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Úvod
Pod horami
číslo: 173, ročník 44

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
máme za sebou čas prázdnin a dovolených a do rukou se vám dostává opravdu mistrovský kousek – náš zpravodaj.
Nemyslím to ale tak, že by naše slavná
redakce stvořila nějaké veledílo. Když si
totiž prohlédnete úvodní fotografii, zjistíte, že se to v tomto čísle mistry bude
jenom hemžit. Šárka Jiroušová – mistryně světa v běhu na 100 m s překážkami
v čase, který je světovým rekordem, mladí hasiči po třinácti letech mistři republiky, úspěšná reprezentace mladých hasičů
na světové olympiádě v Polsku a na závěr
trojnásobný mistr republiky ve sjezdu na
horském kole Petr Třešňák.
Nedivte se proto prosím, že je toto
číslo více sportovní než obvykle, ale takto úspěšné prázdniny asi málokdo z nás
pamatuje.
Jen se někdy zeptejte pana starosty,
který se svým vztahem ke sportu musí
stále svým kolegyním a kolegům z ostatních obcí referovat o ponikelských úspěších. Jistě na toto téma vznikne mnoho
humorných příběhů.
Přeji vám tedy za naši redakci příjemné čtení o našich mladých mistrech.
Možná i s trochu neskromným pocitem,
že i na nás ulpěl odlesk z jejich slávy.
Marek Kulhavý - redaktor

INZERCE:

Pronajmu garsonku v Poniklé.
Bližší informace na telefonu:

