelích. Pan Plichta navrhl poradit se o ceně
s realitní kanceláří (možnost dalšího zvýšení
ceny), pan Kubín navrhuje oslovit více RK
(lepší podmínky).
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej bytu č. 6 v bytovém domě čp. 307 spolu s ideálním podílem 561/4373 pozemků stpč. 345, stpč. 349,
ppč. 410/2, ppč. 410/24 a ppč. 416/16 v k. ú.
Poniklá prostřednictvím realitní kanceláře
za cenu doporučenou realitní kanceláří,
minimálně však za 640 000 Kč. ZO pověřuje
RO oslovením více realitních kanceláří.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Schválení příspěvku žákům
ponikelské ZŠ
T. Hájek (info): Na minulém zasedání
ZO bylo odloženo schválení příspěvků do
„vyjasnění situace kolem ponikelské ZŠ“.
V dubnu 2011 proběhlo na popud školské
rady dotazníkové šetření spokojenosti s ponikelskou ZŠ. Momentálně již jsou bohužel
zápisy do ZŠ za námi. (Proto RO navrhuje
schválení příspěvků žákům pro školní roky
2012 - 2015). Příspěvky předpokládají úhradu
jízdních nákladů pro dojíždějící žáky (pro zastávku „Pošta“ jen I. stupeň, zastávky „Střed“,
„U kostela“ a „Transformátor“ bez příspěvku)
a poskytnutím všech pomůcek žákům zdarma

Pod horami - květen - červen
na začátku školního roku (hromadný ná–
kup). Příspěvky se snaží reagovat na nepříliš
příznivý vývoj počtu žáků v ZŠ, celkové
náklady pro obecní rozpočet 70 000,- budou
kompenzovány případným zvýšením počtu
studujících a tím zvýšením příspěvků od Libereckého kraje škole.
Diskuse:
M. Kavánová požádala o výsledky do–
tazníkové ankety.
Ředitel ZŠ, p. Vinklář: Dotazníků bylo odevzdáno 65 žákovských a 39 od rodičů. Výběrové
otázky (možnost odpovědi ano/spíše ano….) –
většinově pozitivní, ale oproti průzkumu před
dvěma lety zhoršení, otevřené otázky (vlastní
názor, připomínka, návrh) – různé odpovědi,
někdy i protikladné v jednom dotazníku.
Výsledky jsou na www školy.
Jana Krausová (host, zástupce Školské rady):
Rada diskutovala o příspěvcích, co zdarma,
je spíše jen pro pomůcky, navrhuje požádat
o grant na počítačové vybavení a zajistit hromadný nákup pomůcek.
L. Scholzová vidí zvýšení úrovně školy v jejím
konkrétním zaměření nějakým směrem (sport,
environmentální výchova). Zastupitelé vesměs
souhlasili s příspěvkem na pomůcky, někteří
byli proti příspěvku na dopravu (spíše než
peníze preferovat zlepšení jména školy a její
kvality). Následovala obšírná debata o kvalitách a směřování ponikleského školství, při níž
zaznělo několik pozměňovacích návrhů usnesení, poslední z nich na zavedení příspěvků
o rok dříve, tzn. pro období 2011 – 2014.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje základní parametry příspěvků
žákům ZŠ Poniklá pro školní roky 2011-2014,
které budou financovány z rozpočtu obce
a pověřuje ředitele ZŠ přípravou pravidel pro
jejich rozdělení mezi žáky ZŚ Poniklá..
Hlasování:
Pro
9

Proti
M. Kavánová
L. Scholzová
A. Vondrová

Schváleno

Zdržel se
K. Kavánová
J. Bekr
S. Václavíková

Zastupitelstvo obce

11) Diskuse
Obecní pozemky – info J. Jirouš ml.:
Obec vlastní 7 pozemků, které jsou v ÚP jako
stavební, tímto je dáváme občanům na vědomí:
Dva jsou v Poniklé, 5 na Přívlace.
1. pod nádražím (1046m²) – v místě, kde stával
domek
2. u cestičky od lávky k přívlacké silnici
(k nádraží – 744m²) – vlevo
3. u DPS (1282m²) – mezi DPS a navážkou
4. nad starou přívlackou školou (5494m²) –
možnost rozparcelování
5. za starou přívlackou školou směrem k Jilmu
(3852m²)
6. na „Huderově“ (1004m²)
7. za farou (2429m²)
Lyžařský vlek Homole – info T. Hájek:
Zastupitelé byli seznámeni s letošním
hospodařením areálu (tržby 500 tis., provoz 660 tis., větší opravy 130 tis. – tedy
provozní ztráta 160 tis., celková ztráta
290 tis.), možnostmi efektivnějšího využívání
(výhodnější nastavení zaměstnaneckých
smluv, změna organizace práce v následujících sezónách). Ve hře jsou stále tři varianty
– pronájem, provoz v režii obce, uzavření.
Zastupitelé nepřipouštějí variantu uzavření,
je třeba vlek zachovat, zkusit získat nějaké
možnosti pronájmu, pokud vlek zůstane v režii
obce, vyřešit co nejvíce úspor.
Pan Čížek informoval obec o špatném stavu
cesty od přejezdu k p. Nechanickému, navrhuje vyřešit opravu cesty současně s plánovanou
opravou spadlého tarasu cesty.
Paní Hájková přednesla stížnosti občanů na
pozdní donášku obecního zpravodaje, stížnosti
rodičů na stav cesty před MŠ a informovala ZO
o krádeži kabelu ze Speleozákladny u jeskyně
a vylomení vchodu u jedné z pískoven.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí informace
o pozemcích a o vleku Homole.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Co se děje v obci
Nevšední kulturní zážitek
Nevšední kulturní zážitek…si dopřála rada
obce 8. června na žákovském hudebním
koncertě v ponikelské základní škole. To,
co se děti navštěvující kroužky ZUŠ naučily
během školního roku, nám předvedly koncertem klavírním, dechovým i vokálním, zazněly
písně lidové, moderní i vážné. Děkujeme
všem žáčkům za příjemně strávený podvečer,
skládáme hold před jejich výkony, které
jsme měli tu čest si poslechnout, obdivujeme všechny zpěváčky, kteří se nebáli za–

zpívat před tak velkým obecenstvem. Velké
poděkování zaslouží paní učitelky, které po
celý rok pilně skladby s dětmi nacvičovaly.
Bravo! Vivat! Sláva! Za příjemně strávený
podvečer Vám děkuje obecní rada!
Petra Therová, místostarostka obce

Kladení věnců
Uctili jsme památku patrona hasičů sv.
Floriána a památku padlých ve 2. světové
válce.
V pátek 6. května jsme si díky členům

Nevšední kulturní zážitek…si dopřála rada obce 8. června na žákovském hudebním koncertě v ponikelské
základní škole.
foto: OÚ Poniklá
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SDH Poniklá připomněli významné květnové
klášter sv. Floriána. Sv. Florián je patronem
události. Při příležitosti svátku sv. Floriána
proti požárům a vodě, a proto představoval
jsme u lípy svobody mohli z úst starosty sbov dřívějších dobách běžný námět pro výklenru pana Zdeňka Krafka vyslechnout poutavé
kové plastiky venkovských usedlostí, které
vzpomínky na život tohoto nejpopulárnějšího
měly ochraňovat dům (vzpomeňte na výklesvětce.
nek v naší hasičárně, kde žel sv. Florián nyní
Kdo byl sv. Florián a proč je patronem
chybí). Dokonce v den jeho svátku bylo zahasičů? Svatý Florián se narodil zhruba
kázáno rozdělávat oheň a nosit vodu, aby
v polovině 3. století
našeho letopočtu někde
na území dnešního
Rakouska.
Nejdříve
působil jako plukovník
římského vojska v Cetii, poté jako správce
římské provincie Noricum. Za vlády císaře
Diokleciána a jeho
spoluvladaře
Maximiána jako horlivý
křesťan tajně pomáhal
pronásledovaným
křesťanům. V roce
304 n. l. byla odhalena
jeho křesťanská víra
a byl sesazen z funkce
správce římské provincie.
Vyšetřoval
ho soudce Aquilinus,
který ho podle legendy
dal třikrát zbít provazy
a meči, i poté se Florián odmítnul vzdát
křesťanské víry. Svatý
Florián byl v témže
roce
s
mlýnským
kolem připevněným na
krku svržen z mostu do
řeky Enže. Byl pohřben
paní Valérií v Linci,
avšak později byly
jeho ostatky převezeny
na místo, kde nad Čestná stráž pro uctění památky všech, kteří obětovali své životy v boji za
jeho
hrobem
byl svobodnou zemi, položila k pomníku věnec a všichni zúčastnění tento akt
v 6. století postaven završili minutou ticha.
foto: OÚ Poniklá

16

Pod horami - květen - červen
se v usedlosti nestalo neštěstí. Floriánovo
„hasičství“ je však třeba chápat v původním
slova smyslu jako hašení požáru lidské zloby
a nenávisti. Svatý má proto v rukou nádobu
vody života, která má hasit vyprahlost a zlo.
Po aktu u příležitosti svátku sv. Floriána se průvod přemístil k pomníku padlých,
kde jsme vzdali hold všem hrdinům, kteří
obětovali své životy v boji proti zlu a bezpráví, v boji za naši svobodu ve 2. světové
válce. Na frontách zahynulo více než tři tisíce
hasičů, dalších tisíc hasičů se stalo oběťmi
domácího odboje. Všichni měli jména. Starosta sboru u této příležitosti hovořil o sedmnáctiletém Rostislavu Kubovi, který padl
v boji o Dukelský průsmyk.
Čestná stráž pro uctění památky všech,
kteří obětovali své životy v boji za svobodnou zemi, položila k pomníku věnec a všichni
zúčastnění tento akt završili minutou ticha.
Všem zúčastněným a především členům
SDH Poniklá za udržení této pietní tradice
děkujeme.
Petra Therová, místostarostka obce

S Krakonošem proti krizi
Na základě zájmu ze strany ponikelských
občanů byla sjednána možnost uspořádat prostřednictvím programu úřadu práce počítačový kurz. Vzhledem ke stále se měnícím kritériím pro vhodné uchazeče o tento bezplatný
kurz jej bude možné uskutečnit na podzim
2011 pouze pro osoby z následujících cílových skupin:
•
Osoby starší 50 let
•
Osoby invalidní – bez ohledu na
věk
•
Osoby zdravotně znevýhodněné –
bez ohledu na věk
•
Osoby do 25 let věku – nestudující
Do projektu není možné zapojit:
•
Nezaměstnané
•
Starobní důchodce
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Poplatky za odpady
Poplatek za odvoz a likvidaci
komunálního odpadu v Obci
Poniklá se platí v hotovosti na
Obecním úřadě v Poniklé - složenky se neposílají. Uživatelům
pytlového svozu jsou pytle vydávány proti platbě - roční povinnost je 6 ks velkých pytlů za
396 Kč nebo 12 ks malých pytlů
za 420 Kč.
•
Osoby pobírající předčasný důchod
•
Studenty
•
Osoby, které s ohledem na věk nespadají do výše uvedených kritérií
Pro realizaci kurzu v Poniklé je potřeba
skupina minimálně 15 osob (tzn. 15 + náhradníci), kteří se shodnou na jednom kurzu – PC
pro začátečníky, nebo PC pro pokročilé.
Informační schůzka, na které se bude
možné do kurzu přihlásit, proběhne počátkem
září, na což budete včas upozorněni.
OÚ Poniklá

Prodeje pozemků
V rámci legalizace majetkových poměrů k odbočce cesty na „Novotný kopec“ by
mělo dojít k širší směně pozemků. Zúčastnění
Božena Soukupová, Karel Janeček a Pavel
Tomíček mimo jiné žádají o odkoupení nebo
směnu částí obecních pozemků: ppč. 2843
(Soukupová), ppč. 2835/1 (Soukupová, Janeček), ppč. 3049 (Tomíček), vše v kú Poniklá.
OÚ Poniklá
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Společenská kronika a jiná oznámení
Narození
30. května se narodila Lucie Pelcová. Rodičům blahopřejeme.

