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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máme před sebou nejkrásnější svátky
v roce - Vánoce. A k nim samozřejmě
patří vánoční číslo našeho zpravodaje.
Stejně jako je čas předvánoční poněkud uspěchaný, čas, kdy chceme vše
uklidit, napéct cukroví, nakoupit dárky
a vše připravit tak, aby se 24. prosince
rozhostila v našich domovech pohoda,
je i toto číslo poněkud uspěchané. To
víte, kromě tvorby časopisu se zabývám
výrobou ponikelských ozdůbek, takže se
v tento čas těžko hledá chvilka na zpravodaj. Přesto doufám, že jsem na nic
nezapomněl, a že jsme v redakci vychytali všechny chyby.
Tak mi nezbývá už nic víc, než jedna
malá příjemná tečka za letošním rokem
- přání.
Za naši redakci Vám, milí čtenáři, přeji krásné prožití bílých Vánoc a mnoho
štěstí v kulatém roce 2010.
Marek Kulhavý
redaktor

Sousedský ples:

Zastupitelstvo obce Poniklá zve všechny tancechtivé na další Sousedský ples,
který se bude konat

20.2.2010 od 20.hodin
v pohostinství Mádle.

Úvod
Pod horami
číslo: 140, ročník 38
registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Konvalinková
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
20. 2. 2010
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá
nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny

Inzerce:
Na možnost inzerce se informujte na OÚ
Poniklá. Na možnost grafického zpracování inzerce pak na marek@rautis.cz.
Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech v rubrice inzerce.

Slibujeme nekuřácké prostředí a nádherné předtančení.
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Výtah nejdůležitějších zpráv z jednání RO
v období od 19. 10. do 7. 12. 2009
V plánu akcí pro příští rok je realizace
projektu „Hrubé předčištění ČOV“. Do konce ledna 2010 je nutné vypracovat projekt
a žádost o dotaci. Nabídky na zajištění výkonu
manažera projektu na akci „Předčištění ČOV
Poniklá“ byly předloženy těmito čtyřmi společnostmi: Euroforum Capital Consulting, Praha,
družstvo Ekologický rozvoj a výstavba Česká
Skalice a Ingeniring Krkonoše a.s. Trutnov. RO
ve výběrovém řízení doporučila oslovit společnost ERV družstvo Česká Skalice. Cena za projekt v případě úspěšnosti bude činit 130 tis. Kč
a v případě neúspěchu 20 tis. Kč.
RO byla seznámena s návrhem výpočtu
poplatkového přiznání pro výpočet vyrovnání
poplatku za zdroj odběru podzemní vody za rok
2010. Záloha poplatku pro příští rok se nezměnila. Za zdroj pro zásobování pitnou vodou při
ročním odběru 91 500 m3 zaplatíme celkem
183 000,- Kč.
RO doporučila v příštím roce z fondu bytového hospodářství financovat výměnu oken
v bytovém domě čp. 266. Bylo osloveno několik firem a požádáno o předložení finančních
nabídek. Nabídka od pana Miloslava Hladíka
byla za 409 317,- Kč, pan Pavel Čivrný zaslal
rozpočet na 366 280,- Kč, pan Vladimír Volf na
částku 345 947,- Kč, pan Palasčák na částku 533
354,- Kč. Ten byl schopen zajistit i dotaci 450,Kč/m2. V případě získání dotace by náklady
spojené s výměnou oken činily 330 854,- Kč.
Nabídka firmy LDX z Jablonec nad Nisou byla
z důvodu nejvyšší ceny ihned vyloučena. RO ve
výběrovém řízení doporučila požádat o výměnu
oken pana Vladimíra Volfa z Liberce. Z celkové částky 345 947,- Kč nabídl poskytnout další
slevu ve výši 6%.
RO vzala na vědomí podání žádosti o příspěvek u Nadace ČEZ na dokončení přestavby školní kuchyně. Nadační fond byl požádán
o dotaci na dokončení školní kuchyně ve výši
300 tis. Kč. Stále se nám nepodařilo ve školní
kuchyni dokončit odsávání par a zakoupit konvektomat. I proto bylo požádáno o prodloužení
termínu k dokončení stavby do 31. 12. 2010.
RO vzala na vědomí cenovou nabídku na
zhotovení dveří u objektu za bývalou farou.



Dveře o rozměrech 4 x 3 m jsou potřeba
k budované garáži pro multikáru. Zakázka byla
zadána firmě zámečnictví pana Jana Horáčka z
Peřimova. Za zhotovení dveří bude účtováno
30 tis. kč.
RO vzala na vědomí přijmutí dvou zaměstnanců k vleku. Na dobu určitou byl přijat pan
Telec a pan Votoček. Servis a provoz rolby je
zajištěn na dohodu o dílo sepsanou s panem
Radomírem Šírem ml.
RO odsouhlasila finanční příspěvek ve výši
2 000,- Kč na zajištění oslav 110 let trati Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad
Jizerou a Mikulášských vlaků ve dnech 12. - 13.
prosince 2009. Dne 7. 12. 2009 to bylo 110 let,
kdy poprvé vyjel z Martinic do Jilemnice první
vlak tažený parní lokomotivou.
Oznámení Správy KRNAP o nabytí platnosti novely zákona č. 349/2009 Sb. O ochraně
přírody a krajiny od 1. 12. 2009 strhlo lavinu
žádostí o povolení kácet dřeviny rostoucí mimo
les. Všechny žádosti byly odsouhlaseny. Dle
novelizovaného zákona budou obce moci vydávat povolení pouze ke kácení dřevin mimo území národního parku a jeho ochranného pásma.
Naše obec bude nadále povolovat kácení dřevin
v místní části Přívlaka, Jilem, povolení ke kácení ponikelské části obyvatel bude nově povolovat Správa KRNAP
RO odsouhlasila finanční příspěvek na pořízení stejnokroje pro místní mažoretky ve výši
3 000,- Kč, družstvu „B“ volejbalistek příspěvek ve výši 4 000,- Kč na pořízení dresů a sboru
SATORI odměnu ve výši 5 000,- Kč za vzornou
reprezentaci naší obce v letošním roce.
RO vzala na vědomí rozhodnutí MF o vyhovění žádosti o prominutí odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně. Žádosti se vyhovuje částečně a promíjí se požadovaná částka
2 800 000,- Kč a penále ve výši 2 688 028,- Kč.
Z celkové částky penále bude nutné uhradit na
základě vystaveného platebního výměru sankci
ve výši 81 972,- Kč.
Jménem celé rady obce přeji všem našim
občanům a čtenářům časopisu Pod horami krásné pohodové a nikým nerušené vánoce. Nový
rok ať je naplněn příjemnými zážitky, dobrými
zprávami a trochou štěstí.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 30. 11. 2009
21. zasedání ZO proběhlo dne 30. 11. 2009
od 17:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Poniklá. Zde přikládám přepis zápisu z jednání. Je
předložen v plném znění bez příloh. Rád bych
upozornil, že je velmi zkrácený a jsou v něm
uvedeny dle nevím jakého klíče pouze střípky
jinak velmi vášnivých diskuzí. Přílohy zápisu
jsou k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke
stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
21. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:00 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti
12 zastupitelů.
Ověřovatelé zápisu 20. zasedání ZO paní Květa
Kavánová a pan Jaroslav Čížek se vyjádřili
k zápisu: zápis je pořádku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 21. zasedání ZO.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
12

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 21. zasedání ZO
ověřovateli zápisu paní Lenku Scholzovou a pana Jiřího Jindřiška, zapisovatelkou paní Lenku
Hájkovou, navrhovatelkou usnesení paní Alenu
Vondrovou.
Hlasování:
Schváleno

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 25. 8. do 17. 11. 2009
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
a je k nahlédnutí na OÚ Poniklá. (17:10 dorazil
M. Kulhavý)
Diskuse:
3 miliony obec vracet nemusí, z MF ČR přišlo
nové rozhodnutí o zaplacení částky 82.000,- Kč
za administrativní chybu. Čekáme na pokyny
z Finančního úřadu, jakým způsobem tuto
„sankci“ zaplatíme.
Dotaz na III. etapu tělocvičny – projekt je
pouze na papíře, pro žádosti o další dotace třeba

přepracovat do elektronické podoby (možnost
ušetřit – využít nějakého studenta), zatím
v rozpočtu nejsou kapacity na dofinancování.
Přední stěna bude prozatím řešena v rámci zateplení školy.
Dotaz na nabídku Eko-Šír – firma nabídla
pronájem hotelu, ale pozdě (listopad) a nebyly přesně dané podmínky, obec nabídla další
jednání na začátku nového roku, požaduje
pronájem včetně restaurace.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 25. srpna 2009 do
17. listopadu 2009.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý

3) Změna účetnictví obcí
A. Soukupová (info): Od nového roku se mění
systém účetnictví především obcí , přibližuje se
více účetnictví firem, obnáší to změny v účtové
osnově, evidenci majetku, uzávěrkách. Systém dosud není úplně připraven, změny budou
probíhat postupně. Paní účetní doporučuje kvůli
jednoduššímu přechodu na nový systém odepsat z účtu 028 drobný hmotný majetek s hodnotou nižší než 3 000 Kč a vést ho v pomocné
operativní evidenci.
(17:25 příchod Petra Therová)
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí změny v účetnictví
příspěvkových organizací, organizačních složek
státu, územních celků a obcí a souhlasí s odepsáním drobného hmotného majetku s nižší hodnotou než 3 000 Kč z účtu 028. Souhlasí s vedením DHM v pomocné operativní evidenci.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
Therová

4) Schválení rozpočtové změny
č. 2/2009
A. Soukupová (info): Byly povýšeny dotace,
z účtu hospodářské činnosti bylo převedeny
prostředky na dofinancování propojení, pro
zajímavost propad na příjmu z daně FO a PO
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byl cca 1 250 000 Kč. Je stále těžší vytvářet vyrovnaný rozpočet (stejné příjmy jako výdaje),
ale ze zákona to tak obec musí mít.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2009,
která představuje navýšení rozpočtu na straně
příjmové o částku 1 425 135 Kč a na straně
výdajové o 1 425 135 Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Rozpočtový výhled pro roky
2010 – 2012
A. Soukupová (info): Sestavit výhled na tři
roky dopředu je v dnešní době problém, dali
jsme tedy na doporučení vycházet z porovnání
let 2008/2009, zahrnout navýšení dle zákonných změn + to, co už víme, že bude v příjmech
i výdajích. Kdybychom výhled nesestavili,
můžeme dostat pokutu. Výhled lze za rok
předělat. Opět je tu problém, že rozpočet musí
být vyrovnaný.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtový výhled na roky 2010
– 2012.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení rozpočtu pro rok 2010
A. Soukupová (info): V příjmové části – poplatky se téměř nemění, příjmy z daní budeme doufat,
že nějaké budou, vlek vidíme zatím optimisticky,
ve výdajové části jsou zahrnuté předpokládané
spoluúčasti na projektech, kdyby nevyšly, lze
tyto částky použít jinde.
Diskuse:
Pan Kulhavý se dotazoval k položkám
v příjmové části rozpočtu, paní Soukupová
zodpověděla: nižší poplatky za rekreační pobyt
– ubývá rekreantů i lidí, kteří pobyt přiznají, na
vleku při stejných cenách vyšší příjmy – jsme
optimisté, nižší příjmy z odpadů – nový systém přinese snížení příjmů, příjem z tělocvičny
– odhad, vycházíme ze zamluvených časů.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočet pro rok 2010, a to
v těchto závazných ukazatelích:
Příjmy třídy 1 - 4: 12 963 100 Kč
Výdaje třídy 5 - 6: 12 545 000 Kč



Zprávy z obce
Přebytek: 418 100 Kč
Splácení dlouhodobých úvěrů tř. 8 financování:
882 000 Kč
Přijetí kontokorentu – krátkodobé financování
tř. 8: 463 900 Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Schválení cen podléhajícím
odvodu DPH
M. Kavánová (info): (info) Obec je od září
plátce DPH. Znamená to zvednout některé ceny
o tuto daň (viz příloha).
Diskuse:
M. Kulhavý – dotaz na paní Soukupovou
– pokud obec nakupuje službu s DPH, lze daň
nárokovat zpět? Ano, lze, obec nárokuje, problémy s nárokováním DPH jsou pouze u služeb,
kde nejsou přesně prokazatelné faktury na vstupu, ale to jsou minimální položky. Schválení cen
zastupitelstvem je třeba pro kontroly a audity.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dosavadní ceny jako konečné, což
znamená vč. DPH i pro rok 2010.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Převod majetku obce do majetku SDH Poniklá
M. Kavánová (info): Přes dotaci jsme získali
pomůcky nutné pro existenci sboru (viz příloha),
vlastní je obec, vždy tyto věci převádíme.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje převod majetku obce do majetku
SDH Poniklá ve výši 48 507 Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Schválení přísedících u Okresního soudu v Semilech
M. Kavánová (info): Oslovila jsem stávající
přísedící na základě dopisu od soudu, schvalujeme ty, kdo souhlasí.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pro příští volební období pana
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J. Jirouše, bytem čp. 223, a pana L. Chluma,
bytem čp. 428, přísedícími u Okresního soudu
v Semilech.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš

10) Schválení vyhlášky o svozu
odpadů
Diskuse:
L. Scholzová poukázala na malý minimální
odběr pytlů (3 ks/rok), položka byla upřesněna,
další probírané detaily – popelnice budou
označeny nálepkami od Pedersena (barva podle
frekvence svozu), vracení a výměna popelnic bude probíhat během ledna, občané obdrží
letáčky, vyjde v Pod horami.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyhlášku č. 1/2009 a č. 2/2009
O svozu a cenách odvozu odpadů v obci Poniklá s těmito změnami: čl. 2 odst. A poslední
věta: Minimální množství zakoupených pytlů
pro objekt / rok je 6 ks/ 110 l nebo 12 ks / 60 l,
čl. 4 nové znění: Poplatek za PRAVIDELNÝ
svoz, poslední věta: Platba za minimální odběr
pytlů bude hrazena jednorázově nejpozději
do 30. 6. příslušného kalendářního roku. Schválením této vyhlášky ruší vyhlášku č. 5 z roku
2006.
Hlasování:
Pro
13

Proti
J. Jindřišek

Schváleno

Zdržel se
0

11) Zrušení OS Drobné služby
M. Kavánová (info): Pracovníci Drobných
služeb jsou zařazeni do vyšší pracovní skupiny,
pracovníci na dobu určitou by měli být též,
organizační složka bez vedoucího nemá smysl
– dostatečné důvody pro zrušení složky. Dva
lidé zůstávají zaměstnanci obce, spadají přímo
pod starostku. Zatím to funguje.
Diskuse:
Pan Kulhavý se dotázal na řešení období, kdy je
třeba více lidí, kdo za ně bude zodpovědný, kdo
bude řídit pracovníky ze sociálního? Odpovídala
starostka: zodpovědnost je na starostce, ona řídí
všechny pracovníky obce, má to výhodu přímé
komunikace a lepšího přehledu o výdajích.
Návrh usnesení:
ZO ruší k 1. 12. 2009 organizační složku Drobné služby.