604 148 844

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 10. 2015
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
Mistři
Foto: Věra Nutilová, Eva Čurdová,
Marek Kulhavý, Petr Milfajt
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
květen - červen 2015
Vážení ponikelští sousedé,
tak jako v každém čísle Vám na řádcích
níže přináším stručné shrnutí toho nejdůležitějšího, co obecní rada za uplynulé prázdninové měsíce řešila.
Rada obce odsouhlasila výměnu a pokládku podlahových krytin v ordinacích
a přilehlých prostorách MUDr. Karáskové
a MUDr. Vrby, akce zahrnovala PVC, stěrkování, broušení, pokládku a instalaci lišt, dodavatelem byl pan Radim Kučera z Poniklé,
celkové náklady na akci dosáhly 60 tis. Kč.
Letošní zimní sezóna ukončila smlouvy
s dodavateli zimní údržby (výběrové řízení
bylo vyhlášeno v roce 2010 a zahrnovalo zajištění zimní údržby na 5 let). Ještě před vypsáním zimní údržby rada obce diskutovala
o současném „Plánu zimní údržby“, rada obce
se shodla na sloučení úseku „příležitostně na
žádost obce“ do kategorie III. důležitosti – jde
o úseky, které se stejně protahují a většinou
navazují na úseky III. kategorie. Zároveň byly
vymezeny některé nové úseky pro pravidelnou
údržbu a zkráceny maximální lhůty pro úklid
komunikací. Výběrové řízení je vypsáno,
v průběhu září již budeme vědět, kdo se bude
o stav obecních komunikací v následujících
čtyřech zimních období starat.
Rada obce se zabývala žádostí majitelů
Reinišova statku o převod stodoly a špýcharu
z majetku obce na Reinišovy. Majitelé statku
svůj objekt prodávají a bylo zjištěno, že tyto
dva objekty nejsou v jejich vlastnictví, ačkoliv
tak vždy v dobré vůli konali. Obec seznává,
že vlastnictví obce je v tomto případě omyl.
V roce 1949 došlo k vyvlastnění tohoto majetku, který byl v roce 1993 v restitučních
řízeních vydán jen zčásti – pouze pozemek
bez hospodářských staveb. Došlo k tomu terminologickou nepřesností „zastavěná plocha“
v komunikaci mezi obcí Poniklá a Okresním
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pozemkovým úřadem. Na základě toho stodola a špýchar zůstala doposud majetkem obce.
Obec souhlasí s uvedením do skutečného
stavu, s advokátkou majitelů je již vyřešeno,
jakým způsobem tak bude učiněno. Nejvhodnější se zatím jeví institut vydržení (obě strany
se k majetku chovaly tak, jako by byl Reinišových, a mohly se na základě restitučních dokumentů domnívat, že takový je právní stav).
Bod projedná nejbližší zasedání zastupitelstva.
Rada obce odsouhlasila dodávku
a montáž vrtulového míchadla (SIGMA) od
dodavatele VODA CZ Hradec Králové za cenu
22 493 Kč a výměnu aeračních membrán v aktivaci ČOV od stejného dodavatele za cenu
24 144 Kč. Důvodem dodávky je neopravitelnost stávajících zařízení na ČOV.
Rada obce dále schválila opravu propustku přes Roudnický potok u chaty pana
Ledvinky. Během opravy budou sejmuty a posléze znovu usazeny stávající železobetonové
panely, znovu bylo kamenem vyzděno a vybetonováno levobřežní čelo, které již je zcela
rozpadlé a jehož deformace brání běžnému
užívání.
Rada obce odsouhlasila realizaci nátěru
mostku přes náhon a pěší lávky přes Jizeru.
Ke spolupráci byla oslovena opět firma Nosek – Buchar s. r. o. (realizovali nátěr spodní
část lávky na Preložce). Akce zahrnovala celoplošné očištění, odstranění barev, ošetření
zkorodovaných míst, penetraci systémem Fest
Primer, dvě vrstvy barvy Superkov, vše v celkových nákladech 101 400 Kč bez DPH (mostek přes náhon 23 400 Kč, lávka přes Jizeru
78 000 Kč). V souvislosti s přípravou nátěru
mostku přes náhon byl zjištěn více než havarijní stav větší části konstrukce, který potvrdil
i statik Ing. Kožnar. Svářečské práce byly v co
nejkratším termínu dohodnuty s panem Řehořkem (mostek byl pro osobní dopravu neprůjezdný po 4 dny), náklady na odstranění havárie se vyšplhaly na 85 tis. Kč. Po dokončení
nátěru lávky přes Jizeru členové SDH Přívlaka
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vyspravili pochozí plochu, náklady na opravu
povrchu dosáhly částky 28 000 Kč.
Rada obce odsouhlasila rozšíření webových stránek obce, nabídka společnosti Galileo corporation v nákladech 45 375 Kč zahrnuje rozšíření následujících funkcí: vytvoření
rozklikávacího rozpočtu (výkazy FIN, plnění
rozpočtu), verze pro mobilní aplikaci, ethernetový teploměr s vlhkoměrem, verze senior
a mluvené slovo (předčítač), stavy vodních
toků, upgrade modulů – multistránka, zprávy,
fotogalerie, kalendář akcí, katalog firem a služeb.
Během podzimních měsíců proběhne
díky dotaci z Libereckého kraje položení
balené před bytovými domy čp. 274 – 271.
Souběžně s touto akcí bude provedena výměna dožívajícího hlavního vodovodního řadu.
Položení trubního vedení provede firma KrVaK, zemní práce budou poptány u dodavatele
komunikace. Dodavatelem komunikace byl
radou obce odsouhlasen pan Václav Stránský
ze Zálesní Lhoty, který předložil cenově nejvýhodnější nabídku 560 tis. Kč.
Krásné babí léto Vám za celou obecní radu
přeje
Petra Novotná, místostarostka

Nové schody Pavlákem

Obecní hlásný

Obecní hlásný
Valnou většinu událostí, kterými se místní samospráva zabývá, předkládá seriosně
laskavému čtenářstvu ve svém článku paní místostarostka. Mohu si tedy dovolit připojit trochu
spíše jen kratochvilného čtiva pro obzvláštní
zájemce o ponikelské dění veřejné.
Kantýna
Kantýna se nám udala! Po dvou letech
postupných rekonstrukcí, které zásadním
způsobem snížily provozní náklady a zvýšily
užitnou hodnotu objektu, má ponikelský kulturní dům své nájemce. Doufejme, že se paní
Kodadové a panu Račákovi podaří jejich
podnikatelský záměr na využití celé budovy.
Jediný větší sál ve vsi vhodný pro kulturní
produkce a společenské akce zůstane i nadále
věren svému poslání. Pro nevýdělečné akce
typu divadelní představení, beseda, zasedání
obecního zastupitelstva, etc. bude Kantýna
obci zdarma k disposici i v budoucnu, na plesy
a zábavy se budou muset spolky s nájemcem
domluvit tak, aby bylo jejich pořádání všem ku
prospěchu. Obci do budoucna odpadají náklady

foto: OÚ Poniklá
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Když se dají prkénka dohromady s konstrukcí...