Rozloučení
V květnu a v červnu jsme se rozloučili s těmito
spoluobčany:
15. 5. 2011 Václav Stuchlík
27. 5. 2011 Jiřina Brandová
15. 6. 2011 František Skalský
Všem pozůstalým bychom rádi vyjádřili
upřímnou soustrast.

Svatby
V květnu a v červnu byli oddáni:
25. 4. 2011 Radek Novák a Michaela Gebrtová
23. 6. 2011 Pavel Halama a Šárka Faistauerová

Jubilea v květnu a v červnu
Svá jubilea oslavili:
70 let
Miloslava Koucká
Libuše Jancáková
Miluška Holásková
75let
Jarmila Česáková
Ludmila Huderová
Miloslav Králík
Antonín Holubec
80 let
Milouš Skrbek
90 let
Květoslava Zemánková

Ponikelské hodiny
Opět se mnohokrát přetočila malá ručička
na hodinách přes číslo dvanáct. Spousta z nás
se pokaždé, když jede kolem kostela, dívá na

orientační čas. Vždy se více mluví o tom, proč
někde něco nefunguje a proč to není opraveno
tak dlouho. Málokdy se člověk zastaví, aby
pochválil a vlastně si uvědomil, že ta všední,
normální věc funguje a je fajn, že tu je. Prostě
věci bereme jako součást našeho života a překvapí nás pouze, když najednou nejsou nebo
nefungují.
Děkujeme panu Zdeňkovi
Jiroušovi
a jeho pomocníkům za to, že se starají o hodiny na kostele sv. Jakuba Většího. Tento koníček provozují zcela nenápadně bez nároku na
jakoukoliv odměnu. Toto cestou chceme alespoň veřejně poděkovat a vyjádřit obdiv za tolik trpělivosti a umu. Sousedi, kteří si všímají.
Míla Kavánová

Poděkování
Děkuji všem přátelům, sousedům a kamarádům, kteří se přišli rozloučit s mojí manželkou, paní Jiřinkou Brandovou. Děkuji také ha-

Ponikelské hodiny
Míla Kavánová
„Ponikelské hodiny,
bijí čtyři hodiny.
Ukazují správný čas,
kdoví, kdo je spravil zas.
Byl to jeden šikovný synek,
jehož jméno zní Jirouš Zdeněk.
Děkujeme za mnohé opravy
hodinářských koleček,
za správné nastavení jejich otáček.
Díky správnému chodu hodin na kostele,
chodíme správně do práce, do postele.
Ač je to pro některé zbytečná věc,
pro nás ostatní NE a věř,
když říkáme, že jsi borec.“
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sičům z Přívlaky a všem za slova útěchy, pro
mne v tak těžké chvíli.

Manžel Antonín

Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem,
kteří se přišli dne 24. 06. 2011 naposledy rozloučit s mým manželem, panem Františkem
Skalským.
Děkuji paní Božence Stínilové za velmi pěkná slova při smutečním obřadu a také paní
MUDr. Karáskové za ochotnou a obětavou
péči o mého manžela.
Mária Skalská

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali
panu a paní Ladislavu a Margitě Skalským,
kteří nalezli a dopravili na obecní úřad námi
již oplakaný křovinořez, s nímž jsme připravovali stanoviště Pohádkového lesa. Děkujeme.

Ponikelské svatby
Letošním prvním svatebním obřadem
v Poniklé se spojily osudy novomanželů Halamových. Událost byla premiérou nejen pro
novomanželskou dvojici, ale také pro oddávajícího. Upozorněme, že rada obce zmocnila
pro role oddávajících starostu Tomáše Hájka,
místostarostku Petru Therovou a zastupitelku
Miloslavu Kavánovou. V případě zájmu lze
celý obřad (krom několika oficiálních formulí) vést, jako v případě Halamových, v kerkonošském nářečí. Naši oddávající vás mohou
uvést do stavu manželského v naší obřadní
síni, případně kdekoliv na katastru ponikelském, přívlackém, jestřabském, roudnickém
a křížlickém. (Při vhodně zvoleném termínu
lze u venkovního obřadu zajistit i studený bufet – v případě Halamových se o to postaraly
lesní jahody…)
Tomáš Hájek
starosta

Scholzovi

svatba Halamovi
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Ze školy a ze školky
Evropské peníze do základní
školy
Že Evropská unie přerozděluje finanční
prostředky na různorodé projekty, to je všeobecně známá věc. Pro školy bylo donedávna
kvůli administrativní náročnosti dosáhnout
na tyto prostředky v podstatě nemožné. A tak
ministerstvo školství připravilo projekt ,,EU
– peníze školám“, ve kterém čerpání těchto
prostředků výrazně zjednodušilo. Této možnosti jsme samozřejmě využili a v příštích
dvou letech získáme 643 000,- Kč! Využití těchto financí je ale přísně účelové. Při
zjednodušeném pohledu se dá říci, že tyto
prostředky se dají především využít na individualizaci a inovaci výuky pomocí výpočetní techniky. Projektový záměr naší školy je
postaven na individualizaci výuky anglického jazyka na 1. stupni, kdy v příštích dvou letech bude tento cizí jazyk v 3., 4. a 5. ročníku
vyučován odděleně, a výrazné modernizaci
technického vybavení naší školy. Pevně doufám, že i s pomocí těchto prostředků se nám
bude dařit dále zvyšovat kvalitu vzdělávání
na naší škole.
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Příspěvky žákům ponikelské ZŠ
Ponikelští školáci,
od školního roku 2011 – 2012 jsou pro
vás (ale možná spíše pro vaše rodiče) připraveny dvě novinky!
1, Školní pomůcky zdarma!!!
Na začátku školního roku naleznete na
pravé straně své školní lavice kupičku sešitů, pracovních sešitů a výtvarných pomůcek
používaných při školním vyučování. Zdarma
a bez nepříjemných starostí v přeplněných
papírnictvích na konci srpna …
2, Doprava do školy zdarma!!!

Naše budoucnost
Toto jsou naše budoucí povolání, která
jsme si s rozvahou vybrali. Jedna z nás
se ještě zcela nerozhodla, a proto si vybrala gymnázium za své další útočiště.
Jaroslav Bárta – SOU Liberec, obor stavební a nábytkářský truhlář
Nikola Beranová – VOŠ zdravotnická a
SZŠ Trutnov, obor zdravotnické lyceum
Veronika Buriánková – VOŠ zdravotnická a SZŠ Trutnov, obor zdravotnický
asistent
Stanislav Čurda – Česká lesnická akademie – SŠ a VOŠ Trutnov, obor mechanizace a služby
Anna Farská – SOŠ a VOŠ podnikatelská Hradec Králové, obor ekonomika a
podnikání
Lukáš Hančar – ISŠ Semily, obor stavebnictví
Kamil Holec – ISŠ Vysoké nad Jizerou,
obor autotronik
Adéla Hrubá – SZŠ a VOŠ zdravotnická
Liberec, obor zdravotnický asistent
Julie Janatová – VOŠ zdravotnická a
SZŠ Hradec Králové, obor laboratorní
asistent
Veronika Krausová – Střední zahradnická škola Litomyšl, obor floristika
Pavla Nováková – Gymnázium Ivana Olbrachta Semily
Tomáš Novotný – SPŠ stavební Liberec,
obor pozemní stavitelství
Vojtěch Scholz – SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec, obor elektrotechnika
Jan Švec – SOU Liberec, obor stavební a
nábytkářský truhlář
Petr Vinklář – ISŠ Vysoké nad Jizerou,
obor automechanik
Za 9. třídu Nikola Beranová
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Všichni, kteří to máte do školy daleko,
budete mít nárok na příspěvek na dopravu.
Pokud si Vaši rodiče na konci pololetí požádají, bude jim zpětně proplaceno vaše jízdné.
Pro žáky, kteří jezdí od zastávky „Pošta“ se
tento příspěvek týká dětí na prvním stupni. Vy, kteří to máte nejblíže k zastávkám
„Transformátor“, „U kostela“ a „ Střed“, do
školy hravě doběhnete… Všichni ostatní mají
na příspěvek nárok během celého studia na
ponikelské škole. (Přesná mapka rozložení
obydlí dle nároku na příspěvek je k dispozici
na OÚ, nebo v ZŠ). Malá škola – péče o kaž–
dého!
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Výjimečný úspěch volejbalového
družstva žáků ZŠ Poniklá
Ojedinělého a výjimečného úspěchu dosáhlo volejbalové družstvo ve složení Bárta

Škola a školka
J., Hančar L., Novotný T., Simonides D.,
Václavík L. a Vinklář P., které po vítězství
v okresním finále v Turnově ovládlo i finále
krajské v Tanvaldu a bez ztráty setu zvítězilo.
Svým umem, ale především bojovností a vůlí
po vítězství porazili chlapci i největší favority z Liberce a zaslouženě postoupili do republikové kvalifikace. Na tomto turnaji doplnil tým ještě J. Švec. V prvním zápase chlapci
těsně porazili družstvo ZŠ Opočno a zajistili
si tak krásné druhé místo. V rozhodujícím zápase o postup na republikové finále se utkali
se ZŠ Odolená Voda. Příznivcům sportu se
určitě vybaví silný volejbalový klub Aero,
který v mužské kategorii dlouhá léta patřil
k absolutní špičce v republice (několik mistrovských titulů). A to se projevilo i na kvalitě
volejbalového družstva místní základní školy,
které předčilo náš tým ve všech herních činnostech a zaslouženě vyhrálo. I přes tuto porážku je druhé místo obrovským úspěchem.

Ojedinělého a výjimečného úspěchu dosáhlo volejbalové družstvo ve složení Bárta J., Hančar L., Novotný
T., Simonides D., Václavík L. a Vinklář P.
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Kromě hráčů samotných mají velkou zásluhu
na tomto úspěchu i jejich minulí či současní
volejbaloví trenéři – pan učitel Pospíchal, pan
Šedý a paní Petrušková, pod jejichž vedením
rozvíjela své schopnosti většina družstva.
Hráčům i trenérům patří poděkování za vynikající reprezentaci školy.
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Soutěž hlídek mladých zdravotníků
V úterý 17. května se vypravila dvě družstva dívek z naší školy do Jablonce nad Jizerou, kde se zúčastnila soutěže hlídek mladých
zdravotníků. Soutěže se zúčastnilo celkem
17 družstev, z toho 13 ve starší kategorii,
do které spadala i obě naše družstva. Starší
děvčata z 9. ročníku vybojovala v nelehké
konkurenci krásné druhé místo, skončila jen
o pár bodů za vítěznou Rokytnicí nad Jizerou. Mladší děvčata ze 7. ročníku, která si
soutěžení vyzkoušela poprvé, se umístila na
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pěkném pátém místě.
A co je náplní soutěže? Testy ze zdravovědy, dopravní výchovy, poznávání léčivých
bylin, obvazová technika a konečně hlavní
část, což jsou stanoviště se simulovanými
zraněními, kde jsou věrně nalíčení figuranti.
Soutěžící mají rozpoznat a určit druh a závažnost zranění a poskytnout adekvátní první pomoc. Důležitá je přitom souhra a spolupráce
všech členů týmu.
Je toho tedy dost, co děvčata musela během přípravy zvládnout a naučit se. Jejich
námaha a píle byla oceněna nejen pěkným
umístěním v soutěži, ale i vědomím, že získané vědomosti a dovednosti v tomto oboru
mohou v budoucnu využít třeba i k záchraně
ohroženého života.
Eva Holubcová