Zprávy z obce
Hlasování:
Pro

Proti

10

0

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš
P. Plichta
P. Therová
J. Jindřišek

12) Schválení koupě pozemku
u vodojemu Horní Dola
M. Kavánová (info): Jedná se o úplatný převod
ppč. 1394/2, k. ú. Poniklá (vodojem Horní Dola,
chybou v územním plánu není tento pozemek
veden jako veřejně prospěšná stavba, ale jako
ostatní travní porost, tudíž nelze od Pozemkového fondu převést, nutno koupit, cena bude
cca několik tisíc Kč.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje koupi pozemku ppč. 1394/2,
k. ú. Poniklá od PF ČR.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

13) Zahájení řízení – změna územního plánu
M. Kulhavý (info): Od schválení plánu se již
vynořilo několik požadavků na změnu, změna
trvá 1-2 roky (řeší se jako nový plán) a není zadarmo. Způsoby změny:
1) navrhuje obec – platí obec.
2) navrhují občané – platí zcela nebo částečně
občané
Platí se firma, která kreslí změnu, vyřízení je
zdarma, provádí stavební úřad v Jilemnici.
Pokud oslovíme stejnou firmu, která kreslila
pro obec stávající územní plán, mohla by se
malá změna pohybovat okolo 5 000 Kč, větší
cca 10 000 Kč. Je nutno vyzvat občany k podání
změn na předepsaném formuláři, navrhuji do
konce ledna, pak je ještě musí schválit ZO.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje výzvu k podávání návrhů na
změny v Územním plánu. Návrh musí být na
předepsaném formuláři, který je k dispozici
na obecním úřadě a webových stránkách
obce. Návrhy se podávají na obecní úřad do
31. 1. 2010. Náklady na změnu Územního
plánu hradí navrhovatelé poměrnou částkou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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14) Schválení cen jízdného (vlek
Homole)
M. Kavánová (info): Ceny na okolí zůstávají
nebo se snižují. Otázkou je večerní lyžování,
vyplatí se o prázdninách, svátcích, jinak asi ne,
ale vlek je na to vybaven, navrhuji pátky, soboty
ne, to se střídají turnusy.
Diskuse:
Pan Kulhavý navrhuje ponechat i soboty.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ponechání cen jízdného
v lyžařském areálu Homole v zimní sezoně
2009/2010 jako v roce loňském.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provozovat večerní lyžování
v pátek i v sobotu.
Hlasování:
Pro

Proti

9

M. Kavánová

Schváleno

Zdržel se
J. Čížek
T. Klikorka
J. Jirouš
Z. Petrušková

15) Schválení plateb na pronájem
tělocvičny pro rok 2010
M. Kavánová (info): Byly podány čtyři
návrhy:
1. Zdena, 2. Tomáš, 3. Lenka, 4. Míla
Diskuse:
Paní Petrušková svůj návrh stáhla, slečna
Therová navrhuje zjednodušit návrh T. Klikorky
– neřešit frekventované doby. Zastupitelé diskutovali o kladech a záporech permanentky a faktu, že platby pravděpodobně nepokryjí náklady,
ovšem vysoké ceny by mohly odradit již domluvené klienty, systém vybírání hodinové sazby
nebo formou permanentek ve spolcích je na
dohodě členů spolku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje návrh pana Klikorky upravený sl. P.Therovou – bez navýšené sazby
v nejžádanějším čase. Sazba 150,- Kč/hod,
celý den 800,- Kč, přespolní 250,- Kč/hodina
a 1200,- Kč/den.
Hlasování:
Pro



Proti

Zdržel se

Zprávy z obce
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M. Kavánová
J. Bekr
A. Vondrová
L. Scholzová
J. Pičmanová
Z. Petrušková
J. Čížek

K. Kavánová

Neschváleno
Návrh usnesení:
Návrh M. Kavánové: ZO schvaluje pravidla pro
vybírání plateb za pronájem tělocvičny, a to:
hodinovou sazbu 120,- Kč/hodina pro členy
spolků a sdružení, 150,- Kč/hodina pro ostatní. Celodenní pronájem tělocvičny pro spolky
a sdružení 600,- Kč/den, pro ostatní 800,- Kč/
den.
Hlasování:
Pro
11

Proti
L. Scholzová
Z. Petrušková

Schváleno

Zdržel se
A. Vondrová

16) Prodej pozemku ppč. 94,
k. ú. Poniklá
J. Čížek (info): Objevil se zájemce o koupi objektu Bertera, požaduje také možnost odkoupit
pozemek ppč. 94, resp. jeho část cca 7 m šířky
podél břehu.
Diskuse:
Pan Kulhavý zjistil podrobnosti o zájemci, stejné informace má i starostka, není zcela jasné,
kdo vlastně chce kupovat, firma se sídlem mimo
ČR hodlá obchod uskutečnit prostřednictvím
dceřiné společnosti, zatím není jasné, kde firma
sídlí, IČO,….
Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej pozemku ppč. 94, k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

17) Diskuse

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Čížek

Pan Kulhavý přednesl prosbu občanů z Jilmu
o umístění zrcadla v nepřehledné ostré zatáčce
cestou na Jilem, pan Čížek připojil podnět
k umístění značky Omezená rychlost 30 km
na rovince u DPS, paní Petrušková se informovala, zda obec ví o faktu, že nebyl TV signál
(ví, občané si mají zkontrolovat nastavení), pan
Klikorka ohodnotil opravu cesty k ranči jako
nevyhovující (paní Vondrová využije roční
záruky a zažádá o opravu).
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Pod horami - listopad - prosinec

Slovo starostky
Nemohu ani uvěřit, že se znovu loučíme
s dalším rokem. Čas je opravdu neúprosný
a hrozně rychle utíká. Snažím se z každého dne vyždímat, co se dá, ale pořád je toho
času málo. Nejdůležitějšími událostmi bylo
spuštění propojení našich vodárenských systémů. I přes několik prvotních problémů systém funguje a doufám, že fungovat bude. Dne
27. listopadu proběhla úspěšná kolaudace.
Na jaře ještě proběhnou terénní úpravy cesty
pod Pavlákem, kolem šachet a bude posbíráno
vyběhlé kamení. Čeká nás ještě znovupostavení zbourané části plotu okolo školky. To jsou
už jen „kosmetické“ úpravy této velké akce.
Tímto jsme výhru ze soutěže Vesnice roku
2008 vyčerpali. Myslím si, že byla použita na
velmi důležitou věc a hlavně, že zařízení, které
bylo za tyto peníze zprovozněno, bude sloužit
nám všem.
V této místní části proběhla také velká

Zprávy z obce
akce ponikelských speleologů, kteří se pustili
do obnovy vyvěračky. Terénní úpravy a zhotovení stříšky musí být vzhledem k nepříznivému počasí odloženo na příští rok. Kdo zkratku
vedoucí kolem studánky používá, ví, že čas
od času se v blátivých pěšinkách objeví světlý
písek. To nám jeskyňáři usnadňují cestu blátem. Trošku mi to připomíná pohádku „O perníkové chaloupce“. Je to milé a zodpovědné.
Další kolaudace proběhla v areálu HOMOLE. Obslužný objekt Bahýnko je zkolaudován.
Byly nainstalovány sněžné zábrany na střeše
v kritickém místě, dokončena místnost pro
lyžařský servis, šatna pro obsluhu a skládek.
Už teď jsou velké plány s podkrovím tohoto
objektu, ovšem to je otázka získání financí.
Zatím se soustředíme na to, aby tento objekt
poskytoval nám i turistům sezónní služby na
úrovni. Loňská zimní obsluha byla velmi kvalitní, uvidíme, jak se nám bude dařit letos.
Po dohodě s ředitelstvím silnic a dálnic
byla opravena silnice I. třídy č. 14 Vrchlabí
– Harrachov. I přes neutichající kritiku vás,

Dokáceny byly stromy nad kantýnou. Ohrožovaly především kantýnu, ale i boudy a budky posázené okolo.

foto: OÚ Poniklá
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občanů, jsem za tuto opravu ráda. Myslím si,
že jsme si vzájemně s firmou provádějící práce vyšli vstříc a vyhověli většině připomínek.
Teď jen doufat, že oprava vydrží co možná
nejdéle. Také díky místnímu cestmistrovi je
spraveno několik místních komunikací. Patří
mu velký dík za jeho ochotu. Přiběhnuvším
pomocníkům samozřejmě také.
Dokáceny byly stromy nad kantýnou.
Ohrožovaly především kantýnu, ale i boudy a budky posázené okolo. Úklid vzniklého
odpadu byl řešen opět „brigádnicky“. Ti slibují, že vzniklý nepořádek brzy zmizí. Jen žádají
chvilku strpení, čekají na příznivější počasí.
Na jaře bude ještě dočištěn břeh od zbylých
dvou stromů a dokončen úklid.
Také jsem zavítala do naší základní školy.
Ve vyšších ročnících si připadám jako školák
spíše já. Kdo jste někdy řešil nějaké problémy
s mládeží v jejich složitém období, máte možná stejné zkušenosti. Pátrala jsem po vinících,
kteří olupují fasádu na chatě Babeta na hřišti „Na Vršku“ a kteří se usilovně snaží o její
podpálení sirkami, ale i donesenými kahánky z
nedalekého hřbitova. Viníci byli odhaleni, bylo
jim domluveno a snad si najdou jinou zábavu.
Pokud se bude tento nešvar opakovat, bude
toto počínání řešeno s rodiči a s Policií ČR.
Dalším problémem je využití našich autobusových zastávek. Jaksi přestaly sloužit účelu, pro
který byly postaveny. Mohla bych spíše říci, že
slouží jako „klubovny“, „psí boudy“, „kuřárny“, ale i k jiným věcem, které raději nebudu
zmiňovat. Požádala jsem tedy 8. a 9. třídu, aby
si dobrovolně vzaly autobusové zastávky na
starosti. Jsou to právě oni a jejich vrstevníci,
kteří tyto budky užívají k věcem, které zrovna upřednostňují. Doposud se nikdo k řeholi
zastávkového uklízeče nepřihlásil. Je tedy
na čase, abychom se zamysleli nad tím, zda
podporovat naši mládež takovýmto způsobem
nebo kryté zastávky zrušit, protože pro cestující autobusem rozhodně neslouží. Do každé
zastávky byl pořízen odpadkový koš. Několikrát jsme je nahrazovali. Schválně se podívejte, kde odpadkový koš zůstal. Jsou to maličkosti, ale rozčiluje Vás to také tak jako mě?
Další stále se opakující problém s rozbitými okny na kabinách na hřišti „Na Kozinách“,
zničenými střídačkami atd. byl postoupen
Policii ČR.
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I když bude příští rok velmi napjatý, co
se týká obecního rozpočtu, jsou plánovány
dvě akce, které jsou již teď ve stádiu podané
žádosti a jejího vyhodnocování u příslušných
úřadů. Jedná se o vybudování předčištění
u hlavní ČOV. Technologie je velmi důležitá pro samotný chod čističky. Druhou akcí je
zateplení ZŠ Poniklá včetně výměny topného
tělesa. Tuto akci jsme si rozložili na tři roky.
Dědeček kotel nám ve škole dosluhuje, stejně
tak okna jsou v důchodovém věku. Třetí úprava pro nový kabát školy je nová fasáda. Tím
bychom vyřešili i naši velkou ošklivou stěnu
nové tělocvičny, která nás straší i z webové
kamery. Co bude dál s touto stěnou, je otázka. Oslovit firmu Singing Rock s poptávkou
na vybudování horolezecké stěny, nabídnout
pro velkoplošnou reklamu,... pokusit se získat
finance na třetí etapu tělocvičny. V současné
době je poslední řešení utopie, protože obec
nebude mít na spolufinancování. Terénní úpravy jsou naplánovány na jaro příštího roku. Je
nutné dokončit přístupové chodníky a obnovit
parčík s plotem v přední části školy. Už jsem
jednala s panem ředitelem ZŠ i s některými místními spolky, zatím všichni přislíbili
pomoc. Abychom předešli zraněním našich
největších sportovců v náročném terénu, který
musí zdolat před vstupem do tělocvičny, oslovili jsme pana „Šikovného“. Lampa, kterou
zde nainstaloval, dostatečně a bezpečně svítí
přicházejícím a odcházejícím na cestu. Také
jsme dovybavili šatny tělocvičny lavičkami
a skříňkami. Spolky, které tělocvičnu pravidelně užívají, mohou tyto skříňky využívat
pro úschovu potřebného nářadí. Stačí se jen