Obecní hlásný

foto: OÚ Poniklá

s vytápěním objektu, část z vybraného nájemného bude i nadále uvolňována do dalších etap
rekonstrukcí (zejména vstupní foyer není ještě
zdaleka důstojným místem vstupu do kulturního
domu). O datu zahájení pravidelného provozu
v Kantýně Vás budeme informovat.

schody Pavlákem, opravy v Kantýně, cestu
k vodojemu Horní Dola, cestu u Tábora, cestu
pod Pavlákem (rozpracováno), úpravu okolí
malého hřiště u Jizery, nové zábradlí Preložka
– Jilem (rozpracováno), mostek přes Roudnický
potok (rozpracováno), etc, etc, etc, …

Homole
O poznání mlhavější informace mohu
poskytnout k zimní sezóně na Homoli. Přihlásil
se nám sice zájemce o dlouhodobý pronájem
areálu, dokud však neskončí jednání (zejména
mezi ním a firmou Čerpadla Vrchlabí), není
ještě chvíle k jásotu.

Rozhlasy
Jelikož jen málokterý termín, který jsem
v souvislosti s obecním rozhlasem avisoval,
platil, našlapuji po špičkách… Tak předně
přiznávám, že si uvědomujeme, že srozumitelnost hlášení stále není dokonalá. Naposledy
byly ampliony seřizovány 25. srpna. Přesto se
stále okatěji jeví potřeba dílčího doplnění sítě
hlásičů. A to jak zahuštění centrálních částí vsi,
tak dokrytí okrajových osad Nová Ves a Jilem.
Jelikož jsou opět vypisovány dotace na 90%
příspěvek na pořízení obecního rozhlasu, nemuselo by se pro obec v konečném součtu jednat o částku nijak závratnou.

Obecní četa
Řekl bych, že nový šéf obecní čety, Tomáš
Klikorka, uchopil práci za správný konec. Jeho
tým je složený ze dvou kmenových technických
zaměstnanců, dalších pěti lidí v rámci Veřejně
prospěšných prací na plný úvazek (hrazeno cca
z 80% úřadem práce) a příležitostně i tří osob
v rámci výkonu Obecně prospěšných prací
(zdarma, soudem udělený alternativní trest za
méně závažné prohřešky). Obecní četa má na
sklonku letních prázdnin za sebou krom běžné
(a letos častěji prováděné) údržby zeleně také
několik větších oprav a úprav obecního majetku. Z těch zásadnějších zmiňme alespoň:
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Ztracená lavička
Notný ohlas vzbudilo hlášení místního
rozhlasu o odcizení zrenovovaného torsa
lavičky z areálu obecní čety „Za farou“ a prosba
o jeho navrácení. Pro připomenutí uveďme, že
obecní četa prováděla očištění a nátěr kovových
konstrukcí obecních laviček a výměnu prkének
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na sedácích a opěradlech. Překvapilo nás, že si
někdo místo celkově zrestaurovaných laviček
umístěných volně v odlehlých stanovištích ve
vsi odnese právě jen čerstvě natřenou konstrukci - toho času holou! Výsledkem je totiž fakt,
že shánčlivá duše má konstrukci, my máme
prkénka (ta byla kousek vedle) a neposedí si tak
nikdo! Domnívám se stále, že se jednalo spíše
o omyl než o zlý úmysl. (Jiný a zajímavější
kovový šrot nezmizel, lavičku bylo možné si
„opatřit“ i v kompletním stavu.) Proto jednak
vyhlašuji amnestii pro navrácení konstrukce,
zejména však upozorňuji, že vše, co je v areálu
„Za farou“, je obce, byť by to byl jakýkoliv
odpad. Pokud máte pocit, že by se Vám nějaký
odpad hodil, zavolejte, třeba budeme rádi, že se
ho zbavíme. Ale samoobsluha by to být opravdu
neměla! Z důvodu četných dotazů na přiložené
fotografii ukazujeme, jaká lavička nám typově
chybí.
Webovky
Po třech letech od spuštění nové podoby obecních internetových stránek dojde
k rozšíření jejich funkcí o četné vychytávky.
To si každý bude muset ozkoušet sám. Já jen
dopředu upozorním na jeden choulostivý prob-

Mostek přes náhon se podařilo opravit za 4 dny.