Výlet do skal
Dne 31. 5. jsme brzy ráno (soucítím se

Starší děvčata z 9. ročníku vybojovala v nelehké konkurenci krásné druhé místo.

foto: ZŠ Poniklá
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všemi, kterým se nechtělo vstávat) vyrazili
společně s 9. třídou vlakem do Martinic, kde
jsme to akorát stihli a naskočili do vlaku směr
Trutnov. V Trutnově jsme měli asi hodinu čekání a potom jsme frčeli zase vlakem dál, do
naší cílové stanice Teplice nad Metují Skály. Asi 800 m od zastávky jsme se ubytovali
v kempu.
Prohlédli jsme si ho a šli jsme do Adršpašských skal, kde bylo víc Poláků než Čechů.
Prošli jsme celé skály. Viděli jsme spoustu
skalních věží, jezero a skály, které vypadaly
jako nejrůznější věci. U druhého jezera jsme
dostali nabídku projet se na pramici. Nakonec
jeli jen dva žáci z osmé třídy. Já můžu vyprávět, jaké to tam bylo, jelikož jsem na jezeru
byl. Museli jsme vyčkat nekonečně dlouhou
frontu, abychom se na jezírko dostali. Bylo
to velice komické a to čekání za to stálo. Pak
jsme vyčerpáni dorazili zpět do kempu. Naše
obavy, že večeře bude jako na Malé Skále, se
rozplynuly, když jsme ochutnali první sousto.
Ráno jsme šli na „málo vydatnou snídani“. Dalším naším cílem byly Teplické skály,
kde bylo mnohem méně turistů, což mě dost
překvapilo, protože mně se teplické skály líbily více než Adršpašské. Po únavných 300
schodech se nám naskytl výhled ze zříceniny
hradu Střmen. Opět jsme zde viděli pískovcové skály vypadající jako věci.
Odpoledne si někteří z nás koupili „drahý“ oběd a poté jsme jeli vlakem zpět do
Trutnova. Všichni byli unavení, a tak jsme
seděli na lavičkách a „zevlovali“. Pak jsme
dojeli zpět do Poniklé.
Štěpán Rypl, 8. třída

Galerie úspěchů ve školním roce
2010/2011
N. Beranová, V. Buriánková, J. Janatová, V. Krausová a P. Nováková
2. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
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E. Holubcová, N. Kohoutová, P. Krausová, V. Nováková a M. Volejníková
5. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
J. Bárta, L. Hančar, T. Novotný, D. Simonides, J. Švec, P. Vinklář a Š. Vrána
5. místo – okresní finále v sálové kopané
N. Beranová ,V. Buriánková, , J. Janatová, V. Janatová, P. Krausová, V. Krausová, P. Nováková, P. Vinklářová
3. místo – okresní finále ve volejbale
J. Bárta, L. Hančar, T. Novotný, D. Simonides, J. Švec, L. Václavík a P. Vinklář
1. místo – okresní finále ve volejbale
1. místo – krajské finále ve volejbale
2. místo – republiková kvalifikace mistrovství ČR
E. Buriánková, A. Farská, V. Krausová, P. Nováková, B. Tryznová a P. Vinklářová
3. místo – okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
E. Holubcová, V. Janatová, N. Kohoutová, P. Krausová, V. Nováková a L. Paje–
rová
4. místo – okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
J. Bárta, L. Hančar, T. Novotný, D. Simonides, J. Švec a P. Vinklář
1. místo - okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
K. Hájek, D. Marinov, T. Pírko, L. Václavík, P. Votoček a Š. Vrána
5. místo - okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
L. Václavík
2. místo ve skoku vysokém na DOH
v Turnově
P. Nováková
3. místo ve vrhu koulí na DOH v Turnově
3. místo v běhu na 60 m na DOH v Turnově
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá
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Vyprávění starého dubu – 5. část
Od našeho posledního vyprávění uplynuly opět dva měsíce, které s dětmi utekly jako
voda, a do konce školního roku zbývá už jen
pár dnů. V našem vyprávění se však musím
vrátit na konec dubna.
Probouzející příroda nás motivovala
k tomu, abychom se zamysleli nad třemi důležitými živly, bez nichž by nebyl život. Povídali jsme si o zemi, vodě a vzduchu, o jejich
důležitosti pro všechno živé. Zkoušeli jsme
poznávat přírodu a pozorovat vliv člověka
na ni. Ověřili jsme si, že ve vodě se saponáty
a chemikáliemi žádná květina neroste, nýbrž uhyne. Že na pití je nejlepší čistá voda
a ne kyselá nebo slaná. Špinavou vodu nikdo
ochutnat nechtěl.
Poznali jsme také, že když budeme přírodu chránit a šetřit (například třídit odpady),
zbude více stromů na čištění vzduchu i krásný nábytek. Jeho výrobu nám ukázal pan Tomíček a nejen to. Na naši návštěvu se náležitě
přichystal a uhodnout jeho hádanky nebylo
vůbec snadné. Do školky jsme si na památ-
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ku odnesli krásné štokrle, jako dělané do naší
kuchyňky.
Jsou někteří malí i velcí, kteří nevědí
nebo občas zapomínají, že na odpadky jsou
odpadkové koše, a odhodí vše, co jim v rukou přebývá, na zem. Nám se to ovšem vůbec
nelíbí a proto pravidelně každý rok po dlouhé
zimě uklízíme nejen kolem své školky, ale
i okolo společné vodárny Keříček. Vždyť
k pitné vodě odpady opravdu nepatří. Nebo
byste chtěli pít špinavou nebo nakaženou
vodu? Dobré zjištění je, že oproti minulým
rokům bylo nepořádku méně, ale přesto jsme
naplnili asi třetinu popelnice.
Písek a voda, to jsou největší lákadla
všech dětí. Na písek si nyní chodíme hrát
vždy, když je pěkně. O vodě a životě u ní
i v ní jsme si alespoň povídali. Byl to záměr paní učitelky Lídy, neboť v tomto týdnu
k nám zavítala návštěva (lektorka) s ekologickou pohádkou O LEKNÍNU.
A protože pohádek není nikdy dost, zaťukala na nás ještě jedna pohádka. Nebyla úplně
pohádková, ale opravdivá. O jednom velkém
zázraku a ty se dějí přeci v pohádkách, nebo
i v životě? Jmenovala se NEJRÁSNĚJŠÍ
PŘÍBĚH SVĚTA a byla o zrození človíčka.

Jmenovala se NEJRÁSNĚJŠÍ PŘÍBĚH SVĚTA a byla o zrození človíčka.

foto: MŠ Poniklá
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Na malé děti číhá všude plno nástrah,
lákadel i nebezpečí. Aby si alespoň trochu
dokázaly poradit, povídali jsme si o tom, co
pro ně mohou udělat policisté, lékaři a hasiči,
kdyby se někdy setkaly s úrazem, zlými lidmi, požárem… Děti si krásně zapamatovaly
důležitá telefonní čísla, vyzkoušely si řešení
různých situací a na vlastní kůži poznaly, co
je to požární poplach. Že to byla pouze hra,
se dozvěděly až po evakuaci ze školky. Vyvrcholením povídání na téma „Už vím, co mám
dělat“ bylo setkání s místními hasiči. Za krásného počasí nás před požární zbrojnicí přivítal starosta hasičů, pan Krafek. Dále si s námi
moc hezky povídali a s požární technikou
nás seznámili páni Tomáš Klikorka a Miloš
Holubec. Bylo by hezké, kdyby tato návštěva
v některých dětech podnítila chuť stát se také
hasičem.
Možná si někteří z Vás všimli, že po určitou dobu bylo ve školce učitelek trochu více.
Nešálil Vás zrak, dvěma praktikantkám jsme
se snažili ukázat, o čem je práce s nejmenšími dětmi, jak vypadá den ve školce, jak
různě děti reagují… Jejich přítomnost jsme
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rádi využili při přípravě a vlastní organizaci
polodenního výletu, který jsme nazvali CESTA BROUČKŮ ZA POKLADEM. Provázeni
sluníčkem jsme cestou plnili úkoly a pozorovali přírodu. Na „Skalce“ jsme splnili poslední a našli tam zajímavou věc - dědovy staré
kalhoty. Jak se tam dostaly? Kdo je ztratil?
Nebo že by je dědovi odnesla zlá liška, co
chodí okolo jejich chaloupky? To se nám nepodařilo zjistit, ale objevili jsme kapsy plné
dřevěných hraček. Že by je nesl Budulínkovi,
kterého nenašel doma a musel ho jít hledat,
tak…? Dědečkovi jsme na dálku slíbili, že
mu Budulínka pomůžeme najít, a na památku
jsme si každý jednu hračku vzal. Budulínek
si je zatím nezaslouží, když neposlouchá babičku a dědečka.
My jsme slib babičce a dědečkovi dodrželi a společně jsme se dali do nácviku pohádky „O Budulínkovi“. Už dobře víme, kde
je a jak ho zachránit.
Během zkoušení pohádky, písniček i básniček jsme si občas udělali jednodenní přestávku. Poprvé abychom oslavili MDD. Aby
tento den byl ještě slavnostnější, pozvala nás

Vyvrcholením povídání na téma „Už vím, co mám dělat“ bylo setkání s místními hasiči.
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paní Ottová z Krakonošova Zátiší na celé dopoledne k nim do hotelu. Nabídku jsme rádi
přijali, společně naplánovali a ráno v 9,00 hodin jsme se převlečení za krásné pohádkové
postavičky skřítků, princezen, čarodějnic...
procházkou přemístili k hotelu. To byste neuhodli, kdo tam na nás čekal. Dva krásní a veselí klauni, kteří nás zvali do restaurace. Na
stolech nafouknuté balónky (mimochodem
cestu do školky přežil pouze jeden), pohádkové písničky a krásné prostředí. Protože naše
bříška se už ozývala, vytáhli jsme si z batůžků svačinky a vydatně se najedli. Najednou
začali klauni roznášet zmrzlinové pohárky,
komu by se do bříška nevešel. A to ještě měli
kapsy plné sladkostí. No prostě nádhera.
Sluníčko vybízelo ven, co takhle prozkoumat okolí hotelu? Společně jsme vyšli na
krásný plácek nad hotelem u ještě krásnějšího
starého a rozložitého dubu. Co se to tam leskne? Hladina vody, v ní plavou ryby a vedle
stojí velký pes s otevřenou tlamou. Nebojte
se, nebyli živí a ještě ke všemu žrali jenom
míčky. Čekalo tam na nás pět stanovišť, kde
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si mohly děti vysoutěžit pohádkové penízky.
Ty pak utratily v dětském pohádkovém obchodě, kde jim ještě paní Ottová (klaun) přidala pár dobrot.
Čas utíkal jako voda a my se museli vracet
do školky, abychom nezmeškali oběd a sladké překvapení paní Vágnerové a Valdmanové.
Oslava se nám moc vydařila, jenom balónky
trochu zklamaly - praskaly a praskaly.
Další přestávkou v nácviku byl velice
krásný hudební program s názvem „Ptačí
sněm“, kde děti zpívaly známé písničky, tancovaly, doprovázely písničky hrou na tělo
i rytmické nástroje a také se zájmem poslouchaly vážnou hudbu. Vše bylo podpořeno velice povedenými a vkusnými kulisami.
Třetí přestávkou byl celodenní výlet. Protože si povídáme o dubu, stromech a všem, co
s nimi souvisí, záměrně jsme si vybrali hrad
a zámek Staré Hrady u Jičína. V jejich sklepení bylo umístěno lesní království, ve kterém
provázely lesní víly se svými kamarády zvířátky. Trochu udiveně jsme však koukali, že
celé sklepení stihli přebudovat na říši skřítků,