Skříňky v tělocvičně

foto: OÚ Poniklá
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informovat na OÚ.
I šatny naší základní školy prokoukly. Zánovními skříňkami jsme určitě udělali
radost nejen nám, kterým na vzhledu a vyba-
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všechny příbuzné drahými dárky, ale je dobré
je vidět a popovídat si. Do nového roku hodně
sil, optimismu, zdraví a štěstí, na které někdy
tolik spoléháme. Děkuji všem, kteří pomohli
při organizování, zařizování, uklízení i rozhodování v naší obci. Děkuji a těším se v novém
roce 2010 nashledanou.
Míla Kavánová
starostka obce

Odpady

Nové šatny v ZŠ

foto: OÚ Poniklá

vení školy záleží, ale snad i dětem.
Soutěž „Obec přátelská rodině“ byla
ukončena a mezi finalisty nejsme. Je pravdou, že v jiných částech naší republiky jsou
daleko hlubší tradice, děti jsou zde od malinka v různých folklorních sdruženích. Spousta
obcí je o krok před naší vesnicí,… snad to
někdy doženeme. Fungování místních spolků
a sdružení, různých kroužků je u nás velmi
rozmanité a na velmi dobré úrovni. Jen zájem
dětí pomalu upadá. A o zájmu rodičů s něčím
pomoci, něco zorganizovat, ani nemluvím.
Stále přemýšlím nad tím, čím to je.
O změně svozu odpadů podrobněji v dalším článku. První pondělí v nadcházejícím
roce je třeba přistavit všechny sběrné nádoby,
ať jsou prázdné, plné, poloprázdné. Je nutné je
mít označeny číslem popisným, jinak nejsme
schopni identifikovat, která popelnice ke kterému nájemci patří.
Na závěr se pokusím být optimistou.
V optimismu je totiž velká síla. Pokud vám
nechybí, stále vás žene něco dopředu, neutichá snaha něco začínat, dokončit věci začaté,
dokázat, že slíbené dokážete splnit,... Trochu
optimismu přeci jenom ve mně zůstalo a tak
mohu slíbit, že odložené věci (přeložení cesty,
plot u školky, …) jsou zařazeny mezi akce na
příští rok a budou splněny v roce následujícím.
Všem Vám přeji krásné pohodové Vánoce, bez
hádek, stresu a zklamání. Není třeba obdarovat

Od nového roku přecházíme na nový systém vyvážení odpadů. Každý měl možnost si
s pomocí či bez vybrat z nabídky to, co by mu
nejvíce vyhovovalo.
4. ledna nastane ten den „D“. Je třeba,
abyste všichni přistavěli popelnici ke sběrnému místu. Ať máte popelnici poloprázdnou
nebo prázdnou, je třeba ji na svozové místo
v tento den dodat. Popelnice musí být označená číslem popisným. Pokud jste žádali o nádobu jiné velikosti, bude vám vyměněna. Pokud
jste žádali o pravidelný svoz, budou vám
popelnice označeny podle vybraného svozu
(týdenní zeleně, čtrnáctidenní žlutě, kombinovaný červeně). Pokud jste změnili svoz na
pytlový, bude vám popelnice odebrána, pokud
nemáte vlastní. V případě, že popelnice v celé
Poniklé nestihneme zkontrolovat a vyměnit,
bude se pokračovat o týden později, tedy další
pondělí 11. ledna. Všichni by měli mít nový
systém svozu funkční do konce ledna.
Informační letáček dostanete ještě všichni
domů do schránek. I když nás možná čeká trochu zmatku a nervů, věřte, že to děláte především sami pro sebe. Také obec i svozová firma
bude mít opět na delší dobu pořádek v počtu
vyvážených popelnic. A snad i ušetříme.
Míla Kavánová
starostka obce

Odpady a ČOV
„Nevím, jakou šetrnou a vtipnou formou
se mám zhostit svého nepříliš důstojného
příspěvku, ale okolnosti z provozu čistírny
odpadních vod mě k tomu nutí. Jistě Vy, dívky
a ženy, znáte důvěrně známé slogany z reklamních televizních šotů, že jedině Allways, Libresse, Mendy či Ria je ta, která Vás bezpečně
a šetrně ochrání před problémy při prudkých
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pohybech, před neklidným spánkem a je tak
tenká, že můžete obléci i přiléhavou sukni či
strečové kalhoty. Já však nadhodím řečnickou otázku a zeptám se. Víte, která vložka je
v Poniklé nejdražší? No přece ta, kterou bezstarostně odhodíte do záchodku a spláchnete.
Ta se chudák dostane kanalizací až na čistírnu
odpadních vod, obtočí se kolem osy čerpadla
či dmýchadla a je tak pevná, že spálí i elektrický motor. Oprava jednoho čerpadla pak přijde
bratru na 8 – 9 tisíc korun. Zdá se Vám to legrační? Snad do jisté míry a do určité doby, kdy
se náklady na provoz čistírny natolik zvýší,
že se zvýší i poplatky. Domníváte se, že je to
nutné?“ - citováno ze zpravodaje Pod horami
z března roku 2003.
Situace je stále stejná. Sortiment se rozšířil
o dětské pleny i pleny pro dospělé. Oprava čerpadla se od té doby prodražila o tisíce korun.
Další zdroj, který zcela vyřadí provoz ČOV,
je přítok odpadů z chléva. Nejenže zaplatíme
desítky tisíc navíc za znovuobnovení vlastního
chodu, ale hrozí nám i velmi vysoké pokuty.
V minulém roce byly náklady na provoz ČOV
31,- Kč/m3/obyvatele. Zastupitelstvo rozhodlo, že obec bude poplatek dotovat 11,- Kč/m3/

Spuštění vleku je plánováno na 27. prosince.
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obyvatele. Uvidíme, v jaké výši se budeme
pohybovat ve vyčíslených nákladech za rok
2009. Vzhledem ke krácenému obecnímu rozpočtu a také vzhledem ke ztrátové hospodářské
činnosti obce (provoz vleku) kvůli špatnému
zimnímu počasí, se obávám, že si obec nebude
moci dovolit dotaci stočného v takovéto výši.
Ráda bych byla špatným prorokem, proto Vás
prosím snažte se být více zodpovědní.
Míla Kavánová
starostka obce

Lyžařský vlek v Poniklé
Pokud bude počasí alespoň trochu příznivé
a budeme moci lyžařský svah zasněžit, bude
ponikelský vlek opět v provozu. Spuštění vleku je plánováno na 27. prosince. Ceny jízdného
zůstávají pro letošní sezonu shodné s cenami
loňskými. Provoz kromě zrušeného středečního večerního lyžování taktéž, tedy každý den
od 9:00 do 16:00 hodin, pátek a sobota večerní
lyžování od 19:00 do 21:00 hodin. Těšíme se
na všechny, kteří mají rádi bílý sport.
Míla Kavánová
starostka obce

foto: Marek Kulhavý
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Obecní kronika
Jako každoročně nastává čas bilancování,
jehož součástí je také sepisování výročních
zpráv o činnosti či hospodaření.
Jelikož tyto zprávy jsou jedním ze zdrojů pro zápis do obecní kroniky, prosím tímto
všechny místní spolky a firmy o poskytnutí těchto zpráv. Pokud zprávy nesepisujete,
prosím alespoň o údaje o členské základně
(počtech zaměstnanců) a stručný popis činnosti. Tato prosba je určena nejen velkým a aktivním spolkům a firmám, ale i těm, kteří neorganizují žádné společenské akce, ale žijí alespoň
svým vlastním životem (Svaz žen, Červený
kříž a další).
Zprávičky můžete ponechat v tištěné
podobě na obecním úřadě nebo vhodit do mé
schránky (čp. 56 - vedle Jednoty), či zaslat
v elektronické podobě na emailovou adresu
lenka.ponikla@seznam.cz.

Zprávy z obce
Přeju všem krásné vánoční svátky a šťastný nový rok.

Lenka Hájková
kronikářka obce

Od stromečku k čertovi
Vytipování vánočního stromečku, jeho převezení na určené místo, ozdobení a vztyčení se
podařilo. Ač se nejedná o výzdobu moderního
vzhledu, je stromek opět velmi pěkný. Spojení
této dobrovolné namáhavé akce s pečením sejkor a vařením bylinného léčivého čaje je prostě
již ponikelská tradice. Vůně linoucí se ze staré
hasičárny podráždila nejedny čichové buňky
procházejících. Děkuji veliteli (či komisaři?)
akce panu Tondovi Holubcovi a jeho týmu za
vánoční výzdobu obce Poniklá. My ostatní přispějeme výzdobou oken našich domovů a blízkého okolí.
Ani čerti a andělé v Poniklé nechyběli.
Dvěma skupinkám patří poklona a slova díků.

foto: OÚ Poniklá
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Díky nim jsme se zase vrátili do dětských let
a trošku jsme se i báli. Také babičky a dědové
v DPS si směli na čerta i sáhnout. Jak to bylo
s básničkami, to musí povyprávět jiní.
Míla Kavánová
starostka obce

Oprava cesty
Je milé, že se někdy lidé ani sáhodlouze
domlouvat nemusí a dají se do práce, která
je třeba. Opravu příjezdové „komunikace“
si lidé, kteří tuto cestu používají, opravili
sami. S pomocí pana M. Skalského, který má
potřebnou techniku. Nemohu více o akci psát,
protože podrobnosti mi nejsou známy. Také
cesta na „Kopec“ byla opravena svépomocí.
Samozřejmě v mezích možností. Děkuji Vám.
Míla Kavánová
starostka obce

Zprávy z obce

Ta naše tělocvična
Chtěl bych se veřejně vyjádřit k pronajímání tělocvičny. Začnu od začátku. Podle
mého názoru byla chyba, že vedení obce povolilo chození do tělocvičny zadarmo, když ještě
nebyla celková kolaudace. Pak že se na letošní
rok nedala hodinová sazba pro všechny, ale
permanentky, a za velmi nízkou cenu. Vybrala
se malá částka.
Všude jinde kolem funguje hodinová sazba
za malou tělocvičnu kolem 150 Kč a 450 Kč
za velkou. Špatné je také, že se zrušila stará
malá tělocvična a nenašla se náhrada.
Překvapil mě přístup vedení obce k pronájmu tělocvičny. Myslel jsem si, že obec poté,
co měla problémy se stavbou a musela do
tělocvičny vložit nemalé peníze, a obecní příjmy se neuvěřitelně krátí, se bude snažit, aby
provoz moc nedotovala. Opak se stal pravdou.
Někteří zastupitelé z vedení obce upřednostnovali své zájmy nad obecními.

Také cesta na „Kopec“ byla opravena svépomocí.

13

foto: OÚ Poniklá

Pod horami - listopad - prosinec
Na posledním zastupitelstvu se konečně
odsouhlasila hodinová sazba. Jsem moc rád
kvůli obci, na druhou stanu 120 Kč pro místní
a 150 Kč pro cizí za hodinu je na dnešní dobu
velmi málo. Musíme si všichni uvědomit, že
obec je velmi vstřícná k pronájmu, a bude
muset pronájem tělocvičny dotovat.