Obecní hlásný
lém. Jednou z novinek je takzvaný „kecálek“,
tedy automatický předčítač psaného textu. Této
pomůcky využívají jak lidé se zhoršenou kvalitou zraku, tak prostě i jen ti, kterým se nechce
číst, a raději poslouchají. Přestože nastavený
automatický předčítač má nejpříjemnější hlas
a nejpřirozenější intonaci ze všech předčítačů,
které jsem kdy slyšel, dopouští se až trestuhodné
a vysoce pikantní chyby. Ne vždy totiž patřičně
změkčí hlásku předcházející písmenu „i“. Ano,
již asi tušíte, že zvukomalebné „Poniklá“ nahrazuje zoufalým „Ponyklá“. (Řečeno s klasikem,
při poslechu takového slova po všech vlastencích „lezou slimáci“!) A nepotěším ani
šéfredaktora tohoto časopisu, neb slovo Rautis
je naopak důsledně vysloveno s „ť“. Ale jinak
je, myslím, předčítač dobrý a spolu s dalšími
inovacemi nám umožní držet prst na digitálním
tepu doby.
Svatojakubská pouť
V letošním roce jsme ustoupili od zřizování
objízdných tras a naopak jsme přesunuli stánky
z krajské silnice na obecní pozemky kolem
kostela. Opatření se osvědčilo a předpokládáme
jeho opakování i v dalších letech. Jistým
úskalím je sice poměrně drsná hranice dvou

foto: OÚ Poniklá
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odlišných světů procházející přímo prahem
kostelních dveří (duchovní svět uvnitř přímo
navazující na ten světský na kostelní louce),
díky ohleduplnosti stánkařů a provozovatelů
atrakcí je snad ale takový stav akceptovatelný.
Nebo jinak, lepší řešení neznáme. I v příštím
roce zajistí pouťové atrakce pan Karel Ruml ze
Staré Paky.
Mostek přes náhon
Jenom k doplnění termínu „více než havarijní stav“, který užila paní místostarostka v souvislosti s mostkem přes náhon u Jizery, rozvedu
nepatrně, co tím měla na mysli. Nátěr mostku byl
naplánován na letošní léto proto, že důkladnější
oprava opěrných zdí náhonu (prováděná majiteli malé vodní elektrárny) vysušila na dva
měsíce koryto náhonu a umožnila pohodlný
přístup i k jindy nepřístupné části konstrukce
mostku. Z dálky bylo vše v pohodě, ale když

Obecní hlásný
se do travers umístěných uvnitř mostku opřela
tlaková voda očišťující rez, očistila toho více,
než se čekalo… Odlupovala se takto vrstva rzi
po vrstvě, až se některé Íčkové profily staly
průhlednými… A to se statikům obvykle moc
nelíbí! Mostek je sice tak předimensován, že po
něm do posledka jezdily plné mixy betonu, takže
osobní automobily by ho jen tak nerozhodily,
přesto ale pochopitelně byly poškozené části
vyměněny. Součinností obecní čety i zainteresovaných firem se podařilo stihnout opravu za
necelé čtyři dny.
Konec silničních správních úřadů na obcích?
Ono to sice (klasicky) nebude ještě několik
měsíců jisté, ale pravděpodobně k tomu od
1. 1. 2016 dojde. V rámci dalšího kroku
„přibližování státní správy občanům“ se vážně
uvažuje o změně kompetencí místních silničních