Aby tento den byl ještě slavnostnější, pozvala nás paní Ottová z Krakonošova Zátiší na celé dopoledne
k nim do hotelu.

foto: MŠ Poniklá
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ale i tak se tam dětem velmi líbilo. Cítily se
tam jako v pohádce, zblízka si prohlédly kamarády zvířátka v čarodějné bestiole, pojedly
z naplněných batůžků, prozkoumaly nádvoří
hradu a hrály si s místní kozou. Sluníčko hřálo až dost a tak zastávka na zmrzlině u paní
Klárky Šedé každého moc potěšila. Namíchala dětem oblíbenou jahodovou a vanilkovou.
Jen se neměla tak rychle rozpouštět. Někteří
nestíhali lízat a to se snažili hodně.
Termín naší premiéry se ale rychle blížil,
takže teď už žádné přestávky a pilně trénovat,
napsat a nakreslit plakáty, chystat kostýmy,
učit se mluvit nahlas, aby každý divák něco
slyšel. Příště Vám napíšeme, jak to všechno
dopadlo.
Krásné dny zaslouženého odpočinku,
hodně sluníčka a spokojených lidí okolo Vás
přejí všichni ze školky.
Lenka Scholzová

Poděkování všem, kteří nám věnovali část svého drahocenného času
či prostředků
První poděkování patří paní Alence
Vondrové a paní Lánikové, které nás ochotně přivítaly a provedly kravínem a teletníkem
Krakonošova ranče a v závěru naší dlouhé
procházky děti obdarovaly dřevěnou vyřezávanou kravičkou.
Druhé poděkování patří panu Kulhavému a paní Dráže Jancákové, díky kterým
jsme opět mohli nahlédnout pod pokličku
náročné i krásné výroby ponikelských vánočních ozdob. A to vše bez finančního přispění
dětí na vstupné.
Třetí poděkování míří k panu Ladislavu Václavíkovi, který se s námi již několikátý rok ochotně trmácí v lednu ke krmelci
za volně žijícími zvířátky. Soucítíme s nimi
v těch nelehkých zimních měsících a nosíme
jim alespoň trochu jídla, aby v zimě neměla
hlad. Za to vše si vždy do školky odnášíme
sklenici sladkého domácího medu. Ten potom
chutná sladce dvojnásob.
Čtvrté poděkování je pro pana Tomíčka. Naše roční podtéma „Vyprávění starého
dubu“ nás přímo vybízelo domluvit si dostaveníčko v truhlárně. Pan Tomíček ochotně
souhlasil, v domluvený den ukázal dětem
vše, co mohl (z bezpečnostních důvodů neby-
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ly puštěny stroje), ale to nebylo vše. Pan Tomíček ještě dál přemýšlel, jak udělat exkurzi
ještě zajímavější a připravil pro děti několik
hádanek. Děti poznávaly staré nástroje na
práci se dřevem, které nejdříve vyhledal na
půdě a v zastrčených koutech dílny. To šlo,
ale uhodnout jména stromů, ze kterých měl
připravené dřevěné špalíčky, se nám nepodařilo. Co se dalo dělat. I za polovinu správných
odpovědí jsme si do školky odnesli odměnu.
Krásné štokrlátko jako dělané do naší kuchyňky.
Páté poděkování je věnováno místním
hasičům. Díky panu Krafkovi jsme je mohli
navštívit. V domluvený den na nás čekal u hasičské zbrojnice. Přivítal nás a předal slovo
panu Tomáši Klikorkovi a Miloši Holubcovi,
kteří krásně doplnili naše povídání o záchranném integrovaném systému svým povídáním
a ukázkou hasičské techniky. Krásnou tečkou
bylo svezení v hasičském autě. Protože část
probíhala před školou, byla též hojně sledována staršími kamarády ze ZŠ.
Šesté poděkování věnujeme panu starostovi, který pro nás a děti z I. stupně ZŠ
zajistil velice poutavý příběh o zrození člověka s názvem „Nejkrásnější příběh světa“.
Vyprávění bylo nevšední svým námětem i počasím, ve kterém museli přijít do školky větší
kamarádi. Ale všechno se nakonec zvládlo
a hodní rodiče i zaměstnanci ZŠ děti odvozili
ke škole. I jim tedy patří poděkování.
Sedmé poděkování určitě náleží paní
Ottové, která nás již druhým rokem při oslavách MDD hostí ve svém hotelu zmrzlinovým pohárem. A aby toho letos neměla málo,
spolu se svým synem rozšířila soutěžní část
o dvě krásná stanoviště. Chytání rybiček
z vaničky s vodou a házení míčků do tlamy
velkého psa. Též dětem věnovala balónky
a laskominy do dětského obchodu. A to vše
pojala velice originálně, totiž v klaunském
oblečení, s klaunskou veselou náladou i plnými kapsami bonbónů.
Osmé poděkování míří k paní Klárce
Šedé, díky níž jsme příjemně zakončili náš
velký výlet a zchladili naše rozpálená těla.
Peněženky rodičů zůstaly úplně ušetřeny.
Lenka Scholzová
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Co se děje v SDH Poniklá
Letní tábor SDH Poniklá
Přípravy na srpnový tábor jsou v plném
proudu. Týden v česko-polském pohraničí
plný her a zábavy, okořeněný dobrodružnou
cestou vlakem na tábor i z tábora začne už
13. srpna.
Kapacita vyčerpána. Všech 35 volných
míst je obsazeno. Děkujeme za důvěru a těšíme se za měsíc a kousek. Vaši vedoucí..
Za Vlaďku, Květu, Verču, Petra, Kubu a Jirku
sepsal Míra

Soutěžní jaro mladých hasičů
Každoročně dominující sportovní činností ponikelských mladých hasičů je celostátní
hra Plamen. Stejně je tomu i v letošní sezóně, i když ambice máme celoevropské. To ale
předbíhám.
První soutěžní start a zároveň možnost
otestovat si své schopnosti měli naši mladí
hasiči na Den vítězství, 8. května v soutěži
o Chlumecký pohár.
Družstvo mladších si zde odbývalo svou
soutěžní premiéru, a tak bylo jejich umístění
těsně pod bednou vítězů velkým příslibem
a motivací do dalších klání. Družstvo starších
se výbornými výkony umístilo na třetím místě
za úřadujícím mistrem z Měníka a pražským
Zličínem.
Ostrý start v celostátní soutěži Plamen zaznamenali naši mladí hasiči na okresním kole
konaném 21. května 2011 v Rokytnici nad Jizerou v tamějších prostorách parkoviště pod
Lysou horou.
Našemu družstvu v kategorii mladších, se
nedařilo vůbec zle. Shodně si ze štafety dvojic
časem 64,47 s a štafety CTIF na 400 m časem
100,93 s odneslo první místo. O něco méně se
dařilo ve štafetě 4x60 m, kde s časem 65,91
s obsadilo 5. místo. Závěrečnou disciplínu,

požární útok, dokončilo v čase 26,74 s, což
vystačilo na 3. místo. V celkovém hodnocení
obsadili ponikelští mladší mladí hasiči první
příčku.
V kategorii starších byl průběh soutěže dramatičtější. I starší si shodně odnesli ze
štafety 4x60 m a štafety dvojic první příčku.
Drobné zaváhání nastalo ve štafetě CTIF na
400 m, jejíž výsledný čas 98,84 s stačil na
sedmé místo. Poslední disciplínou byl požární
útok CTIF, ve kterém se starší umístili s časem
64,01 s na druhém místě. V celkovém hodnocení obsadili ponikelští starší mladí hasiči druhou příčku, jež zaručovala postup do krajského kola hry Plamen.
Krajské kolo se konalo 10. - 11. června
2011 na Sportovním stadionu v Jilemnici a na
fotbalovém hřišti v Poniklé. Po sporných výsledcích z okresního kola bylo na našem družstvu, aby obhájilo oprávněnost svého postupu.
Začátek soutěže proběhl hladce, z jilemnického stadionu jsme si přivezli dvě první
místa ze štafetových běhů. Druhý den se již
soutěžilo v Poniklé. Druhým místem ze štafety dvojic a třetím místem z útoku CTIF jsme
nechali soupeře snížit slibný náskok z prvního dne, avšak nejrychlejším ZPV a požárním
útokem jsme potvrdili dobrou formu, zvítězili
v krajské soutěži před druhý Frýdlantem a třetím Jabloncem nad Jizerou a postoupili jsme
na mistrovství ČR hry Plamen do Ostravy.
Soutěž v Ostravě se uskuteční ve dnech 2.4. 7. 2011. Na soutěži budou Poniklou reprezentovat Veronika Buriánková, Pavla Nováková, Karolína Pajerová, Lenka Prchlíková j.h.,
Tomáš Novotný, Jan Švec, Jaroslav Bárta, Lukáš Hančar, Stanislav Čurda a Kryštof Hájek.
O dosažených výsledcích Vás budeme informovat v příštím vydání Pod horami.
Vrcholem sezóny, dekády, století v činnosti ponikelských mladých hasičů bude mistrovství Evropy v disciplínách CTIF v Slovinském
Kočevje, kde bude naše družstvo reprezentovat Českou republiku. Využijte jedinečnou pří-
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ležitost a vyražte FAN BUSEM podpořit naše
závodníky.
S výraznou podporou Jakuba Jirouše (www.
sdh.ponikla.cz) sepsal Jaromír Jirouš ml.

Den dětí potřetí a zároveň poprvé…
za pěkného počasí! A hned to bylo znát!
Dětská účast oproti předchozím ročníkům se
opět zvýšila a to na úctyhodných 82 dětí! Moc
nás těší pozitivní ohlasy spokojených dětí, maminek i tatínků. Letošní program byl na tu naši
vesničku opravdu nadstandardní.
Hlavní zásluhu na celé akci mají ponikelské hasičky – Petra Therová, Kateřina Jiroušová, Lenka Drábková, Vendula Zelinková, Lucka Skalská, Renata Hlídková, Petra Vondrová,
náš benjamínek Šárka Jiroušová a trenér Tomáš Klikorka. Pomocnou ruku k dílu přidaly
naše drahé polovičky, rodinní příslušníci, kamarádi, přátelé. Všeho všudy, když tak počí-

SDH Poniklá
tám, tak mi to dává neuvěřitelné číslo – přes 30
lidí, kteří nám pomáhali. Výsledek dokazuje,
že jsme parta lidí, která umí společně tvořit
i spolupracovat. Moc děkujeme všem, kteří
pomohli!
Ačkoliv se mezinárodní den dětí slaví
1. června, my jsme ho na fotbalovém hřišti
oslavili již v neděli 29. května. Na děti čekalo
tradičně 10 stanovišť, jedno bonusové stanoviště a pro ty děti, které již všechno prošly, byla
k dispozici trampolína.
Stanoviště byla vymyšlena pro malé i velké, každý si přišel na své. Tím nejzajímavějším, kde děti obdržely nejzajímavější odměny,
bylo bezesporu stanoviště Besip – letos kromě
Míry Kláska do Poniklé zavítal také jeho kolega Petr Polák z Libereckého kraje. Díky těmto
pánům mají ponikelské děti reflexní vestičky,
svítící proužky, reflexní zvířátka a další zajímavé bezpečnostní prvky, které si mohou připnout třeba na školní brašnu, použijí je, když
pojedou s rodiči na kole či jenom půjdou na