Jiří Jindřišek, ml.
zastupitel obce

Výjezdní zasedání starostů Jilemnicka
Každý rok dvakrát vyjíždí starostové obcí
a měst Jilemnicka po jednotlivých obcích,
aby si prohlédli krásy a třeba i nedostatky
svých sousedů. Naše obec měla výhodu tu,
že na podzim je brzy odpoledne už tma (ve
čtyři hodiny), takže odpolední procházka po
vesnici proběhla bez větších kritik. V muzeu
manželů Pičmanových jsme se nejprve stylově najedli, zahřáli a s teplým nápojem v ruce
jsme si prohlédli ponikelské muzeum samozřejmě s odborným výkladem. Musela jsem
se samozřejmě pochlubit naší tělocvičnou, kde

Zprávy z obce
dokonce byly zcela neplánovaně i cvičenky.
Po vydatné večeři jsme se převlékli do pracovních oděvů a vykročili vstříc dobrodružství
do ponikelské jeskyně. Náročné úseky jsme
nakonec všichni zvládli, prolezli jsme i tam,
kde mohli naposledy být pouze nějací blázniví průzkumníci. Výstup na povrch zemský
nám ovšem zkomplikovali pavouci. Taky je
nemám ráda. Pokud jsou od vás jen pár centimetrů a pozadí návštěvníka před vámi se
nechce pohybovat směrem dopředu, je to
svízelná situace. Následovalo dechové cvičení, trochu jsme zatížily hlasivky, ale nakonec
jsme všechny a všichni vylezli. Z jeskyní jsme
se vrátili už poměrně pozdě a docela znavení.
Druhý den dopoledne nás čekala exkurze do
firmy Singing Rock. Prohlédli jsme si i školicí
lanové centrum. Snad se u nás starostům líbilo. Byli možná malinko víc unavení než kdy
jindy, ale to určitě bylo tím horským svěžím
vzduchem a náročným programem. Budu se
těšit na jejich další návštěvu... V pískovcových
štolách jsme ještě nebyli.
Míla Kavánová
starostka obce

Po vydatné večeři jsme se převlékli do pracovních oděvů a vykročili vstříc dobrodružství do
ponikelské jeskyně.

foto: OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Rozloučení
V posledních měsících nás opustila:
30. 10. 2009 Marie Holubcová
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Omluva
Chtěl bych se touto cestou velmi omluvit
rodině Novákových za neúmyslnou chybu ve
společenské kronice v minulém zpravodaji.
Pro správnost si dovoluji otisknout ještě jednou jejich poděkování tak, jak má být.
Marek Kulhavý

Poděkování rodiny

vem Novákem. Díky za květinové dary a projevy soustrasti, zvlášť za pěkný proslov panu
Čížkovi a hasičům.
Zarmoucená rodina

Poděkování
Touto cestou chceme poděkovat všem, kteří
se přišli naposledy rozloučit s panem Ladislavem Jiroušem. Děkujeme za projevenou
soustrast, kondolence a květinové dary.
Také děkujeme panu Čížkovi za jeho slova,
panu Holubcovi a Sboru dobrovolných hasičů
za důstojný průběh obřadu.
Rodina Jiroušových

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naším drahým zesnulým, panem Mirosla-

foto: Marek Kulhavý
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Ze školy a ze školky

Ze školy a ze školky
Spaní ve škole
Moc se mi líbila návštěva Rautisu a
muzea. Já jsem si v Rautisu koupila malý
zvoneček a malou ozdobičku na stromeček.
A v muzeu jsem si koupila zvoneček. Bylo
to prima. Před spaním jsme lovili skřítky, ale
žádného jsme nenašli, protože už jsme museli
jít spát. Pekli a ozdobili jsme perníčky. A taky
jsme chvíli tancovali a poslouchali Křemílka
a Vochomůrku. Ráno k snídani byly křupavé
houstičky a pak jsme jeli na plavání. Někdo
zůstal ve škole, pak byl oběd a odpoledka a šli
jsme domů.
Klárka, Lidunka a Bětka

Pan Rok v Mateřské škole
Přestože se kalendářní rok v měsíci září
již pozvolna schyluje do poslední třetiny, pro

nás všechny školou a školkou povinné „NÁŠ
ROK“ (myslíme tím školní rok) teprve začíná.
Naše školka se v letošním školním roce
proměnila v hrad pana Roka. Pan Rok nás
nechá nahlédnout do některé ze svých čtyř
věží (jaro, léto, podzim, zima), ukáže nám svoje panství (lesy, louky, zahrady, pole) a možná
nás vezme i na cesty (vlakem, autobusem, po
okolí i daleko, třeba až do vesmíru).
Víme, že pan Rok je proměnlivý. Někdy
nás potěší, jindy překvapí. A také víme, že
na všechno sám nestačí, a proto má dvanáct
pomocníků – měsíců. A tak už jsme napnutí,
co nám který z nich nachystá za radosti a překvapení.
PROSLUNĚNÉ ZÁŘÍ
V září jsme se začali scházet v podhradí
u pana Roka. Někteří z nás se tu po prázdninách znovu shledali se svými kamarády a také

Když jsme se 14. 10. 2009 pokoušeli s našimi rodiči v mateřské škole vyrábět podzimníčky z přírodnin, byly naše myšlenky úplně jinde než u podzimu.

foto: MŠ Poniklá
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mezi nás přišlo 11 nových kamarádů a kamarádek. Celkem se nás sešlo 28.
Září nám nachystalo krásné slunečné
dny, které jsme mohli společně trávit hrou na
zahrádce u MŠ. Zatímco my jsme se teprve
rozkoukávali, pan Rok byl v pilné práci. Škoda, že někteří z nás krásy tohoto měsíce nestihli uplakanýma očima vnímat. Ale nevadí. Až
slzičky oschnou, budou si moci září připomenout, protože některé krásy tohoto měsíce
jsme panu Rokovi připevnili na jeho zářijový
klobouk. Nejenže nám bude září stále připomínat, ale až ozdobíme všech 12 klobouků pana
Roka, budeme moci porovnávat rozdíly mezi
nimi.
ZASKOČENÝ ŘÍJEN
Přestože se říjen snažil přinést nám také
trochu sluníčka a pěkných dnů, nepodařilo
se mu to úplně. Jeho plány zřejmě překazil
nějaký zvědavec, který předčasně otevřel bílou
věž, a z ní se na nás v polovině měsíce vysypa-

Ze školy a ze školky
la nečekaná sněhová nadílka. Tak tak, že jsme
si poslední pěkný den stihli opéct na zahrádce
MŠ brambory v popelu.
Když jsme se 14. 10. 2009 pokoušeli
s našimi rodiči v mateřské škole vyrábět podzimníčky z přírodnin, byly naše myšlenky úplně jinde než u podzimu. Jak by také ne, kdo
jiný se umí víc radovat ze sněhu než my malí.
A vůbec nám nevadí, že přišel dříve, než měl,
a že musíme poslouchat láteření dospěláků.
Sníh však brzy roztál a my jsme se plně začali
věnovat jiným aktivitám.
20. října k nám do MŠ přijel lektor z ekologického sdružení Čmelák. Vyprávěl si s námi
o lesním království. Naučil nás rozeznat různé
zvuky zvířat i rozličné druhy stromů a plodů.
Když jsme 22. října jeli do Jablonce nad
Jizerou na divadlo Tři pohádky světla a tmy,
zdálo se některým z nás, že zahlédli hrad pana
Roka. Ale po cestě zpět jsme ho již nenašli.
Možná pan Rok čekal, že ho pozveme také, ale

Strom školky - poznávání struktury kůry pomocí výtvarné techniky frotáž.
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my jsme na něj při všem těšení zapomněli.
UPLAKANÝ LISTOPAD
Listopad si s námi pohrával jako kočka
s myší. Zkraje sice párkrát otevřel dvířka k bílé
věži a navnadil nás na sníh, ale po většinu své
vlády spíše konví zaléval, co se dalo, celou
přírodu halil do mlhoviny a dnů, kdy zazářilo
slunce, bylo jen pomálu.
Ale u nás, v hradu pana Roka, bylo stále co
dělat. Snášeli a přepočítávali jsme zvířátkům
zásoby na zimu a povídali si o jejich životě.
Také jsme se pozvolna začali připravovat na
příchod Vánoc. Upekli jsme pro rodiče perníkové svícny a chystali jsme pro ně vánoční
vystoupení, kterým jsme chtěli zároveň potěšit
i dříve narozené v klubu důchodců.
26. 11. jsme také zavítali do místní STODOLY k paní Pičmanové. Tady se nám podařilo nasát vánoční atmosféru, a to i díky perníčkům, které pro nás paní Pičmanová pokaždé
upeče.
V závěru listopadu také pro některé z nás
začal předplavecký kurz v jilemnickém bazénu. A tak není divu, že při vší té práci nám listopad utekl rychleji, než jsme chtěli.
TAJUPLNÝ PROSINEC
A máme tady prosinec. Ačkoliv pan Rok
ví, že jeho dny jsou téměř u konce a nebude to
trvat dlouho a bude nucen předat vládu mladšímu roku, snaží se dělat všechno proto, aby se
na něj alespoň co nejdéle vzpomínalo. A tak se
poslední měsíc roku prosinec stává měsícem
plným tajů, překvapení, nadílek, úsměvů, štěstí i lásky.
My starší a školkou zběhlejší jsme hned
v začátku měsíce očekávali příchod čerta
a Mikuláše. Ale jaké bylo naše překvapení,
když nám místo nich letos nadělila Barborka.
Vlastně jsme si ji asi přivolali sami. Dali jsme
si totiž v předvečer svátku Barbory na balkón
v MŠ krásné červené ponožky. Jenže ráno tam
nebyly ani plné, ani prázdné. Mysleli jsme si,
že je odfoukl vítr, ale ať jsme hledali, jak hledali, nikde nebyla jediná ponožka. Už jsme se
s nadílkou i ponožkami téměř rozloučili, když
se najednou něco podivného stalo. Vraceli
jsme se právě z vycházky, když několik z nás
zahlédlo mihnout se přes balkón moc divnou
postavu. Vlastně jsme se pak ani nemohli shod-

Ze školy a ze školky
nout, jak vypadala, protože jsme ji zahlédli
moc krátce a hned se rozplynula. Ale že to byla
Barbora, víme jistě, protože jen jsme koukli na
balkón, uviděli jsme naše ponožky a byly plné
ovoce a dobrot. No, pravdou je, že jsme tam
našli také cibuli a bramboru, ale řekněte, copak se dá vydržet být celý rok vzorný?
Mikuláš s čertem pak přišli k některým
z nás domů.
Ale nemyslete si, že jen čekáme, kdo nám
co nadělí a připraví. I nás těší, když se nám
podaří připravit překvapení pro jiné. A tak
jsme pilně trénovali pásmo písniček, tanečků
a říkanek, abychom mohli do MŠ pozvat rodiče na vánoční besídku a také abychom zpestřili
setkání dříve narozených v jejich klubu. Nemilou skutečností však bylo, že nás z důvodu
nemocí bylo v tu dobu ve školce jen pomálu.
Mrzí nás, že kvůli pro nás velmi nepříznivému datu uzávěrky tohoto čísla časopisu vám
nebudeme moci popsat, jak jsme si zbytek prosince užili a prožili. A tak vám alespoň nabídneme přehled toho, co nás ještě čeká.
16. 12. 2009 půjdeme potěšit seniory do
jejich klubu. Doufáme, že se k našemu zpěvu
alespoň občas připojí.
17. 12. 2009 předvedeme rodičům, jak to
v rodinách vypadalo dříve a jak nyní. Zazpíváme jim i koledy.
19. 12. 2009 jsme pozvaní do základní
školy, kde uvidíme výcvik ptáků.
21. 12. 2009 prý když budeme hodní,
možná přijde do školky Ježíšek a přinese nám
dárečky.
Pokud nám to vyjde, ještě se pokusíme
potěšit zpěvem i babičky a dědečky v domě
s pečovatelskou službou.
Až budete tyto řádky číst, bude prosinec
téměř za námi. Takže musíme doufat, že se
nám vše povede a v tuto chvíli to bude zdárně
i za námi.
Některým z nás je možná trochu líto, že
starý pan Rok odchází a už se nevrátí. My
všichni, ke kterým byl příznivý, na něj budeme
i nadále vzpomínat. Ale určitě všichni s novou
nadějí přivítáme i rok následující a budeme se
těšit, co nového či pěkného si pro nás nachystá.
Za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová
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Hasiči