I příští rok si můžete plánovat v ruce s ponikelským stolním kalendářem.
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foto: Gentiana
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úřadů na jednotlivých obcích. Pro Ponikeláky
se tedy jedná o „přiblížení“ úřadu z Poniklé do
Jilemnice. Silniční správní úřad Poniklá neoplýval nijak frekventovanou agendou, občan ji
pocítil zejména při žádostech o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání místních komunikací
(překop, uložení sítě) a při napojení pozemku
na místní komunikaci (zbudování vjezdu na
pozemek). Stejně mi ale zůstává záhadou,
proč by práci, kterou dosud vykonávají starostové v rámci své působnosti, měla nově řešit
nová úřední síla v obci s rozšířenou působností
(Jilemnice). Ušetří se? Zpřesní se? Zrychlí se?
Kalendář 2016 – Přívlaka a Jilem
I příští rok si můžete plánovat v ruce s ponikelským stolním kalendářem. Po třech letech
pozornosti obrácené zejména k Poniklé se
v příštím roce projdeme prostřednictvím více
než padesáti dobových fotografií po Přívlace
a Jilmu. Kalendář vkusně a se znalostí věci
připravili sousedé z Přívlaky a Jilma, graficky

Obecní hlásný
ho vyvedla firma Gentiana pana Erbena z Jilemnice, vydala ho vlastním nákladem obec Poniklá, pokřtíme ho na Tuláčkových slavnostech
26. září - a následně bude v prodeji. Kdo vlastnil první motocykl se sajdkárou na Jilmu? Kolik platili první diváci, aby jim hospodský na
Táboře pustil televizi? Kde se choval přívlacký
obecní kozel? Kdo neví, připraví si 89,- Kč
a dozví se i mnoho dalších perliček!
Šárka Jiroušová
Považoval jsem vždy za vrcholně trapné, když hnedle po úspěchu národních
representačních týmů na mistrovstvích světa
se jejich ještě upocené šatny zaplní šedí obleků
všech možných potentátů. Rychle, rychle, dokud jsou tam kamery - a nejlépe si přes sáčko
navléknout trikolóru, jako že jsme ukrutní vlastenci, žejo? Kdo neskáče, nebude v televizi!
Hop, hop, hop!
„Odříkaného chleba největší krajíc!“,
říkal jsem si proto, když jsem spěchal k poni-

„Odříkaného chleba největší krajíc!“, říkal jsem si proto, když jsem spěchal k ponikelské hasičárně vítat
již letos poněkolikáté triumfálně se vracející ponikelskou výpravu.

foto: SDH Poniklá
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kelské hasičárně vítat již letos poněkolikáté
triumfálně se vracející ponikelskou výpravu.
Tentokrát to byla výprava početně skromná, triumf, který však přivezla s sebou, je nebetyčný.
Šárka Jiroušová se stala, podržte se, mistryní
světa a držitelkou nového světového rekordu
v běhu na sto metrů s hasičskými překážkami.
Podrobněji a zasvěceněji o tom asi budou referovat ve svém článku hasiči - já tomu stejně
nerozumím a hlavně posud nechápu, jak je
možné to zvládnout za 16,00 vteřin. (V podobných časech běhám „hladkou šedesátku“…)
Takže, milá Šárko, ještě jednou Ti (a snad
nejen po vzoru těch výše vysmívaných
potentátů) mám potřebu říci pár vět:
1, Užívám si, když mně (který s tělocvikem
vždy ve zlém zápasil) kolegové starostové gratulují k tomu, jakou borkyni máme ve vsi!
2, Přeji Ti, aby Tě závodění bavilo
a naplňovalo i nadále, přestože už v celém širém
vesmíru není nikdo, kdo se s Tebou může měřit!
3, Pantheon vznešených Ponikeláků
je doposud (a i ve střednědobém výhledu)
genderově strašlivě nevyvážený. Samí chlapi!
Máš slušně našlápnuto k tomu, abys jednou
stanula v této dobré společnosti ctihodných duší
zaslouživších se o naši ves - a ozdobila ji. Chvíli
si ale ještě budeš muset počkat, do Pantheonu
lze být uveden až posmrtně. Takže mám pocit,
že ti, kteří Tě tam jednou budou uvádět, budou
muset krom Tvých dosavadních úspěchů zmínit
i mnohé z těch, ke kterým Ti do dalších let přeji
pevnou vůli a ctižádost být stále na bedně.
Tomáš Hájek, starosta