Hlavní zásluhu na celé akci mají ponikelské hasičky – Petra Therová, Kateřina Jiroušová, Lenka Drábková,
Vendula Zelinková, Lucka Skalská, Renata Hlídková, Petra Vondrová, náš benjamínek Šárka Jiroušová
a trenér Tomáš Klikorka.
foto: SDH Poniklá
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Zbylá stanoviště byla obsazena hasičkami – dětský den by nebyl dětským dnem bez
skákání v pytli, malování na obličej, shazování
kuželek či házení tenisáku. Ale i letos některá stanoviště prošla změnou. Házení tenisáku
bylo pro menší děti, ty větší si mohly vyzkoušet pravou nefalšovanou střelbu z luku. Stanoviště nazvané „vojenský výcvik“ prověřilo
zdatnost, obratnost i závěrečné soustředění při
střelbě ze vzduchovky. Námi nazvané „stanoviště Pata a Mata“ prověřilo u dětí výdrž a soustředění, protože provléci malé očko klikatou
dráhou v podobě drátku a očkem se drátku
nedotknout, dalo zabrat opravdu
všem! Osvětové stanoviště „třídím, třídíš, třídíme“ dalo dětem
možnost chvilku popřemýšlet,
kam s kterým odpadem. A nakonec poslední oddychové stanoviště, na kterém děti soutěžily
o to, kdo postaví největší komín
z kostek.
Slovem mluveným celé odpoledne provázel starosta obce
Tomáš Hájek, který neváhal
vyhlásit doplňkovou pěveckou
soutěž. Hlavní cena – možnost
zazpívat písničku do vysílání
místního rozhlasu! A to byla
cena veliká! Po počátečním
ostychu bylo tolik soutěžících,
že odborná porota měla co dělat,
aby vybrala toho nejlepšího, nejčastěji zpíváno bylo „prší, prší“,
nutno říci, že to bylo vždy originálně pojato, slyšeli jsme ovšem
i takové hity jako je „dneska to
rozjedem na plný pecky“! Nakonec byly uděleny dvě první místa
a to Karolínce a Markétce – maminky, neváhejte s vyzvednutím
hlavní ceny! Na obecním úřadě
Vás pan starosta už netrpělivě
očekává!
Úplný závěr celého odpoledne
byl
završen tradiční bohatou
Házení tenisáku bylo pro menší děti, ty větší si mohly vyzkoušet
tombolou, ve které byly např.
pravou nefalšovanou střelbu z luku.

procházku.
Nejvíc obdivovaných bylo 5 offroad aut,
se kterými přijeli členové OFFROAD klubu
Krkonoše. Projet se tímto „kolosem“ byl neskutečný zážitek! Obrovská kola, výkonné
motory a schopnost překonat jakoukoli přírodní překážku, tak to jsou offroad auta. Za
zprostředkování děkujeme Pavlovi Kristanovi.
Tím dalším lákadlem bylo stanoviště „za
odměnu“ – dětičky, které prošly všechny soutěžní úkoly, si mohly jít vystřelit z paintballové pistole. Nebojte, vše bylo pod dohledem
Policie ČR – Petra Kmínka a Jarky Tulachové.

foto: SDH Poniklá

30

Pod horami - květen - červen
dva krásné dorty či ovocné balíčky darované
panem Havlem z Jilemnice.
SDH Poniklá velmi děkuje za pochvaly
a zároveň se těší na další úspěšný ročník dětského dne. Za rok na viděnou! Těšíme se na
Vás!
Za SDH Poniklá Petra Therová

Zájezd na ME v disciplínách
CTIF do Slovinska
Mistrovství Evropy se již kvapem blíží,
proto oslovuji vás všechny, kteří by rádi podpořili ponikelské děti přímo v místě konání, ať
se již hlásí.
Odjezd je plánován na středu 20. 7. ve
večerních hodinách (bude upřesněno),
příjezd ve čtvrtek ráno do stanového městečka v Kočevje. Ubytování a aklimatizace na
prostředí, prozkoumání terénu!
Ve čtvrtek hlavní soutěžní den, čili vás
čeká nápor na hlasivky. Je registrováno celkem 49 týmů z 23 států Evropy, z toho tři týmy

SDH Poniklá
z České republiky: Písková Lhota, Chlumec
nad Cidlinou a Poniklá.
V pátek možnost výletu k moři, které je
zhruba 80 km daleko od Kočevje, poté odjezd
k domovu.
S sebou nutno vzíti stan a spacák, není
zajištěno ubytování ani strava. Také je dobré
vzíti si sebou nějaká eura a cestovní pas či občanský průkaz.
Autobus odjíždí z Poniklé od kostela, směr
Písková Lhota a Chlumec nad Cidlinou, kde se
připojí další fanoušci. Cena zájezdu činí zhruba 1600,-Kč.
V případě, že se nenaplní autobus, bude
částka o něco vyšší!!
Přihlášky volejte nebo pište na:
603 760 129, kvetakavan@atlas.cz
Květa Kavánová

SDH Poniklá – ženy…sezóna 2011
Léto už je v plném proudu, důležité postu-

Slovem mluveným celé odpoledne provázel starosta obce Tomáš Hájek, který neváhal vyhlásit doplňkovou
pěveckou soutěž.

foto: SDH Poniklá
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pové soutěže také, ale přeci jenom začneme od
začátku – od zimního období. Zimní sezóna
se nesla v duchu tréninkových podvečerů ve
sportovní hale a letos nově také v sále bývalé
Interlany. V tělocvičně jsme hlavně posilovaly
a trénovaly techniku překážek. V továrně nás
trenér potrápil starty, překážkami a běháním.
Trénink v tělocvičně byl pro nás jednodušší
– stačily krátké elasťáky a tričko, do továrny
jsme se musely trochu přiobléci – tepláky, teplé ponožky, tričko, mikiny, vesty a hlavně čepice a rukavice! Naštěstí nám počasí umožnilo
brzy vyběhnout na hřiště a začít trénovat tam.
První zkouška ohněm nás čekala v podobě
halových závodů v Jablonci nad Nisou. Letos
jsme si na těchto závodech po několikaleté pauze zkusily i štafetu 4 x 100 m – Šárka
měla handicap v podobě domečku, který běžně
mívají ve štafetě pouze muži, ale v Jablonci
ho musely překonat i ženy. Šárka Jiroušová
si suverénním výkonem na 100 m překážek
v čase 17:42 vybojovala 1. místo, Lucie Skal-

Ženy SDH Poniklá.
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ská 18:43 – 6. místo, Renáta Hlídková 19:92
– 25. místo, Petra Vondrová 20:93 – 39. místo,
Vendula Zelinková 21:68 – 53. místo, Kaťa
Jiroušová 21:80 – 56. místo, Lenka Drábková
22:37 – 62. místo ze 105 závodnic. Štafeta ve
složení Šárka, Rendy, Lucka a Lenka s časem
70:53 obsadila 5. místo. Na první závody –
spokojenost!
V soutěži O pohár sv. Floriána (30. dubna) jsme nastupovaly jako obhájkyně vítězství
z loňska, žel soupeřky dosáhly lepších časů,
ale i tak jsme si nakonec odnášely medaile za
třetí místo. Druhé závody – náš první požární
útok – spokojenost!
8. května jsme za závody jely až do Plzně, konal se zde první díl z letošního seriálu
stovkařských závodů. Šárka opět potvrdila
roli favoritky a s časem 17:44 zvítězila. Dále
Lucka 18:74 – 13. místo, Renáta 20:00 – 31.
místo, Petra Th. 21:02 – 39. místo, Vendula
21:08 – 40. místo, Káťa 21:10 - 41. místo ze
72 závodnic.

foto: SDH Poniklá
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28. května následoval v Pacově druhý díl
stovek. Šárka se po jarních problémech s kolenem začínala pomalu rozbíhat, ale i po kratičké pauze dokázala zabojovat a opět vyhrála,
tentokrát s časem 17:18, za který si odnesla
dalších 40 bodů do celkového hodnocení. Lucka podala stabilní výkon a s časem 18:77 obsadila 15. místo, následovaná Renátou 19:64
– 25. místo, Vendulou 21:16 – 43. místo a Lenkou 22:25 - 49. místo.
4. června jsme absolvovaly první postupové závody – okrsek v Poniklé. V ženské kategorii nastoupily pouze 3 týmy, které závodily
ve dvou disciplínách: 100 m překážek a požární útok. Se součtem čtyř časů 79:03 jsme
na stovkách obsadily první místo. Požární
útok jsme zvládly ve svém druhém nejlepším
čase za celou naši závodní kariéru – časomíra se zastavila na 27:81 a to znamenalo opět
první místo a tím také postup na okresní kolo
v požárním sportu, které se konalo 18. června
v Turnově.
V Turnově nás po několika slunečných letech přivítalo zamračené a deštivé počasí, naštěstí nás postrašilo pouze ráno a závody probíhaly za příjemného polojasna. Závod začal
jako tradičně štafetou 4 x 100 m. Pak současně
probíhaly stovky žen a útoky mužů, po obědě se disciplíny prohodily. Štafeta ve složení
Šárka, Renáta, Lucka a Petra Th. dosáhla času
66:58 a znamenala suverénní vedení. Pochvalu zaslouží také druhá štafeta (Katka, Petra
V., Vendy a Lenka), která by i s časem 73,36
dosáhla prvního místa. Závod 100 m překážek
ovládlo také naše družstvo, výsledková listina
ukazovala na prvních osmi místech závodnice z SDH Poniklá: Šárka 16:91, Lucka 18:78,
Renáta 19:66, Petra Th. 20:03, Vendula 20:81,
Káťa 20:92, Petra V. 21:24 a Lenka 21:92.
Byla před námi poslední disciplína – požární
útok. Vždy z něho máme a budeme mít respekt, u požárního útoku nikdy nevíte, kdy
selže lidský faktor, kdy zafunguje nervozita
a soupeři se čím dál víc zlepšují. Na okrese
se nám podařilo v požárním útoku dosáhnout
času 29:66 a tím potvrdit naše vítězství v celém závodě a převzít si zaslouženě postupovou
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pozici do krajského kola v požárním sportu,
které se konalo v Jablonci nad Nisou.
Krajské kolo pro nás bylo stěžejním závodem roku – znamenalo buď oslavu dalšího
postupu na republiku, anebo oslavu zakončení
sezóny. První kolo stovek nevypadalo zrovna ideálně, dva neplatné pokusy a vyšší časy
znamenaly jedno jediné – v druhých kolech
zabrat a potvrdit, že jsme favoritky závodu.
Šárka si tradičně doběhla pro první místo na
bedně skvělým časem 16,67, následována
3. místem Lucky 18,39, překvapením dne byl
výkon Káti, která si v osobáčku 19,97 doběhla pro 5. místo, následovala na 6. místě Petra
Th. 20,22, 7. místě Vendy 20,27, 8. místě Petra
V. 20,35, 11. místě Lenka s časem 21,16 (také
osobáček) a na 13. místě Rendy 21,83. Součet
časů 115,95 znamenal vítězství v disciplíně
100 m překážek. Následovala štafeta 4x100
m, kde naše tzv. jistící štafeta Káťa, Petra V.,
Vendy a Lenka dala 70,66 (zlepšení oproti
okresu o 3 vteřiny!!!). Druhá štafeta ve složení
Šárka, Rendy, Lucka a Petra Th. zlepšily svůj
čas z okresu na 64,96. Opět první místo a potvrzení vedoucí pozice. Útok jsme s chladnou
hlavou zvládly za 30,02 i s mírným zaváháním
na koši – tento čas znamenal opět první místo a my jsme tak počtvrté v řadě postoupily
na Mistrovství České republiky v požárním
sportu do Ostravy. Tentokrát se tento hasičský svátek uskuteční v netradičním termínu
19. – 21. srpna. Spadl z nás obrovský kámen
odpovědnosti, před námi je teď pár tréninkových stovek v poháru Velkopopovického kozla
a nejspíš také pár soutěží v požárním útoku.
Ještě před postupovými závody v požárním sportu se Šárka Jiroušová zúčastnila
okresního a krajského kola dorostu v kategorii
jednotlivců. V obou závodech potvrdila svoji
skvělou formu (krajská stovka 16:74 a dvojboj v čase 17:33) a vyhrála. Šárka nás tak za
jednotlivce bude reprezentovat na Mistrovství
České republiky dorostu v Ostravě ve dnech 5.
– 6. července. Držte jí palce, je to naše sluníčko! Děkujeme všem příznivcům a fanouškům
za podporu a těšíme se v Ostravě!
Petra Therová
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Okolo Poniklé
Dne 26. 6. 2011 se uskutečnila již 10. turisticko poznávací vycházka „Okolo Poniklé“.
Tentokrát nás kvůli ne zrovna příznivému počasí bylo jen 6 a obešli jsme naší obec z jihu.
U příležitosti 10. pokračování mi dovolte
krátkou statistiku:
První vycházka se uskutečnila dne
10. 6. 2006 a kromě roku 2007, kdy se uskutečnila pouze jedna, se koná pravidelně dvakrát ročně. Za tu dobu jsme obešli naší obec
ze západu, z východu, z jihu, ze severu, obešli