Co se děje u ponikelských a přívlackých hasičů
Koutek SDH Přívlaka
V podzimní náladě a předvánočním shonu
si členové SDH Přívlaka našli volné chvíle na
společnou práci i zábavu. Dne 3. října 2009 se
konal tradiční výlet po našem nádherném okolí. Tentokráte jsme šli v pohodovém tempu do
Křížlic v počtu 28 osob. Výletu se zúčastnili
nejenom členové sboru, ale i naši známí a všem
se procházka i následné posezení v hospodě Pod
javorem velice líbilo.
Po letošní okrskové soutěži ve Víchové
jsme se rozhodli investovat nejen do naší hasičské zbrojnice, ale i do hasičské techniky. Naším
cílem přes zimu bude zrekonstruovat zakoupenou stříkačku PS12 a osadit ji silnějším motorem. K tomuto účelu sbor zakoupil vůz Škoda
TAZ1500 (dvanáctsettrojka) a brigádnicky motor
demontoval. Pokud někdo máte zájem, spousta
dílů ze Škoda 1203 (rok výroby 1996!) je k dispozici k odprodeji. Dále bychom na PS12 chtěli
upravit vývěvu a čerpadlo a zakoupit kompletní sací i výtlakové hadice a armatury, abychom
mohli na soutěžích aspoň částečně strojově konkurovat okolním sborům. Držíme našemu strojníkovi a zároveň servisnímu technikovi Petru
Kocourovi palce při úpravách PS12 a děkujeme,
že této funkci zdarma věnuje spoustu svého volného času.
Dne 9. 1. 2010 od 10 hodin proběhne v hospodě Pod břehem tradiční výroční členská schůze. V této souvislosti bych Vás (i nečleny SDH
Přívlaka) chtěl požádat, pokud máte nějaké staré
i novodobé fotografie, diapozitivy a jiné materiály týkající se sboru SDH Přívlaka, prosím přineste je na výroční schůzi. Tyto materiály používáme na různých setkáních, prezentacích a jako
podklady do kronik, časopisů atd., proto by bylo
škoda, kdyby zůstaly nevyužity, či se dokonce
nenávratně ztratily. Veškeré materiály budou
šetrně zkopírovány a předány zpět majiteli!
A nyní Vás již tradičně s končícím rokem
chci srdečně pozvat na Hasičský bál SDH Přívlaka, který se koná dne 6. 2. 2010 od 20 hodin
v pohostinství Mádle. Hraje skupina Pegas, tradiční česká kuchyně, tombola, vstupné 50 Kč.
BOHATÉHO JEŽÍŠKA A DO NOVÉHO
ROKU VÁM MNOHO ZDRAVÍ A ÚSPĚCHŮ
PŘEJÍ PŘÍVLAČTÍ HASIČI!
Jan Kubín
starosta SDH Přívlaka
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Požární ochrana
Vážení spoluobčané,
vánoční svátky jsou přede dveřmi a po
nich přijde rozloučení se starým rokem a začátek nového. Většina lidí si chce tyto svátky užít
bez zbytečných starostí a mrzutostí. Nemohu se
nezmínit o nebezpečích, která nás v této době
čekají.
Jedním z nich je obyčejná, tedy vosková či
lojová svíčka. Musíme si uvědomit, že to krásné světélko je stále otevřený oheň a podle toho
se musíme i chovat… Nemůžeme se vzdalovat
z místnosti, pokud svíčka hoří. Stoprocentní
nejsou ani různé světelné dekorace a osvětlení
s nejasným původem od pochybných prodejců.
Další kapitolou je zábavná pyrotechnika.
S postupem času došlo k tomu, že se už prakticky nepoužívají podomácku amatérsky vyráběné
výbušniny. Na trhu je dostatečný výběr. Musíme
si však uvědomit, že i toto zboží vyžaduje bezpečnostní opatření. Nekupujme pochybnou levnou pyrotechniku bez označení třídy výrobce,
dozorce a bez jasného návodu k použití v češtině. S pyrotechnikou nesmějí ani manipulovat
děti bez dozoru a lidé posilnění alkoholem. Musí
se dodržovat vzdálenost od objektů a lidí. Nikdy
na nic a na nikoho nemíříme. Dále mějme ohled
na hospodářská i domácí zvířata. Většinou mají
daleko citlivější sluch než lidé.
Ještě musím zmínit jednu věc, a to je vytápění domů a bytů. Před topnou sezónou je zapotřebí zkontrolovat topidla včetně kouřovodů. Je
nutné mít vymetený komín a vybrané saze. Dbát
na to, aby se přímo na topidlech nesušily oděvy
a obuv (to se týká i elektrických topidel). V současné době jsou velice oblíbená krbová kamna,
ale ani ta nejsou bez nebezpečí. Kamna se nesmí
zarovnávat palivem. Před a pod kamny musí být
nehořlavý podlahový materiál. Zvláště se musí
dávat pozor při přikládání paliva na odletující
oharky a jiskry.
Vážení spoluobčané, neberte tyto řádky jako
strašení, ale jedině s opatrností a rozmyslem si
můžeme užít tu opravdovou atmosféru našich
krásných svátků vánočních. I členové naší výjezdové jednotky budou rádi, že si mohou užívat
vánoční pohodu v kruhu rodiny a přátel.
Na závěr dovolte, abych vám popřál krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a sil
v novém roce.
Miloš Holubec - Velitel JSDH Poniklá
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá
Nad Roprachticemi se tyčí krásná
nová rozhledna
Dne 17. 11. 2009 uspořádala TJ Poniklá
další turisticko poznávací vycházku. Tentokráte
byla naším cílem nově otevíraná rozhledna nad
Roprachticemi. V krajně nepříznivém počasí se
nás sešlo 32 lidí. Chtěl bych poděkovat všem,
kteří se vycházky zúčastnili za účast, a těším se,
že se nás nejméně tolik sejde i na další vycházce,
kterou připravujeme na květen roku 2010.
Jaromír Jirouš

Sportovní ples
TJ Poniklá si vás dovoluje
pozvat na
Tradiční Sportovní ples
23. 1. 2010
v pohostinství Mádle.
Kvalitní občerstvení, bohatá
tombola.

Tentokráte byla naším cílem nově otevíraná rozhledna nad Roprachticemi.

foto: J. Jirouš
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Jak se daĜilo ponikelským fotbalistĤm

TJ Poniklá
.

Na podzim 2009 mČl oddíl kopané TJ Poniklá v mistrovských utkáních OFS Semily dvČ drustva, áky a mue.
áci - okresní pĜebor
Výsledky jednotlivých utkání
sobota 5. 9. 2009
sobota 12. 9. 2009
sobota 19. 9. 2009
sobota 26. 9. 2009
sobota 3. 10. 2009
sobota 10. 10. 2009
StĜelci:

Poniklá
Jablonec n.J.
Poniklá
Vysoké n.J.
Roztoky
Poniklá

Novák Michal
Votoþek Miroslav
Koucký Pavel
Simonides David
Hanþar Luká
Psota Martin
Novotný Tomá
VinkláĜ Petr
Votoþek Petr
Hanþar Martin
Václavík Ladislav

-

Studenec
Poniklá
Rokytnice
Poniklá
Poniklá
Víchová n. J.

7:0
2:5
2:1
0 : 14
0 : 11
15 : 0

14
10
6
6
5
5
2
2
2
1
1

Celkem áci odehráli 6 zápasĤ, získali 18 bodĤ pĜi skóre 54 : 3 a v tabulce jsou na prvním místČ z 8 drustev.
Mui - okresní soutČ
Výsledky jednotlivých utkání
sobota 8. 8. 2009
Poniklá
sobota 15. 8. 2009
Tatobity
sobota 22. 8. 2009
Poniklá
nedČle 30. 8. 2009
Rokytnice n.J. B
sobota 5. 9. 2009
Poniklá
sobota 12. 9. 2009
Poniklá
sobota 19. 9. 2009
Poniklá
nedČle 27. 9. 2009
Studenec B
sobota 3. 10. 2009
Poniklá
nedČle 11. 10. 2009
Rovensko B
sobota 24. 10. 2009
Malá Skála B
stĜeda 28. 10. 2009
Poniklá
sobota 31. 10. 2009
Poniklá
StĜelci:

Dobiá Roman
Adámek Petr
Patoþka Vladimír
Jirou Jakub
Novotný Marcel
Kázmer Tomá
Zimþák Tomá
Kraus Vladimír
Petruka Roman
Václavík Petr
VinkláĜ Petr

-

Horka
Poniklá
Víchová n.J. B
Poniklá
Nová Ves B
Bozkov
Benecko
Poniklá
KoĢálov C
Poniklá
Poniklá
Mírová B
Vysoké n.J.

3:1
2:3
4:0
2:2
3:1
2:2
6:2
2:0
3 : 0 (kontumaþnČ)
7:1
2:2
1:0
3:1

8
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1

Celkem mui odehráli 13 zápasĤ, získali 27 bodĤ, skóre 33 : 22 a v tabulce jsou na druhém místČ ze 14 drustev.
Blíí se konec roku 2009. Tak mi dovolte popĜát vem dobrým lidem, pĜíznivcĤm, funkcionáĜĤm i hráþĤm ponikelské kopané
pČkné a spokojené vánoþní svátky. Dále pak, aby Vás v roce 2010 potkávalo jen ve dobré.
Za TJ Poniklá
Frantiek Václavík
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
13. listopadu - Večer při svíčce
S Filipem Peterkou na Mont Blanc
Prostřednictvím několika v minulých
letech konaných Večerů při svíčkách mohli diváci alespoň v představách vystoupat na
nejednu světovou velehoru. Výstup na vrchol
v doprovodu Filipa Peterky byl ale proti těm
předchozím notně odlišný, neboť kdo se s ním
chtěl v myšlenkách zatoulat na nejvyšší horu
Evropy, musel cepín, mačky, rukavice, mapu
a další „zbytečnosti“ zanechat doma. Doporučenou výbavou totiž byly polobotky a pyžamo…
Pisatel těchto řádků neměl ku své škodě
a lítosti možnost být u toho, když Filip vyprávěl o své výpravě. A jelikož se osloveným
návštěvníkům vlastní text sepsat nechtělo,
musíme si vystačit jen informacemi zprostředkovanými z různých sdílných zdrojů.
Povšimněme si například jednotícího
prvku všech zpovídaných diváků - tím byl
nápadný pohyb hlavy ze strany na stranu. Při
znovuprožití Filipova vyprávění u nich totiž
racionální mysl budila odpor k uvedeným skutečnostem a vynutila si alespoň toto významné nevěřícné gesto. (Kroucení hlavou se pak
snadno přenášelo i na autora těchto několika
řádek. A to i přesto, že Filipa zná a ví, že první
stopy adrenalinu vyplavuje až ve chvíli, kdy
soudný člověk má již dávno smrt ve vytřeštěných očích.)
Ale zpět k Mont Blancu. Tato masa skály
a ledu zvící 4810 metrů nad hladinou moře je
uvyklá na výpravy řádně aklimatizovaných,
natrénovaných a po zuby horolezeckým náčiním ozbrojených lezců. Ti se zde utkávají
s nepřízní krutých a nehostinných podmínek
a svádějí souboj s horou i vlastními těly (tolik
tedy dosavadní romantická představa pisatelova). A do této idylky nám najednou vstoupí
figura oděná jako na nedělní vycházku, která

si včera řekla, že by nebylo od věci podívat se
na Střechu Evropy. Nevěřícně zírá hora, nevěřícně zírají mezinárodní horolezecké týmy,
které jsou svým odlehčeným kolegou doslova
předbíhány. Inu, nebudeme ctěného čtenáře zbytečně napínat – „ponikelský Tenzing“
k překvapení všech a snad i sebe samého mohl
pořídit vrcholové foto a ve zdraví se vrátit ze
své procházky.
Podnítila-li někoho předchozí zmínka
o „odlehčeném horolezení“ k vlastním dobyvatelským ambicím, bude mít patrně ještě
možnost rozšířit si znalosti této disciplíny.
Uvažuje se totiž o repríze Filipova poutavého
líčení! Předpokládáme, že účast by byla opět
hojná, neboť opakování by uvítal i ten, kdo
minule nevěřil svým uším…

Filip Peterka v pyžamu na Střeše světa

foto: Filip Peterka
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5. prosince - Zlatovláska
v Roprachticích
Na zimní štace se po kratší odmlce vypravila Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce.
Po jarních a letních uvedeních v Poniklé (2x)
a Víchové měli být tentokráte našimi „divadelními dorostenci“ potěšeni diváci v sousedních
Roprachticích. A málem se těšili planě! Náš
ansámbl totiž zchudl o jednoho z princů.
Záskokem za odpadnuvšího herce se pak
narychlo stal pisatel tohoto článečku, kromobyčejně polichocený nabídkou režisérky
Pavlíny A. Holubcové. (Neb ve svém věku
již opravdu v role princátek přestával doufati,
hihi!) Pro nedostatek času musila postačit jediná zkouška a víra v přízeň Thaliinu…
A divadelní božstva (podpořená, pravda,
pohotovou nápovědou) na nás nezanevřela.
Sice to na scéně občas trochu škytlo, vrzlo
nebo zaskřípělo, ale to už se tak při živé produkci stává, že?

Deníček ponikelského ochotníka
Obecně vzato jsme si v Roprachticích
užili příjemné představení ve vzácně milém
prostředí. Krom prostorné a útulné šatny a novými sedadly vybaveného malebného sálu je
třeba okouzleně obdivovat zejména nádhernou
– loňského roku velkým nákladem restaurovanou – malovanou oponu. Čarokrásný výjev
„Hradčany“ doladil vhodně atmosféru pro naši
pohádku, jejíž děj se valnou měrou odehrává
na královském zámku, a jejíž figury jsou oděny v mimořádně pěkné kostýmy od Markéty
Hrubé.
V dalším vystoupení se sice vrátíme do podstatně spartánštějšího prostředí naší domovské
scény (tuto jízlivou poznámku si pisatel i přes
mírumilovnou adventní náladu odříci nedokázal), hřáti nás však zase bude milé a laskavé
ponikelské publikum. Tak tedy nezapomeňte
v sobotu 26. prosince v 17.00 opustit na chvíli
televizní reprodukovanou pohádkovou smršť
a zaveďte sebe i děti do „Pohostinství Mádle“
na živou pohádku divadelní!
Tomáš Hájek

Zlatovláska v Roprachticích - stařeček (Michal Novák), princ Radostín (Jan Švec), Maryška
(Eliška Vránová), Honza (Jan Danihelka).

foto: Hanka Němcová
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Ponikelský kulturník
Stříbrné podvečery
V sobotu 5. prosince jsme společně
s manželi, kteří oslavili v letošním roce stříbrnou svatbu a s letošními padesátníky, podívali do obecní kroniky, co se dělo v roce jejich
narození a v roce uzavření sňatku. Čtení bylo
obohaceno vystoupením holčin z prvního
stupně ZŠ, které si samy připravily pár písniček, dokonce i hru na flétny. I mě samotnou
překvapily. Milé setkání jsme ukončili posezením v hospodě Pod břehem. Tímto děkuji
všem, kteří si udělali čas a přišli. Děkuji také
panu hostinskému a jeho kuchaři za výborný
základ pro naše žaludky, milou obsluhu a příjemné prostředí.
A teď trochu z obecní kroniky:
V roce 1959:
• 3. ledna bylo uvedeno do chodu ústřední
topení ve škole.
• Ochotníci vystupují v okolních obcích s vel-

mi zdařilou horu „Nebohý pan Poděs“.
• 25. ledna vyšlo první číslo novin „Ponikelský
zpravodaj“.
• Ani jedno z dětí končící školní docházku
nechce pracovat v zemědělství.
• 31. ledna byl pořádán požárnický ples
v závodní jídelně přádelny. Velký sál nestačil
pro všechny tancechtivé, takže se mnozí vrátili.
• 3. března byla v závodní jídelně „kopie“ soudu Kobrových z Jilemnice (na magnet. pásku).
Obžalovaní měli mnoho textilního zboží ustrkáno v různých skrýších. Tím se také mnoho
zboží znehodnocovalo. Látky, ušité a pletené
zboží mělo hodnotu několika set tisíc Kč. Stará majitelka byla odsouzena na 8 let, sám majitel se oběsil, syn byl odsouzen na 10 let. Vše
vysvětloval soudce.
• 6. března byly vyznamenány v kulturním
domě v Jilemnici 3 matky z naší obce, které
vychovaly 8 i více dětí. Tomášová Marie, Stříbrná a paní Skalská. 8. března se konala slav-

Milé setkání jsme ukončili posezením v hospodě Pod břehem.

foto: OÚ Poniklá
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nost MDŽ v jídelně přádelny, kde za veliké
„O Aucassinu a Nicoletě“.
účasti občanstva bylo vyznamenáno 30 matek
26. února uspořádal Dohlížecí výbor společně
s 5 a více dětmi.
se Svazem invalidů soutěž o nejlepšího sněhu• Během července byly v naší obci zraněny
láka.
4 osoby při třech silničních nehodách.
Počasí přálo, a proto bylo u Keříčku veselo.
• Třešně a borůvky nebyly žádné, jablek bylo
V březnu se konal v pořadí už 6. Večer při
málo.
svíčce, tentokrát František Jerie nazval večer
• Během srpna byla v dolní škole zavedena
Poezie pro dva.
voda a nové elektrické vedení.
Dne 10. března uspořádala MO ČSŽ módní
• 1. září byla otevřena školka u přádelny.
přehlídku Jaro - léto, která vzbudila silný ohlas.
• Počátkem října se započalo se stavbou čekárBylo prodáno zboží za 7 400 Kčs a na 10 000
ny u pošty.
Kčs byly provedeny objednávky. Modelkami
• S. Mirek Hofman
se staly na tento
vyhrál ve sportce
večer místní dívky
35.200,- Kčs.
a ženy a některým
• Za celý tento
se jistě vybaví,
měsíc pouze ve
jaké krásné šaty
dvou dnech trochu Pohádka o Honzovi a princezně tehdy předváděly,
pršelo, jinak stáa které si tenkrát
Zlatovlásce
le jasno a sucho.
koupily.
Nejvyšší
denní
Sobota 26. prosince od 17.00 Ve dnech 5. a 6.
teplota 19°C nejkvětna probíhala
Pohostinství Mádle (kantýna) soutěž terénních
nižší -8°C.
• 14. listopadu Pohádku Jiřího Beneše sehraje dorost divadelní- motocyklů Enduprojela a proběhla ho souboru J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá v režii ro, trať vedla také
naší obcí Štafeta
Přívlakou.
Pavlíny A. Holubcové
míru a přátelství
Členové
SSM
s SSSR.
uspořádali
pro
• V listopadu
nejmenší
další
vyhrává ve sportce
cestu Pohádkopan Josef Jancák,
vým lesem. A že
hluchoněmý, 15.200,- Kčs.
byl opravdu pohádkový a dětem se líbil, o tom
• JZD vozí materiál na kravín.
svědčí i příspěvek v Rudém právu jednoho
• 7. prosince předány klíče prvního obytného
účastníka z Horní Rokytnice.
domu u přádelny čp. 276 - 277.“
V polovině listopadu byla zahájena přestavba
televizního převaděče na Přívlace, byl postaUdálosti roku 1984, tak, jak jsou zapsány v
ven nový stožár a zabudováno nové zařízení
obecní kronice:
na 2. televizní program. Celou akci doplňovalo
Přestože byla zima roku 1984 teplejší oproti
vybudování nové kabelové přípojky směrem
předešlým, sněhu také nebylo moc, uskutečniod Tábora. Ruční dokopání, položení a zahralo se i tak několik sportovních akcí.
bání kabelu provedli brigádníci.
4. února uspořádala TJ Seba rejdovačky na
Koncem listopadu bylo započato s výstavbou
Přívlace, 5. února se jely závody ve sjezdu na
vleku na Kavánce. Vzhledem k příznivému
lyžích u koupaliště. Přestože počasí účastnípočasí se podařilo zabetonovat obě stanice
kům nepřálo, přijeli závodníci i ze Štěpanic
a podpěry.
a Jablonce nad Jizerou. 12. února TJ Sokol
Na závěr roku se konal již 2. ročník silvestrovuspořádala rejdovačky v maskách. Trasa byla
ského běhu.
od horního kravína, cestou okolo bytovek
V tomto roce také pokračovaly práce na dokona obřadní síně, cíl byl před školou.
čení svazarmovské svépomocné dílny.
V tomto roce oslavil divadelní spolek v obci
120. výročí založení. Po prosincové úspěšMíla Kavánová a Alena Soukupová
né premiéře uvedli naši ochotníci reprízu hry

Kulturní tip:
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Sjezd na kolech v Poniklé
Někteří z Vás možná vědí, že v Poniklé
jezdí z kopce na kole pár nadšenců. Já bych
Vám chtěl trošku přiblížit kouzlo tohoto sportu.
Moutain bike downhill = sjezd na speciálních horských kolech je disciplínou MTB. Po
celém světě je velmi rozšířen, Světový pohár
se jezdí v Austrálii, Kanadě, Evropě i Africe.
V Čechách jeho popularita také vzrůstá. Oficiálních závodů je v republice okolo 20 a sčítá
4 různé pohárové závody. Kategorie jsou rozděleny podle věku, schopností a stavbě kola.
Nejostřílenější je elita, kde musíte splňovat
podmínku starší 18 let a nějakým slušným
výsledkem si ji vyjet. Mlaďasové mezi sebou

Petr Třešňák na jednom z Rokytnických skoků.

Kulturník
bojují v kategorii Junior do 18 let. Obě kategorie se jezdí na celoodpružených kolech. Pro
borce na pevné zadní stavbě, odpružené jenom
přední kolo, je kategorie Hardtail.
Z Poniklé nejprestižnější Český pohár
pravidelně objeli Petr Třešňák, Adam Třešňák a Jaroslav Jón. Pohár zavítal dvakrát do
Krušných Hor, na nejvyšší horu Klínovec a na
rekordní, rychlostní, lyžařský, kopec Bouřňák.
Na Klínovci se nám dařilo následovně. Petr po
smolném semifinále, kdy urazil přehazovačku
ze svého stroje, finále pěkně opepřil a dojel
3. v Juniorech, s miniaturní ztrátou 0,3 s na
druhého, šťastná nebo nešťastná 3? Jardu také
potkaly problémy v semifinále. Stěžoval si na
technické problémy a bolestivou jízdu 20 m
po rámu s nohama mimo šlapky. Finále tak s
následky zranění dokončil na 6. v Hardtailech.

foto: Aleš Trýzna
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Adam spolu s dalšími mladšími pod 15 let
Petr vyhrál semifinále. Fantastický výsledek.
se účastnil Poháru pouze jako předjezdec.
Teď to samé zopakovat ve finále. Finále značBohužel předjezdci nejsou oficiální kategorií.
ně přidal, ale v jedné pařezové pasáži zatopeSvým časem ale předjezdce vyhrál na Klíné bahnem narazil do lehce přehlédnutelného
novci i na Bouřňáku. Bouřňák přinesl smůlu
pařezu a skácel se k zemi. Rychle ale nasedl
zase Járovi, skončil těsně pod bednou vítězů,
na kolo, nic nevzdal, jel dál. Přes tento časový
na neoblíbeném 4. místě. Petrovi trať seděla
přírůstek dokončil závod jako druhý, o 1 vteřia potvrdil to také 3. místem.
nu na prvního. Petr se tak stal VICEMISTREM
Další závod, nejvzdálenější od naší vsi, se
REPUBLIKY 2009 JUNIOR. Když jsem viděl
konal v pohoří Moravskoslezských Beskyd,
jet Járu Jóna, říkal jsem si, konečně prolomí
ve Velkých Karlovicích. Celý sobotní trénink
zakletí a stane na bedně. Bohužel, nějaká ta
byl na podmáčeném povrchu. S přibývajícívteřinka chyběla a obsadil, už podruhé, brammi hodinami sílil
borovou pozici.
déšť. Nedělní den
Finále Česzávodu už byl
kého
poháru
v pěkně hustém
v Rokytnici nad
dešti. Na to dopla- Vás zve na podzimní schůzky na Obecním Jizerou. Poslední
til Adam, kterému,
závod, po kterém
úřadě v Poniklé v termínech:
s kamerou České
se sečtou body ze
13. 1. 2010
televize na helmě,
semifinálových
27. 1. 2010
uklouzlo přední
a finálových jízd
kolo na jednom
celého
pohá10. 2. 2010
ru, a součet určí
z větších skoků.
24. 2. 2010
Naštěstí i přes
umístění v celko10. 3. 2010
špatně vypadající
vém pořadí. Na
Vždy od 15 hodin.
pád závod dokonkrátké Rokytnické
čil a za opravtrati rozhodovala
Těšíme se na Vaši účast.
du akční záběry
čistá jízda. Jakédostal od České
koliv
zaváhání
televize
velkou
znamenalo vteřipochvalu. Járovi
ny navíc. Adam
podklouzlo přední kolo na jedné z podmáčevyužil skoro domácího prostředí a předjezdce
ných zatáček, tak s pádem zajel pěkné 5. mísvyhrál. Járovo zakletí pokračovalo a umístil se
to. Petr si na blátě velmi věřil. Při tréninkách
bramborový. Petr nechytl správný rytmus zatábyl velmi dravý, a tak se očekávalo umístění
ček a dojel tak, stejně jako Jára, bramborový.
na stupních vítězů. Bohužel, podle svých slov
Celkové pořadí ale ukázalo vyrovnanosti
v jízdě udělal pár chyb, které nakonec znamejezdce. Jára se už dočkal bedny, umístil se na
naly 4. místo. Karlovice nakonec byly odvy3. místě. Stejně tak Petr převzal pohár za třetí
sílány jako 30 minutový pořad ČT 4 a záběry
místo.
stály za to.
Dále jsme objeli neméně populární pohár,
V Peci pod Sněžkou na lanovce Hnědý vrch
3DH Cup. Tady se nejvíce blýskl Petr, který
se uskutečnil závod o mistrovské tituly. Kluci
pokaždé zajel bednu. Vyhrál pohár a stal se
závod nepodcenili a na trati byli před závodem
tak Mistrem 3DH JUNIOR. Dále Jan Bekr
trénovat, aby se jim závod co nejvíce povedl.
zajel výborně v Rokytnici nad Jizerou a tak si
za 4. místo odnesl tašku plnou věcí. Jeden ze
To, co se stalo s tratí, asi nikdo nečekal. Kvůli trénování a dešti se den před závodem po
závodů jel i Lukáš Volejník, který na obtížné
celé trati vylilo bahno. Vytvořily se koleje, jak
trati v Jablonci nad Nisou zajel pěkné 53. mísna nejbahnitějším enduru. Kolo se bořilo po
to.
šlapky v klidné pozici. Trať opravdu ztěžkla.
Za Ponikelské sjezdaře napsal Adam Třešňák
Zapamatovat si závodní stopu bylo nemožné,
trať se měnila od projetí. Za těchto podmínek