jsme Jilem a byli jsme na slavnostním otevření
nové rozhledny v Roprachticích. Většinu z tras
jsme absolvovali již dvakrát. Délka procházek
se pohybovala mezi 10 a 18 km a průměrně
nás bylo více než 14 osob na jednu procházku.
Mezi nejčastější účastníky patří manželé Zemánkovi a paní Šafránková. Celkem
se v seznamech účastníků objevilo 77 jmen,
z toho 49 jmen se objevilo jen jednou.
Další vycházka se bude pravděpodobně
konat někdy na podzim a já se již nyní těším
na Vaši velkou účast.

Dne 26. 6. 2011 se uskutečnila již 10. turisticko poznávací vycházka „Okolo Poniklé“..

Jaromír Jirouš st.

foto: Jaromír Jirouš st.
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Ponikelský fotbal
Výsledky fotbalistů TJ Poniklá v jarní části sezóny 2010/2001 :
Spartak Rokytnice B
Poniklá
Nová Ves B
Poniklá
Rovensko B
Poniklá
Bělá
Poniklá
Malá Skála B
Poniklá
Tatobity
Poniklá
Dolní Branná B
Poniklá
Benecko

Poniklá
Vysoké n.J.
Poniklá
Košťálov C
Poniklá
Víchová n.J. B
Poniklá
Bozkov B
Poniklá
Horka
Poniklá
Studenec B
Poniklá
Rokytrnice n.J. B
Poniklá

1
0
6
3
1
2
3
1
1
1
2
4
2
5
1

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

5
2
2
1
3
1
2
0
2
0
2
3
4
1
1

Celkem jsme odehráli 15 utkání, 10x jsme vyhráli, 2x remizovali, 3x prohráli a dosáhli skóre 37 : 25.
Střelci branek : Zimčák Tomáš 10x, Dobiáš Roman 9x, Švanda Jakub 4x, Holubec Martin a Kázmer
Tomáš 3x, Patočka Vladimír 2x a Macháček Ondřej, Novotný Marcel, Šedý Stanislav, Václavík Petr,
Vinklář Petr a Vinklář Petr ml. 1x.
Tyto výsledky nás nakonec vynesly na celkové třetí místo v konečné tabulce soutěže. Konečnou
tabulku uvádíme:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

Tým
SK Studenec B
FC Víchová B
TJ Poniklá
Jivan Bělá
Sokol Nová Ves B
SK Malá Skála B
Sokol Horka
Sokol Dolní Branná B
Sokol Rovensko B
Sokol Bozkov B
FK Košťálov C
Spartak Rokytnice B
FC Tatobity
TJ Vysoké nad Jizerou B
HSK Benecko

Zápasů
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

+
22
21
16
15
15
14
12
11
9
10
10
10
7
5
4

0
0
2
6
6
3
3
1
3
8
4
3
3
6
5
5

‐
6
5
6
7
10
11
15
14
11
14
15
15
15
18
19

Skóre
76 : 38
75 : 29
72 : 36
56 : 36
75 : 66
80 : 69
77 : 64
64 : 70
60 : 54
60 : 66
63 : 79
49 : 90
53 : 66
36 : 70
48 : 101

body
66
65
54
51
48
45
37
36
35
34
33
33
27
20
17
Jaromír Jirouš st.
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Deníček ponikelského ochotníka
V uplynulých dvou měsících sehrál ponikelský divadelní spolek na výjezdních štacích
dvakrát Baladu z hadrů. Vepišme si tedy do
našeho deníčku další dvě kapitolky…

6. května - Josefodolská balada
Sedmero divadelních her mohli letos navštívit diváci XXI. ročníku krajské postupové
přehlídky vesnických ochotníků Josefodolské
divadelní jaro. Pro našeho laskavého čtenáře zdůrazníme, že se přehlídky již podeváté
soutěžně účastnili i ponikelští ochotníci - letošní ročník s Baladou z hadrů. Většina divadelních spolků mívá snahu před návštěvou
soutěžních přehlídek svůj umělecký počin
prověřit dlouhou šňůrou štací. Na přehlídce
se pak představují inscenace v desáté, dvacáté repríze – kdy je již hra dostatečně zažitá, vypilovaná (a chtělo by se říci snad již
dále neupravitelná). Existují však i odchylně

pracující kolektivy a náš inteligentní čtenář
správně tuší, že mezi ně patří i Bažantovi*
ponikelští následovníci. V naší divadelní
společnosti totiž převládá názor, že svraštěné
obočí slavného porotce může mít kýžený účin
pouze u hry zatím neusazené, tvárné. Proto
přivážíme na krajskou přehlídku divadelní
hry v prvních měsících jejich života s vidinou
možnosti jejich „výchovy“ odbornou radou
ctěných profesionálů. (Celá věc má jistě i tu
rovinu, že ani sebenepříznivější náhled hodnotitelů v tomto případě nemůže znamenati
derniéru hry, protože když se něco „dva roky
zkouší“ ...) Tak tedy letos jsme si střihli na
krajské přehlídce první reprízu.
Trpělivý čtenář nám promine ještě jednu odbočku našeho vyprávění, když se alespoň ve vší stručnosti poohlédneme do roku
2005, kdy jsme v Josefově Dole uvedli pohádku Vzbouření Hastrmana. V premiéře!

Vilnou chtivostí rozpálený purkmistr (v podání Dr. Kavána) Catherinu de Vauselles (v podání Radky
Paulů) svým námluvním tancem příliš neoslovil.

foto: Antonín Bělonožník
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Vzpomeňme, jak tenkrát musel jeden z herců kreslit pouze imaginární (hihi) tužkou,
protože absence některých rekvizit zatím na
zkouškách vždy tak nějak prošla, zaznamenání hodným byla tehdy i textová ekvilibristika
herce vystupujícího pod uměleckým pseudonymem „Chudák“, objevným opatřením byla
„mobilní“ nápověda, která se v kritických
okamžicích stěhovala na místa co nejblíže
tonoucím hercům. Této frajeřině, která je zlými jazyky seznávána spíše za drzost, jsme se
tedy letos alespoň odvážně přiblížili...
Dlužno však dodati (a nikoliv bez jisté trpkosti), že někteří z našich umělců se
opravdu nenechali zastrašit mládím naší inscenace. Namísto pokorného opakování rolí
pohříchu zvolili přípravu, která dosud nezažitý text sotva kdy upevní... Budiž režisérovi pěna chvála, že původní scénář hry pro
náš soubor dostatečně seškrtal. Kdyby byla
hra uvedena v plné délce, museli bychom se
v jejím závěru patrně již obejít bez některých
herců... Mno!!!

Deníček poniklelského ochotníka
Je tedy nespornou pravdou, že oproti
ponikelské premiéře se hra neúměrně vlekla a nejednou dokonce hrozila vykolejením.
A toho si slovutní porotci opravdu nemohli
nevšimnout. A spolu s dalšími připomínkami
stran Villonova sucharství a domněle nedostatečné politické angažovanosti představení
nám v tomto duchu během rozborového semináře promluvila do duše. (Ale tak zažili
jsme již i příkřejší hodnocení, celkové vyznění slov poroty bylo smířlivé a v lecčems
i povzbudivé.)
Zvlášť trpělivý čtenář nám na tomto místě
ještě promine vsuvku o našem vnímání kritických slov porotců. Domníváme se, že máme
v tomto ohledu značnou výhodu proti mnohé
konkurenci. Díky bohaté historické zkušenosti jsme se totiž naučili být za kritiku vděčni.
Narážíme zde na nekompromisní verdikt na
krajské přehlídce divadel pro děti Tanvaldský
člunek v roce 2004, kdy porota seznala, že
námi předvedenou hru nelze v rámci krajské
přehlídky vůbec hodnotit (sic). Od té doby

Na snímku zachycená hra v kostky nebyla jediným hazardem, který byl na josefodolském jevišti k vidění…

foto: Antonín Bělonožník
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jsme doslova lačni byť
i kritických vět!!!
Důvtipný
čtenář
správně odtušil, že
postup do národního
kola soutěže nám letos
o vlásek unikl. Vítěznou inscenací se stala
Mam‘zelle Nitouche
v podání divadla Krakonoš z Vysokého nad
Jizerou. Vysočtí si tak
budou moci sehrát tuto
zdařile nastudovanou
operetu na podzim soutěžně na domácí scéně
na Krakonošově divadelním podzimu 2011.
Doufejme, že přizvou
na svoji přehlídku i divadlo Klapý, které jim
bylo se svojí inscenací
Taneční hodiny pro pokročilé více než důstojným „soupeřem“.
Odvezli jsme si
letos z Josefova Dolu
cenné
připomínky
k naší hře, čestné uznání za herecký výkon
pro Tomáše Hájka, tipy
na umělecké pozvánky
k nám do Poniklé a zejména inspiraci pro další tvorbu.
(* Principál Ba- Režisér Pavel Plichta ztvárňující královského prévota umí hezky rappovat,
žant – bájný zakla- hihi…
foto: Ochotníci Poniklá
datel
ponikelského
tři
z
opor
našeho
souboru.
Jmenovitě
předochotničení L.P. 1864)
stavitel ústřední role - Jiří Jimák Řehořek,
nápovědkyně a jinak též družka prvně jmeno4. června - Balada ve Víchové
vaného - Hana Valášková a nakonec předstaaneb O rotační nápovědě
vitelka žebračky – Milada Havlíčková.
Za třetím uvedením Balady z hadrů jsme
Početné (více než stohlavé) víchovské
zamířili na naši druhou „domovskou“ scénu.
publikum bylo ještě doplněno slušnou řádkou
Totiž do kulturního domu stojícího ve VíchoPonikeláků, kteří v Poniklé Baladu propásli
vé nad Jizerou, ve kteréžto vísce přebývají
nebo kteří ji chtěli zhlédnout podruhé.
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Ještě před vlastním představením nastala
hvězdná chvíle našeho osvětlovače Járy Santány Hlůžeho, který prokázal svoji všestrannost při adaptaci naší světelné soustavy pro
výjezdní představení. Chvíli jsme se obávali, zdali nám improvizované zatemnění sálu
nebude ku škodě – protože sluníčko bylo po
dlouhou dobu jediným dostupným reflektorem.... Ovšem Santána se ukázal jako muž na
svém místě a veškerou naši techniku uvedl
v chod! Klobouk dolů!
Hra by se snad tentokráte odvíjela bez
větších potíží, nebýti jedné úsměvné historky,
pohříchu opět spojené s občerstvováním během představení. Ježto našim slavným umělcům během prvních dějství notně vyschlo
v hrdle, byl vyslán druhý nápověda Václav
Hájek pro několik orosených. Ale po chvíli,
jako by se po něm zem slehla... A přestože
si pozorný režisér všimnul uprázdněného klíčového postu, byl vzhledem k neúměrně se
vlekoucí přestávce nucen nařídit prvé, druhé
a nakonec i třetí zvonění doufaje, že snad nápovědu přivolá. Nestalo se tak, pročež se na
horké nápovědní křeslo usadila jako záskok
nejprve Radka Paulů s tím, že těch několik
replik bude nahazovat ona.
Přiznám se, že mne mrzí, že v prvním dějství po přestávce nevystupuji! Pohled, který
se naskytl šťastnějším kolegům, totiž musel
být vpravdě neopakovatelný a snad až dojemný. Do ztichlého potemnělého sálu sledujícího plynoucí příběh Balady z hadrů vchází
dobromyslná nápověda s plným tácem půllitrů pro své kolegy. Velikost objednávky totiž
přesně odrážela poptávku mezi herci, takže
načepování tolika zrzounů trvalo i zkušenému hospodskému hodnou chvíli.
Leč co si počít? Jediný volný průchod do
zákulisí vedl přes forbínu...
A tak si náš „číšník“, nechtěje rušit dramatický děj hry, usedl pokorně a ohleduplně
do sálu po bok osvětlovače a zvukaře. Inu,
pánové měli z této posily neskrývanou radost! Mnozí z herců si zase procvičili roli nápovědy, když se střídali v házení replik občas
se zapomenuvším kolegům.
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Podotknu jen stručně, že po závěrečné
oponě byla do šaten donesena zásilka piv,
která však poptávku zdaleka neuspokojila.
Patrně pouze proto, že hrdla Thaliiných služebníků byla po druhé polovici večera ještě
vyprahlejší...
.

Za kulturou přespolní

Ve vší stručnosti se snad můžeme poohlédnout za květnovým zájezdem na Polskou
krev, jednu z nejslavnějších operet, do pražského Hudebního divadla Karlín. Zájezd organizovaný Městskou knihovnou v Jablonci
nad Jizerou zaplnili z větší poloviny Ponikeláci – a udělali dobře! (Coby ortodoxního
vyznavače původního rozkošného libreta
mne sice přebásnění části textů do „současné
srozumitelnější mluvy“ pobouřilo, celkový
dojem však zůstal přesto velmi dobrý.)
Jsouce potěšeni mimořádným zájmem
ponikelských sousedů o kulturní vyžití, budeme ve spolupráci s jabloneckou knihovnou
chutě pokračovat! Pozornost upřeme také na
královnu jevišť – klasickou operu. (Všechny
negativně předpojaté diváky ponoukám, aby
alespoň očkem nahlédli na operní scénu, litovat nebudou!!!)
.

Za kulturou místní

14. května uvedlo v Kantýně Turnovské
divadelní studio inscenaci na motivy stejnojmenné hry A. P. Čechova Tři sestry v obsazení čtyř mužských herců. Bylo vskutku zajímavé, jak je možné tři sestry pojmout zcela
po svém, ale při tom zachovat Čechovovu
podstatu této hořké komedie.
Nyní máme před sebou divadelní prázdniny, ale na podzim Kantýna jistě opět ožije několika divadelními kusy. Již nyní mohu
dopředu prozradit, že k nám v úterý 4. října
po famózním úspěchu své březnové Kapustnice opět zavítá divadlo Commedia Poprad.
Tentokráte se svojí nejnovější hrou Sneh sa
smial, až padal. Doporučuji zvýraznit si toto
datum v kalendáři již dnes!!!
Tomáš Hájek
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Ostatní
Etiketa na med z Poniklé…
Pro včelaře, kteří by měli zájem svůj med
označit ponikelskou etiketou, je možné tyto
zakoupit na Obecním úřadě, či v čp. 111, případně objednat na tel. 774585904. Cena jedné etikety je 3,- Kč.
Soňa Fišerová

Expedice Slovinsko 2011
Na letošní jaro jsme pro ponikelskou část
naší speleologické skupiny naplánovali malou expedici do Slovinska za účelem poznání
nám dosud neznámého krasového území.
5. 5. jsme v 5:00 ráno vyrazili směrem
Dolní Dvořiště. Nevlídné počasí a mlhy nás
provázely až do jižních Čech. V Rakousku
se ale vyčasilo, a sluníčko ozářilo dosud zasněžené vrcholky Alp kolem Salzburku. Abychom využili i vlastní cestu, rozhodli jsme
se podívat na olympijský můstek v Planici.
To znamenalo sjet před rakousko/slovinskou
hranicí z dálnice a absolvovat krátký, ale velice prudký přejezd průsmyku s hraničním
přechodem Wurzenpass/Korensko (stoupání
18%). Po téměř stejně prudkém sjezdu nás
přivítala malebná slovinská vesnička Podkoren a nějaké dva kilometry od ní uzavřené horské údolí s můstkem. Vlastní můstek
je opravdu impozantní, ale jen těžko jsme si
představili, že se zde kdy konal olympijský
závod, neboť u něj není kromě maličké hos-

půdky vůbec nic, a nejbližší vesničky mají
velikost Roudnice či Jestřabí. Pokračovali
jsme dále na Kranjsku Goru, a již opět po
dálnici do městečka Postojna, cíle naší cesty, kam jsme dorazili okolo páté odpoledne.
Stejně jako vloni při krátké návštěvě této oblasti jsme se ubytovali na Střední lesnicko-hospodářské škole v centru, a po nezbytných
formalitách vyrazili do již také známé restaurace na večeři.
Ráno jsme začali návštěvou jeskyně Postojnska jama přímo na okraji města. Tato
jeskyně byla zpřístupněna již roku 1819, roku
1872 byl v jeskyni instalován turistický benzínový vláček, který byl po válce nahrazen
elektrickým. Zpřístupněno je 5,3 km, což je
největší délka zpřístupněné trasy na světě.
Také je to jediné místo na světě, kde můžete
vidět vzácného obojživelníka macaráta jeskynního. Do jeskyně jsme sestupovali s první
skupinou v devět hodin – my a autobus Japonců, na tuto jeskyni neobvykle malá skupinka. Běžně čítá jedna skupina cca 150-200
osob. Ve venkovním areálu u jeskyně je zbrusu nové lanové centrum, podobné jako v Jánských lázních. Pokračovali jsme k asi 11 km
vzdálenému Predjamskemu gradu. Hrad ze
13.století je vestavěn do skalní stěny nad jeskyní, která byla jako součást hradu využívána
hojně v dobách obléhání, kdy umožňovala
jeho dostupnost zvenčí pod šiky nepřátel.
Hrad nebyl nikdy dobyt. Zde jsme bohužel
narazili (poprvé, ale i naposledy) na neochotu průvodců. Vstupy do hradu jsou průběžné,
do jeskyně mimo hlavní sezonu pouze tři za
den. My jsme dorazili asi dvě minuty po jedenácté, což byl jeden z časů, a ačkoliv evidentně žádná skupinka v tu dobu do jeskyně
nešla a paní pokladní byla ochotná prodat
nám lístky, průvodkyni se očividně nechtělo
zvedat z lavičky, a tak jsme odešli s nepořízenou. Nafotili jsme tedy alespoň hrad, a vydali
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se dál. Zvolili jsme cestu méně pohodlnou
mimo dálnici, zdejší krajina je ovšem pro
jeskyňáře pastvou pro oči. Kam se podíváte,
je nějaký závrt či ohromné polje. Na svačinu
jsme zastavili u jeskyně Planinska jama. Ta
je bohužel přístupná pouze v hlavní turistické
sezoně, prohlídky jsou provozovány místními speleology. Měli jsme ale štěstí, branka na
cestičce k jeskyni byla zrovna otevřená díky
„hledačům macarátů“ (neboli pravděpodobně členům nějaké organizace ochrany přírody mapujícím zrovna výskyt živočichů pod
kameny u vývěru z jeskyně), a tak jsme se
mohli projít alespoň kousek mohutným portálem jeskyně, ze kterého vytéká říčka Unica, na které je hned pod jeskyní malá vodní
elektrárna. Naším dalším cílem byl nedaleký
systém kaňonů Rakov Śkocjan na říčce Rak.
Je to malé území tvořené systémem jeskyní
již částečně zřícených, po jeho obvodu vede
naučná stezka a šotolinová cesta, takže celý
obvod objedete pohodlně autem, ačkoliv se
nacházíte v chráněném území. Bohužel turistické značení zdaleka nedosahuje úrovně na-

Predjamski grad
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šich stezek a tras, pro nás bylo velmi těžké se
v něm zorientovat. My jsme zastavili na dvou
nejzajímavějších místech – Velki most a Mali
most. Počasí nám přálo, takže jsme mohli sestoupit až dolů na tok ponorné říčky a projít se jeskyněmi s částečně zřícenými stropy
(již na vlastní nebezpečí). Pěkné počasí je
v těchto místech opravdu potřeba, při prudkých deštích totiž voda v krasových územích
stoupá velice rychle, a horní hranice průtoku
vody, evidentně nedávného, byla vysoko nad
našimi hlavami.
Další den jsme vyjeli na opačnou stranu,
směrem na Itálii. První zastávkou byla jeskyně Śkocjanska jama. Oproti Postojně neprávem trochu opomíjená, z našeho pohledu je
mnohem zajímavější. Po průchodu několika
velkými prostorami se dostanete na začátek
ohromného dómu s podzemním kaňonem
řeky Reky a po jeho boční stěně sestupujete
pomalu až k můstku ve výšce 46 m nad jeho
dnem, a dále po boku kaňonu až k východu.
Procházka tímto dómem zabere více než půl
hodiny, a to jen s jednou zastávkou s výkla-

foto: Lenka Hájková
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dem (za hukotu podzemní řeky toho stejně
mnoho slyšet není). Východ je pak v obrovském portálu jeskyně, ze kterého můžete
pokračovat nahoru na povrch buď lanovkou,
nebo s dalším průvodcem absolvovat ještě
zhruba hodinovou pěší prohlídku procházející zřícenými částmi systému. Výškový rozdíl
mezi nejvyšším a nejnižším bodem jeskynního systému je 209 m. Kousek od vstupu se
nachází také vyhlídka na celý systém, lidem
se závratí nedoporučujeme. My jsme absolvovali pouze jeskyni, protože jsme měli pro
tento den v plánu ještě další fyzicky náročný zážitek – italskou jeskyni Grotta Gigante,
kousek za hranicemi. Vlastní přejezd hranice
do Itálie byl malým kulturním šokem – přejeli jsme z krásné čisté krajiny s pěknými
silnicemi a perfektním značením do prachu,
zmatku a nepořádku, a to ihned za hranicí.
Najít jen pár kilometrů vzdálenou jeskyni
byl docela problém. Ale zadařilo se, vstupy
do jeskyně jsou zde po půlhodině, takže jsme
téměř nečekali a mohli se vydat se sympatickým italským průvodcem (pánem podle nás
již v téměř důchodovém věku) do největší
turisticky navštěvované prostory na světě,
přístupné od roku 1905. Po 500 schodech
sestupujeme téměř na dno ohromné jeskyně.
Výprava, která jde před námi, se nám z horních schodů jevila jako malincí mravenečkové, stejně tak se teď jevíme my těm za námi,
tedy vlastně nad námi. Rozměry této gigantické prostory jsou: 65 m šířka / 160 m délka /
107 m výška. Po krátkém odpočinku nás pak
čeká další schodiště se stejným počtem stupňů, tentokrát směrem vzhůru. Nevím, kolikrát
zdejší průvodce za den tuto trasu absolvuje,
ten náš si ale zaslouží upřímný obdiv. Jelikož
jsme byli časově oproti plánu docela napřed,
rozhodli jsme se ještě pro návštěvu starého
slovinského přístavu Koper. Opět nás ale zradilo „úžasné“ italské značení, a neplánovaně
jsme si nejprve prohlédli italský přístav Terst,
ze kterého se ne a ne dostat ven. Přejezd slovinské hranice byl velkou úlevou, a již bez