Klub důchodců v Poniklé

27

SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY
VELKOPLOŠNÁ PROJEKCE

Pohostinství Mádle - Poniklá
26. 12. 2009 start 21:00

DISKOTÉKU

Česká speleologická společnost, základní organizace 5-01
Vás zve na Vánoční
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Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově třetí říši nucené pracovní nasazení 3. část
(Podle psaných vzpomínek mého strýce
pana Josefa Pičmana)
V r. 1941 plynul strýcův život ve velkém
německém městě celkem klidně. Po splnění pracovních povinností mohl odpočívat,
jet na výlet, jít na procházku. Jednou při tzv.
Frühlingsfestu (jarní pouti), kdy byla přístupná i věž magdeburgského dómu, vystoupal na nejvyšší místo věže a vyfotografoval
si krásné město pod sebou. Byl to jedinečný
pohled. Bohužel za rok bylo vše jinak. Jediné,
co nemohl a hrozně si přál – jet domů ke své
rodině.
Rok 1942 už však přináší první nebezpečí
v podobě náletů. V této době jde o jednotlivé,
spíše náhodné padání bomb, jichž se zbavují
letadla bombardující Berlín.
Také Josef Pičman se musel podílet
na záchranných akcích v objektech továrny v rámci protiletecké obrany. Původních
německých dělníků bylo málo, odešli většinou
na frontu, takže i tyto služby museli zajišťovat nasazení. Nakonec se stal členem závodního hasičského sboru. Velké nálety na město
se uskutečnily v následujícím roce 1943. Již
v lednu tak začalo jít o život. Právě nedaleko
domu, kde bydleli, spadla velká vzdušná mina.
Mohutný nálet v srpnu 1943 se zaměřil právě
na průmyslovou čtvrť Buckau. Naštěstí žádná
z bomb nezničila závodní kryt, kde se dělníci
schovali. Další velké bombardování 10. října
1944 popisuje strýc takto: „Byla sobota a měli
jsme po noční směně. Kolem deseti hodin
jsme šli s kamarádem do městských lázní na
vykoupání. Nacházely se v Buckau blízko
naší Feldstrasse a byly v nich vany. Pak jsme
chtěli jít do města na nákup. Když jsme si tak
hověli ve vanách, vypukl náhle poplach. Křikl
jsem na Hynka, že se strojím a jdu k závodní
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kuchyni, odkud odjíždí závodní náklaďák za
město. Kamarád, že prý půjde do krytu v Buckau. Běžel jsem a dohonil auto na dřevoplyn,
jelo pomalu. Chlapi, co stáli nahoře, neb auto
bylo plné, mě vytáhli za ruce nahoru. Jeli jsme
na předměstí Sudenburg u Lipské ulice. Auto
se šinulo skutečně pomalu. Ve vzduchu nebylo
zatím nic slyšet, dostali jsme se dokonce 3 km
za Sudenburg. Pak se ozval hukot letadel ve
výšce kolem čtyř tisíc metrů. Tu se objevilo
asi deset svazů. Mysleli jsme, že letí zase na
Berlín, ale oni to spustili hned z kraje Sudenburgu. Bomby padaly na nemocnici, na závody Gruson a zasažen byl zčásti i náš závod. Za
vrátnicí byl malý kulatý bunkr pro jednu či dvě
osoby. Tam se šel schovat jeden „werkšusák“,
našli jen jeho tornu. Bomba vše rozmetala.
Naše šatní skříňky vyhodila až na střechu druhé budovy. Když začali bombardovat Buckau,
myslel jsem na kamaráda, jestli to přežije. Byl
jsem šťasten, když jsem ho pak viděl živého
a zdravého.“
Při intenzivním náletu v lednu 1945 , který
oba naši dělníci přežili schovaní v krytu nedaleko továrny, byla zničena značná část města.
Poškozen byl i dům, v němž bydleli. Ve vzpomínkách se o této události dočítáme: „Jaké bylo
ale naše překvapení po návratu domů. Hlavní
dveře a celá stěna do ulice byla pobořená, náš
kvartýr zmizel pod sutinami. Nejdříve jsme
se ptali, co je s naší bytnou, paní Domhardtovou. Bylo nám řečeno, že ji s přeraženýma
rukama odvezli do nemocnice. Zvrátila se
na ni velká kachlová kamna. Naše skříň byla
rozmačkaná jako krabička sirek. Všude prach
a kusy cihel.“ Jelikož se ze směny vrátili domů
v noci, nemohli odhadnout, jaké jsou v domě
a v bytě škody, proto odešli přespat do lágru
k ostatním nasazeným. V noci zde pak přežili
ještě jeden nálet, byl rovněž nebezpečný, ale
jeho cílem byla tentokrát zbývající část města.
Ráno se vrátili do svého privátu v Bernburgerstrasse. Část domu zůstala neporušena,ale
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mnoho nábytku i dalších věcí bylo zničeno,
návrat domů. Mladí muži si dokonce před cespřesto se nakonec rozhodli, že zůstanou. Byli
tou ještě uvařili pozdní oběd, byla to dokonce
v domě zvyklí, se všemi dobře vycházeli.
svíčková. Sbalili batohy, oblékli kabáty, nasaJedna ze sousedek jim dokonce přinesla jídlo
dili německé klobouky. Ještě jednou se ohlédli
z vývařovny pro vybombardované. Obsadili
za domem v Bernburgerstrasse č. 9 a vydali se
pak pokoj paní bytné, jež byla v nemocnici,
už za šera na nádraží Buckau. Byli si vědomi,
a zde bydleli až do dubnového odjezdu.
že návrat domů nebude snadný, vždyť budou
Následovaly další a další bombardovacestovat stále ještě válčící zemí. Naštěstí strýc
cí akce. Menší, větší, ve všech šlo o život.
dostal od jednoho německého dělníka železDvě třetiny města byly v ruinách, 16 000
niční mapu. Ta jim pak umožnila cestování po
lidí zemřelo, jen starobylý gotický dóm stál.
určitých úsecích, na které si kupovali jízdenDostal pouze malý
ky, jelikož na trasu
boční zásah, přesdelší než 90 km se
tože budovy kolem
při koupi jízdenky
byly pobořeny anemusel každý probo vypáleny.
kázat potvrzením
Poslední bomod policie. Musebardování, jež oba TJ Poniklá zve všechny příznivce malého ská- li si dávat pozor,
naši nasazení ve
poněvadž cestovali
kavého míčku, aby si přišli zahrát.
městě zažili, začalo
načerno a policejKaždou středu od 17:30 do 19:00
v neděli 9. dubna
ní mašinérie pořád
1945
v poledne.
fungovala.
Veškeré informace vám podá
J. Jirouš - tel.: 604 728 420
Americké jednotky
Na
nádraží
už stály asi 20 km
Buckau nastoupipřed městem. Strýc
li do vlaku, jenž
se při zvuku sirén
právě
opouštěl
uchýlil do krytu. Spolubydlící sem přišel o něco
poničené město směrem k domovu. Teprve v
později se zprávou, že od pondělí má být Magprvní přestupní stanici si koupili jízdenky dále.
deburg vyhlášen za otevřené město. PředpokláPostupně se jim podařilo během večera přejet
dal, že nastane velký zmatek a bude obtížné se
Krušné hory, dostali se až do dnešního Litvíz města dostat. Rozhodl se, že jede večer domů
nova. Tam jim ale spoj na Děčín ujel. Naštěstí
s tím, že později by se to už nemuselo podařit,
je při cestě do města potkal český cyklista a
poněvadž nádraží bude obsazené. (Americnabídl jim nocleh mezi Čechy, kteří v Litvíké jednotky dosáhly počátkem dubna Labe a
nově byli nasazení. Vyhnuli se tak německým
13. dubna zřídily předmostí u Magdeburgu, z
hotelům a možnosti prozrazení. V Děčíně jim
něhož ohrožovaly Berlín od západu. Americneprodali jízdenku do Liberce, neboť to bylo
ký útok na Berlín se však nakonec nekonal.)
více než 90 km. Na policii nepomohla strýV neděli v noci měl tedy ve městě naposled
ci ani jeho perfektní němčina, ani vymyšlepanovat „starý pořádek“. Strýc s panem Hošné důvody. Vydali se tedy do Liberce pěšky.
kem souhlasil. Společně se pokusí dostat domů
Podařilo se jim projít i policejní kontrolou na
a začali jednat. Po skončení náletu spěchali do
děčínském mostě. Kousek se svezli nákladsvého dočasného domova. Zaplatili nájemné,
ním autem, dojeli s ním až do dnešní České
místní řezník, k němuž chodili celou dobu
Kamenice, pak pokračovali do Kamenického
nakupovat, jim proměnil potravinové lístky za
Šenova, tam jim poradili zkratku do Nového
maso a salám. Udělal to ochotně, přestože byla
Boru. Odtud pak jeli už vlakem do Liberce,
neděle, na nic se neptal a popřál jim šťastný
kam dorazili téměř o půlnoci. Kolem půl dru-

Ping pong
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hé odcestovali vlakem do Tanvaldu a ve čtyři zde nastoupili do spoje na Železný Brod.
Tento vlak však opustlili ještě v sudetských
Hamrech, aby nemuseli přecházet protektorátní hranici a vyhnuli se případné kontrole. Dále
pokračovali pěšky přes Haratice a v šest hodin
stáli před hostincem Mexiko. Tehdejšího majitele pana Halíře strýc dobře znal, byl s ním ve
vrchlabském vězení v r. 1941 a pracovali ve
stejné vězeňské skupině. Rozhodli se, že si zde
odpočinou. Otevřít jim přišla paní hostinská,
její muž ještě spal. Samozřejmě ji polekali.
Dva mužští v dlouhých zimnicích, v kloboucích, vypadali prý jako gestapáci. Pan Halíř
strýce hned poznal, přivítal se s ním, poutníci dostali snídani. Odložili zde také své těžké
batohy (ty pak poslal pan Halíř nákladním
autem za dva dny na Mejto) a vydali se do
Jablonce na vlak. Ten však jel až za dvě hodiny, a tak pokračovali zase pěšky. Jindráčkovou cestou došli až k strýcově rodné chalupě,
kde bydlela jeho maminka s tetou Janurovou.
Právě šly pro něco do stodoly, když se k nim
hrnul cizí mužský. Teprve důvěrné: „Mamí!“
změnilo obavu v nesmírnou radost, s pláčem
objímala syna, o něhož měla celou to dlouhou
dobu velký strach. A pak se vydali na poslední
úsek cesty. Nešli po silnici a pan Hošek šel asi
padesát kroků za strýcem. Na lávce ho dokonce zastavil četník Preler, nezbylo, než se opět
náležitě vymlouvat. Pak ještě kousek důvěrně známého stoupání na přívlacký kopec. Na
závěr anabáze, jež trvala dva dny a tři noci, si
strýc neodpustil drobný a milý šprým. Poblíž
stavení, které bylo jeho vytouženým cílem, se
schoval za keře. Svého přítele poslal napřed,
aby se paní Anežce představil smyšleným
jménem a ptal se po svém kamarádovi z vojny.
Mladá paní na chvilku znejistěla, ale vzápětí
na návštěvníka vyhrkla, že není žádný pan
Malý, ale pan Hošek (znala ho totiž z fotografií) a vůbec, kde je táta! Pan Hošek musel
s barvou ven, ale to už strýc opouští svůj úkryt
s otevřenou náručí... Ve šťastné chvíli, která
následovala, si možná ani neuvědomili, že je
nacistický režim připravil o více než 5 let živo-
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ta v mladém manželství.
Pan Hynek Hošek pobyl u Pičmanů asi
týden. Mezitím mu zajistili bezpečný přesun
přes protektorátní hranici. Třebaže měl na
další cestě jisté problémy, dokonce na něho
u Litovle i stříleli, dorazil domů do Zábřeha
živ a zdráv. Se strýcem zůstali samozřejmě
celoživotními přáteli.
Oba protagonisté našeho příběhu měli velké štěstí. Totální nasazení (Totaleinsatz) mělo
řadu forem, pracující měli různé podmínky,
a ty jejich byly ve srovnání s jinými přijatelné. Přes všechna nebezpečí, jež jim mnohokrát
hrozila, přežili. Mnozí z nasazených zaplatili
práci pro říši zdravím i životem, především při
náletech. Byli navíc často zneužíváni pro účely
protiletecké obrany, v technických jednotkách
a dokonce v polovojenské Todtově organizaci.
Z území Čech a Moravy bylo nasazeno kolem
640 000 občanů. Z toho zhruba 6 000 zaplatilo totální nasazení životem a mnozí další se
vrátili s podlomeným zdravím.
Pokračování příště...
Zdena Jandurová

Ponikelský časopis slaví 50 let
Od vydání prvního čísla časopisu uplynulo 50 let. Po prvním redakčním záchvěvu sice
nastala delší pauza, ale první číslo Ponikelského časopisu je dodnes uchováno na obecním
úřadě. Zodpovědným vedoucím tohoto listu
byl Josef Malínský, ředitel školy.
V roce 1959 byl předsedou MNV pan
Bohuslav Lukeš, tajemníkem Jindřich Kubín
a ředitelem školy Josef Malínský. Předsedou
družstva byl Soběslav Holubec.
O událostech v roce 1959 je uvedeno více
v článku o Stříbrných podvečerech, dvoustránkové první číslo si můžete přečíst právě tady.
Míla Kavánová
starostka obce
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Zpráva z činnosti Jilemnicka svazku obcí za třetí čtvrtletí 2009
Přestože v uplynulých třech měsících probíhaly dovolené a byl čas letních prázdnin,
zástupci Svazku byli v největším pracovním
nasazení. První polovina července patřila zcela přípravám na první ročník Krakonošových
letních podvečerů bez hranic (dále jen KLP).
Celá akce se vydařila, a to i přes nepřízeň
počasí v průběhu posledního dne. Účast diváků byla dostačující, aby naplnila našeho hodnotící indikátory, ke kterým jsme se zavázali
v projektu. Bez problémů proběhl i partnerský
den a zástupci Karpacze mohli být spokojeni. Již nyní začínáme připravovat program na
další rok, neboť bychom ho chtěli mít hotový nejdéle v březnu příštího roku. V současné
době nás čeká příprava průběžného hodnocení

a žádost o průběžné financování. Monitorovací období máme do konce října. Dále nás čeká
příprava turistického průvodce Jilemnickem.
Na jeho tvorbě předpokládáme také spolupráci
s informačním centrem v Jilemnici, aby materiál byl jednotný a komplexní. Dokončen musí
být dle našeho projektu v dubnu 2010. Protože
příprava podkladů pro vyhodnocení byla teprve zahájena, je nám v současné době znám
závěrečný rozpočet prvního ročníku Krakonošových podvečerů bez hranic. Ten je nakonec
oproti plánu zhruba o 140 tisíc nižší. Celková
částka, kterou jsme letos vydali, činí 798.785,Kč. V této sumě jsou zahrnuty všechny počáteční investice, které se již v příštích letech
nebudou opakovat. Jarmareční stánky, lavičky
i párty stan však dobře slouží a doufáme, že
i nadále sloužit budou.
Na jaře jsme s potěšením zjistili, že jsme
obdrželi dotaci na variantní studii zpracování