Ostatní
problémů jsme po typickém jadranském pobřeží dojeli až do Koperu. Sluníčko nás vylákalo na zdejší kostelní věž s vyhlídkou ve
výšce 43 m (204 schodů) na historické centrum i nové části tohoto příjemného městečka,
největší slovinský přístav a moře.
Neděle již byla ve znamení návratu, abychom si ale z Rakouska neodnesli jen dojmy
z tunelů, kousek za hranicí jsme u St. Michaelu sjeli z dálnice a dva z tunelů objeli po původní horské silničce mezi zasněženými alpskými vrcholky za neuvěřitelně nádherného
slunečného počasí. Ještě jsme pak zastavili za
Salzburkem na dálnici u Attersee na svačinu
s krásným výhledem na jezero a hory, a opět
přes Dolní Dvořiště se vraceli směr Krkonoše.
Pro mnohé z českých turistů je Slovinsko pouze průjezdní zemí na cestě k chorvatskému moři. Slovinské pobřeží je krátké,
dovolená u moře tu tedy není příliš aktuální,
ale samotná země určitě za návštěvu stojí.
Byli jsme mile překvapeni novými silnicemi
a dálnicemi, perfektním značením, čistotou
v přírodě i ve městech a na vesnicích, a milými přátelskými lidmi. Na dálnici potřebujete dálniční známku, mýtné již platí pouze
nákladní auta. Ceny jsou přijatelné, potraviny
jen o malinko dražší než u nás, ale v Lidlu
či Sparu nakoupíte v akcích stejně jako tady,
a benzín nás vyšel dokonce o tři koruny levněji. Ceny v naší oblíbené restauraci byly
sice vyšší, ale porce taky pro pořádné chlapy
(nebo se rozdělit). Milým překvapením bylo
také uznání průkazu člena České speleologické společnosti ve všech navštívených jeskyních pro slevu na vstupném (běžně mají slevu
děti, někde i důchodci a studenti). Všude se
bez problémů domluvíte anglicky, a pokud
přeci jenom ne, slovinština není češtině úplně
vzdálená. Mimochodem, celosvětově používaný název „kras“ pro vápencová území vychází ze jména jihovýchodní části Slovinska
– Kras.
Každopádně jsme při této cestě zjistili,
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že jsme neviděli zdaleka vše, jen v okolí Postojné je několik dalších jeskyní, které stojí
za návštěvu, bohužel jsou dostupné pouze
v hlavní letní sezoně. I přes tento relativně
nepříjemný fakt se do Slovinska určitě vypravíme znovu.
Za ČSS ZO 5-01
Lenka Hájková

První měsíce života Kabinetu kerkonošské slovesnosti
Ctění sousedé, podruzi a přátelé Poniklé! V minulém příspěvku Míry Jirouše ml.
– konšela pravé ruky, jste se mohli dozvědět
o zniku „Kabinetu kerkonošské slovesnosti“, jehož hlavním cílem (či chcete-li v kerkonošstině oučelem) je, dovolte mi citovat
jeden z prvních artikulů stanov nebo-li regulí
spolku:
S dobrým pak rozmyslem svým ustanovujeme hlavním oučelem nížepsané punkty
naplniti:
- Šířit kerkonošské nářečí a slovesnost.
- Zbudovat ponikelské naučné stezky.
- Založit a spravovat knihovnu ponikelských a krkonošských regionálií.
- Sbírat a třídit veškeré záznamy o Poni–
klé v běhu věků.
Dalším pak oučelem má býti pěstování
vzájemnosti, šlechtění ducha a mravů. Pročež
sousedům a podruhům všem na srdce ukládáme, aby shora uvedené oučely naše všemožně
podporovali.
Abychom byli přesní, členové kabinetu
se již hrdě hlásí a pracují, ovšem ty pravé
oficiality jako je registrace na ministerstvu
vnitra je teprve před námi. Více v našem případě neznamená méně a čím více budeme
mít členů, tím bude do našich společných cílů
vnášeno více myšlenek, bude více pomocníků a odměnou nám všem bude, že Poniklá
bude vzkvétat!
Kabinet spravují krom rychtáře a konšela
pravé a levé ruky také další konšelé, kteří se
již zabývají konkrétními oblastmi:
Konšelka komise nářeční Bára Kulhavá
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si dala za cíl zmapovat minulý i současný
stav nářečí v Poniklé, pro tyto účely potřebuje šikovné sousedy, kteří jsou ochotní vést
a nahrávat rozhovory s místními staro i novo
usedlíky. Jako možným výstupem své práce
vidí např. vytvoření slovníčku, kurzy kerkonoštiny, pracovní listy pro děti, přednášku
o nářečí apod.
Konšel komise turistické Petr Plichta
bude dále se svými sousedy rozpracovávat
navrženou audiostezku, bude připravovat
turistické akce Kabinetu. Konšelka komise
encyklopedické Blanka Peterková pracuje
na sběru všech možných povídek, příběhů
o životě v Poniklé, mapuje staré cesty. Konšel komise knihovní Vítězslav Schmidt si dal
za úkol vytvořit kerkonošský koutek v místní
knihovně, z knih Kabinetu vytvořit přehledný
seznam včetně krátkých výpisků.
Kromě činnosti v jednotlivých komisích
se Kabinet také připravuje na své první akce
- tou první je expedice kolem Poniklé „Po
stopách doktora Tadeáše Xaveria Peregrina
Haenkeho“, druhou je oslava velkolepého nedostižného hrdinství Tuláčkova.
Oslovil-li Vás tento příspěvek a máte-li
zájem být řádným sousedem či jen podruhem
Kabinetu, obracejte se na rychtáře Kabinetu
Tomáše Hájka (prý sedává často na obecním
úřadě, nebo pište na Hajek@ponikla.cz, nebo
volejte 736 179 277). Ti z Vás, kteří se nechtějí stát přímo členy, ale chtějí se podílet
a pomáhat v komisích jsou také vítáni! Kabinet si vzal za své vytvoření knihovničky místních regionálií, povídek a příběhů, najdete-li
ve svých knihovnách něco zajímavého (zejména beletrii psanou v krkonošském nářečí,
případně knihy o našich horách) prosíme Vás
zdvořile o jejich darování, či dlouhodobou
zápůjčku. Máte-li na půdách neprobádané
listiny, členové Kabinetu je probádají a případně zajistí jejich digitalizaci, nebo přepis
do elektronické podoby a s Vaším svolením
je použijí pro účely Kabinetu.
Na zajímavé příspěvky, nápady, na budoucí sousedy a podruhy se těší Petra Therová, konšel – levá ruka.
Petra Therová
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Za pohádkou do knihovny
Bylo nebylo, v jedné škole v malé vesničce se otevřely jedny zajímavé dveře do pokoje,
kde se dá prožít všelijaké dobrodružství. Paní
správcová nám pověděla, jak a kudy se do jednotlivých příběhů, pohádek a zajímavostí dostaneme.
Hned jsme jednu tu kouzelnou věc vyzkoušeli. Byla taková velká bílá a jmenovala
se „Špalíček veršů a pohádek“. Ocitli jsme se
v království, kde jedna princezna korále poztrácela. Ale chytrý Honzík si samozřejmě rychle
poradil.
Podruhé jsme otevřeli kouzelnou věc, o trochu menší a barevnější. Vyletěla z ní zvířátka
vrána, zajíc a ježek a hádali se o jablíčko. Nebýt
chytrého medvěda, který moudře jablíčko rozkrájel, určitě by se zvířátka náramně poprala.
Však také nechybělo mnoho a ztracená zvířátka
za bednou už by se ani neukázala. Nakonec to

Za pohádkou do knihovny

Ostatní
ale všechno dobře dopadlo.
Znovu jsme zkusili najít zajímavou věc
v barevných poličkách – z téhle vyletěly notičky. V ošatce jsme našli spoustu hudebních
nástrojů a tak jsme honili kočku, která lezla dírou, psa, který skákal přes oves a společně jsme
utekli i dešti, i když pršelo, jen se lilo.
A ještě jednu tu kouzelnou věc jsme otevřeli. Jmenovala se „Hádanky od srdíčka“. Tolik
zajímavých postaviček tam bylo schovaných
a my je všechny našli – od králíků z klobouku
až po Rumcajse.
Ještě nám tam zůstalo spousta krásných
neobjevených tajemství, za kterými se brzy vydáme znovu. Nemusíte na nás čekat, můžete se
sem přijít podívat sami. Na dveřích je napsáno
KNIHOVNA.
Společně s knihovnicí vás srdečně zve
Okrášlovací spolek
Míla Kavánová

foto: Lenka Scholzová
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Inzerce

Inzerce

TJ Poniklá prodá starší sekačku (traktůrek)

LT 100 od firmy Husquarna.
Sekačka je provozuschopná, pouze je třeba opravit spínací skříňku.
Zájemci se mohou obrátit na pana |Jaromíra Jirouše st., telefon: 604 728 420
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Inzerce
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Vald tejnská 41 , 514 01 JILEMNICE
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Svatojakubská pout’ v Poniklé
30. a 31. èervence 2011
aneb Co vše na Vás v Poniklé èeká...
30. a 31. èervence
so 10.00 - 15.00 na návsi v Poniklé
ne 09.00 - 16.00

fler jarmark

doprovázený prodejní výstavou
rukodělných prací ponikelských šikulek
a nedělní výstavou krajky Ivy Proškové (závěr kurzu)

za podpory
Obce Poniklá

kreativního serveru

30. a 31. èervence

a svazku obcí Jilemnicko

9.00-15.00

každou hodinu bude probíhat prohlídka
výroby perličkových ozdob. Srdečně vás zveme do naší
kreativní dílny, která je součástí naší firemní prodejny v Poniklé
(otevřeno do 17.00).

30. èervence

bližší informace na
www.rautis.cz

poøádá neorganizované sdru�ení nohejbalových nadšencù

na malém høišti v Poniklé

Tradiční nohejbalový turnaj "O Krakonošův knoflík"
>>> 19. roèník

>>> prezentace 8.00

30. èervence
pořádá TJ Poniklá

29. ROČNÍK TURNAJE

>>> zahájení turnaje 8.30

na fotbalovém hřišti v Poniklé

... MINIFOTBALU... "O POUTNÍ KOLÁČ"

>>> prezentace 8.30

30. èervence

>>> zahájení turnaje 9.00

POUTNÍ HASIÈSKÁ ZÁBAVA

  
       
      

poøádá SDH Poniklá

31. èervence

Mše sv. v kostele sv. Jakuba v 8.30.

31. èervence

Muzeum krkonošských řemesel

připravilo bohatý program :
návštěva Krakonoše 10.30h módní přehlídka Spolku Paní a dam z Jílmu : téma Profese
předvedení krkonošského kroje + krkonošské poudačky Slávky Hubačíkové výstava oděvů doplněných
moderní krajkou Ivy Proškové
Po celý den ukázky řemesel: výroba vinutých perlí pr outěné koše předení a tk aní vlny vyřezávané hračky
návlek korálků práce s kůží a spousta dalších ...
Během celého dne vstupy živé hudby Občerstvení jak o vždy zajištěno !!