Účast diváků byla dostačující, aby naplnila našeho hodnotící indikátory, ke kterým jsme se zavázali v projektu.

foto: Radka Soukupová
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biomasy. Bohužel výše dotace činí 80 tisíc
korun a náklady pak 150 tisíc korun. O tomto
problémů v průběhu léta jednala rada Svazku.
Po dlouhé diskuzi se dohodlo, že projekt nebude v tomto roce realizován z důvodu úsporných opatření a napnutého rozpočtu. Dotaci
by však bylo škoda odmítnout. Z tohoto důvodu požádáme o možnost přeložit realizaci na
podzim 2010 a zároveň se chystáme s paní
předsedkyní v dnešních odpoledních hodinách
jednat s radním Podzimkem o možnostech
dofinancování projektu přímo z rozpočtu kraje, konkrétně z Programu 99.
Úspěšně jsme také zvládli návštěvu norské
delegace. Přijeli sice s hodinovým zpožděním,
přesto jsme stihli vše, co jsme naplánovali.
Myslím, že nabídka tradičních krkonošských
jídel byla více než úspěšná. Taktéž prohlídka
muzea řemesel, jilemnického betlému a výrobny perličkových ozdob sklidila nadšené ohlasy. Návštěvníci si zakoupili i několik místních výrobků na památku. V Poniklé pak od
zástupců obce obdrželi dárkovou tašku. Celý
den byl úspěšně zakončen exkurzí v Novopackém pivovaru. Delegace odjížděla zhruba
kolem půl desáté večer značně znavena. Náš
region i vřelé přijetí je natolik potěšilo, že jsme
obdrželi vřelá pozvání na opětovnou návštěvu v regionu Molde og Roomsdal a také od
zástupce Norského svazu měst a obcí nabídku na další spolupráci na projektech. Nyní už
jen záleží, zda budeme mít vhodný nápad, jak
partnerství dále udržet a rozvíjet.
Co se týká projektu „Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko“, tak
v současné době víme, že jsme nebyli vyřazeni ve druhém kole v Hradci Králové a nyní
náš projekt čeká kontrola v Praze. Doufejme,
že vše dopadne dobře. S vybraným zpracovatelem pasportizace jsem stále ve spojení, ale
se zahájením prací raději čekáme na oficiální
vyjádření, abychom nemuseli práce přerušit,
jako v loňském roce. Na výsledky celkového
hodnocení netrpělivě čekáme, neboť realizace
tohoto projektu je jedním z našich cílů.
Radka Soukupová
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Den neziskovek podruhé
Již druhým rokem pořádalo občanské
sdružení MAS „Přiďte pobejt!“ jakýsi den
otevřených dveří místních spolků, sdružení,
soukromých muzeí i šikovných podnikatelů
na Jilemnicku. Pod názvem Den neziskovek se v loňském roce konalo první putování
společným autobusem po zajímavých místech v regionu a nabídlo účastníkům možnost
poznat místní aktivní lidi, získat zkušenosti,
nebo objevit místa v rodném kraji, kam stojí
za to se vracet.
V letošním roce byla zajištěna doprava ve
spolupráci se čtyřmi sbory dobrovolných hasičů. Vícemístnými hasičskými vozy se na cestu
za setkáním vydaly skoro čtyři desítky lidí.
Možnost účasti využili i naši ponikelští občané. Někteří pouze navštívili vystoupení SDH
a vyslechli sbor SATORI. To, že byla opět do
programu Dne neziskovek zařazena vystoupení dvou našich neziskových spolků, jistě svědčí o dobrém jménu a reprezentaci naší obce.
Členové sboru dobrovolných hasičů opět
nezklamali. Měli připravený bohatý a pestrý
program, který sklidil u všech účastníků velký potlesk. Přítomni byli jak ti nejmenší, tak
i ti nejzkušenější. Úspěchy sboru z nejrůznějších soutěží dokládala nejen celá plejáda cen
a vyznamenání, ale i ukázky dovednosti dětí.
Všechny potěšila módní přehlídka historických i současných uniforem. Druhé zastavení
bylo v místním kostele sv. Jakuba Většího.
Zde všem zazpíval vokálně instrumentální
sbor SATORI. Mluveným slovem doprovázel
vedoucí sboru, pan Votrubec. Závěrečnou tečkou více než hodinového koncertu byla píseň
zazpívaná společně se všemi přítomnými,
malá tisková konference a pozvánka sboru na
vánoční koncerty po okolí.
Pak červená auta vyrazila na kopec do
Pasek nad Jizerou, podívat se na vzornou ekologickou farmu pana Waldmanna, spojenou
s ochutnávkou skopového. Další zastávka byla
v muzeu Starý Kravín ve Františkově. Zde se
účastníci dozvěděli od jilemnických dam něco
o oblékání postaru, o jupkách, vlňácích a dalších dávných svršcích, ve kterých se zde dříve
chodilo.
V pozdních odpoledních hodinách dorazila kolona aut na farmu tažných psů plemene eurohusky manželů Pfeiferových do Čisté
u Horek. Závěrečné posezení v Orlovně ve

Pod horami - listopad - prosinec
Studenci ještě umožnilo nakouknout prostřednictvím krátkého filmu k čisteckým divadelníkům, jejichž divadelní soubor Floriánek připravuje novou hru.
Stoupající zájem o tuto akci napovídá, že
nápad nabídnout lidem možnost setkat se, společně se vydat třeba jen přes kopec a poznat
nápady a nadšení druhých, nachází dobrou
odezvu. Poděkování patří všem hostitelům.
Příští rok můžete být u toho, těšíme se na
Vás.
Alena Vondrová
předsedkyně Rady MAS Přijďte pobejt!

Krkonošská sezóna pro vás
Jestli i letos nahlédnete do turistických
novin Krkonošská sezóna, které jsme pro
vás připravili na nadcházející zimní podvečery, věříme, že opět najdete zajímavé
informace z horského a podhorského regionu, který je vašemu srdci blízký.
Z obsahu připomínáme historický exkurs
za zábavou na ledu jako je bruslení, ale také
současnou talentovanou sportovkyni, která je
součástí příběhu rychlobruslařského vzkříšení.
V historii budeme dále pokračovat několika
medailonky slavných německých krkonošských sportovců, citacemi z někdejších staničních knih, položených v horských hřebenových
boudách a sloužících turistům k nevšedním
zápiskům. Smutnou kapitolou naší historie je
doba 2. světové války, v níž se odehrává příběh
„Děvčat z pokoje 28“, která v posledním desetiletí každoročně cestují do nejvyšších českých
hor. Ohlédnutí za dobou minulou zakončíme
mimořádným horolezeckým zážitkem při cestě za panenskou horou z Krkonoš do Himálaje,
která se odehrála před třiceti lety. Současnou
sílu hor a bezmeznou vášeň k nim připomínáme nejenom prostřednictvím zdejších skvělých
lyžařských skiareálů a několika tipy na příjemné výlety v upravených běžeckých trasách, ale
také pozvánkou do jarních a letních Krkonoš.
Očím pro potěchu a jazýčku pro radost připravili studenti hotelové školy několik kulinářských receptů. Čtenářsky zajímavé jsou příběhy dvou nejslavnějších pochoutek z Podkrko-
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noší. „Pár kostek cukru“ ve svém bloku nabízí
Žacléřsko i Východní Krkonoše. Nejenom pro
pamětníky jistě nebude nezajímavá dvoustrana
z filmového prostředí.
“Předkládáme místním čtenářům a návštěvníkům regionu jubilejní 10. číslo turistických novin, na kterém Svazek Krkonoše s partnery pracoval od letních měsíců. Projekt je otevřen nejen obcím, ale i podnikatelům v oblasti
ubytování, stravování a dalších služeb cestovního ruchu,” doplnil Michal Vávra, výkonný
ředitel Krkonoš - svazku měst a obcí.
Máte zájem si Krkonošskou sezónu přečíst
a třeba i odpovědět na tři soutěžní otázky, v případě vašeho velkého štěstí při losování, odměněné velmi zajímavými cenami? Jsme rádi.
Však ji pro vás rádi připravujeme. Vyzvedněte si ji, od 30. listopadu 2009 je na pultech
v krkonošských informačních centrech.
Dáša Palátková
SMO Krkonoše

Podblanické jabloně
Podblanické jabloně byly vyšlechtěny
v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem
Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového
materiálu zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský
ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší
pod vedením ing. Jana Blažka, CSc., ing. Radka Vávry a Jany Křelinové.
Blaník - odrůda jabloně vznikla křížením
Floriny a Šampionu, registrována byla v roce
2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je
lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na
celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost
je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí
koncem září, konzumně dozrává v listopadu,
dá se skladovat do února až března. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám
dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování
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zdravých stromů a lze ji vysazovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě
na internetu – google Blaník – nová perspektivní odrůda.
Fany – odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla registrována v roce 2004.
Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je
lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá, středně tuhá,
středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá, v teplejších oblastech až výborná. Plodnost je brzká, vysoká,
pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září,
konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se
skladovat do ledna až února. Odolnost proti
napadení strupovitostí je střední až vyšší, proti
napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní
a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně
náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Petra (CAC) - odrůda vznikla křížením
Jolany a Šampionu, je povolena k množení od
ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kulovitého až
kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou
červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina
je bílé barvy, středně tuhá až měkčí, středně
šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách
až výborná. Plodnost
je brzká, dosti vysoká
a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem srpna
až v polovině září, konzumně dozrává v září,
dá se skladovat do listopadu i déle. Odolnost
proti strupovitosti je
rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Petra je nenáročná
odrůda, kterou můžeme
pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fenix (CAC) –
odrůda vznikla křížením
Floriny a Šampionu. Je
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povolena k množení v kategorii CAC od roku
2009. Plody jsou nadprůměrné velikosti kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Stopka je
krátká až středně dlouhá, silnější. Slupka hladká, středně silná, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou tmavou červení ve formě rozmytého líčka nejméně na 3/4 povrchu plodu.
Tmavá červeň získává na loži světlejší vzhlednější odstín. Dužnina je krémové barvy středně pevná a středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá
až výborná. Růst je nadprůměrné intenzity,
koruny vytváří vzpřímené později rozložité,
středně husté. Plodnost raná, dosti vysoká,
při částečné probírce pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem září až začátkem října, konzumně dozrává koncem října a lze ji skladovat
do února i déle. Odolnost proti napadení strupovitosti je střední až vyšší a proti napadení
padlím jabloňovým je asi střední. Požadavky:
je středně náročná na polohu, půdy vyžaduje
dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou
chutné, atraktivního vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat ve večerních hodinách
na telefonu: 317 814 354, dotazy na e-mail:
kumstapetr@seznam.cz.
Petr Kumšta

foto: Petr Kumšta
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Inzerce

Inzerce

Radomír ír

Poniklá 258
Tel.: 604 641 991
E-mail: radomirsir@seznam.cz

ZajitĢní STK a emisí Ͳ Opravy vozidel vech znaēek Ͳ Pneuservis

Novinka  rozíőení slueb o pneuservis
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27. roþník

Inzerce

SILVESTROVSKÉHO BċHU V PONIKLÉ

2009

Datum

:

ýtvrtek 31. 12. 2009

PoĜadatel

:

SDH Poniklá

Místo

:

Hasiþská zbrojnice

TratČ závodu :

Silnice a veĜejné cesty

Prezentace

:

V den závodu  pĤl hodiny pĜed startem

Start

:

13:30 hod.

Kategorie

:

Od pĜedkolních  po dĤchodce

Startovné

:

Dobrovolné

Ceny

:

První tĜi obdrí drobné ceny a diplomy
Mezi startujícími v hlavní kategorii mui a eny
bude losována stejná cena, jako obdrí vítČz

OBýERSTVENÍ ZAJITċNO
v restauraci ,,U Floriána

PoĜadatelé se tČí na Vai hojnou úþast.

Kategorie:

39

Nejmladí a pĜedkolní
Nejmladí dívky a chlapci
Mladí dívky a chlapci
Starí dívky a chlapci
eny
Mui
MénČ zdatní

cca

50 m
400 m
400 m
800 m
1000 m
2000 m
400 m