Platba za likvidaci odpadu
v roce 2015
Platbu za likvidaci komunálního odpadu lze provést v hotovosti na Obecním
úřadě v Poniklé, nebo převodem na účet obce
č. ú. 1263092319/0800, vždy uvést VS ve
tvaru 2RRMMDDČP (2 = odpady, RRMMDD = prvních šest čísel z rodného čísla,
čp = číslo popisné v Poniklé/Přívlace 3-místné ve tvaru např. 001 až 500, takže např.
VS = 2rrmmdd001 nebo 2rrmmdd333).
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Obecní hlásný
Výše poplatku se nemění, je rovna poplatku
za rok 2014. Pytle lze vyzvednout na Obecním
úřadě nebo v Trafice u paní Šeﬂové.
Poplatek za pytlový svoz je jednorázový
a byl splatný do 30. 6. 2015, u pravidelného
svozu byla 1. splátka splatná též k 30. 6. 2015.
Kdo jste ještě poplatek nezaplatil, máte
možnost uhradit celou částku najednou do
30. 11. 2015!!! Bez sankcí.
Bližší informace získáte na OÚ v Poniklé,
tel. 481 585 981, mobil 603 465 164.
OÚ Poniklá

Žádost o koupi obecního pozemku
Petr a Jarmila Rollovi žádají o koupi pozemku ppč. 782/3 v katastrálním území Poniklá.
OÚ Poniklá

INZERCE:

Nová prodejna
ZDRAVÉ VÝŽIVY
v Jablonci nad Jizerou
Nabízíme BIO potraviny, bezlepkové, bezlaktózové potraviny, oleje, dochucovadla,
sladidla, čaje, nebo také přírodní bylinnou
kosmetiku, ekologické čistící prostředky
a zdravotní obuv a mnoho dalšího.

Otvírací doba:
Po - Pá: 8,00 - 12,00; 13,00 - 17,00
So:
8,00 - 11,00
NATURKA
Jablonec 309, 51243 Jablonec nad JIzerou
tel.: 739 066 157
E-mail: naturka@naturka.cz
Web: www.naturka.eu

Pod horami - červenec - srpen

Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí červenec - srpen 2015
21. 07. 2015
17. 08. 2015

Spěváčková Františka
Skalská Ladislava

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea červenec - srpen 2015
93 let
Hornová Božena
85 let
Novotná Jitka
Patočková Vlasta
80 let
Čurda Lubomír
70 let
Janda Jan
Simonides Ladislav
Skalský Josef

Diamantoví Mařasovi

Trpišovský Josef
Batfalská Viera
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Narození červenec - srpen 2015
03. 07. 2015
13. 07. 2015

Skalská Anděla
Kahuda Matyáš

Blahopřejeme!

Svatby červenec - srpen 2015
15. 08. 2015
Eduard Timajev a Marija Samková
Diamantová svatba - 60 let
16. 7. 1955
František a Jaroslava Mařasovi
Gratulujeme!

foto: Mařasovi
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Mistři republiky
Počátkem července letošního roku se
družstvo mladých ponikelských hasičů vydalo na cestu do našeho hlavního města, kde se
uskutečnilo mistrovství České republiky ve hře
Plamen. Účast je třeba si vybojovat, zvítězit
v okresním a následně i krajském kole, což se
dětem podařilo.
Během třídenního klání děti absolvovaly
celkem šest disciplín, první byl závod požárnické
všestrannosti. Na zhruba tříkilometrové trati
musí prokázat nejen fyzickou zdatnost a vytrvalost, ale především praktické dovednosti
a znalosti. Střelba ze vzduchovky, lezení po
laně, znalost azimutu i topografických značek,
zdravověda, vázání uzlů, znalost požární ochrany. Za každou chybu obdrží hlídka trestné body,

Ponikelští mistři s doprovodem fanoušků a trenérů
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které jsou započítány k běžeckému času. Naši si
v cíli přičetli pouze čtyři, což byl velice slušný
výsledek, který stačil na celkové páté místo
z patnácti zúčastněných krajů.
Druhý den ráno proběhly disciplíny CTIF,
které jsou mezinárodní a běhají se po celém
světě. Jednou z nich je štafeta, kde má každý
ve svém úseku jiný úkol. Například překonání
dvoumetrového žebříku, přenos hasicího
přístroje, překonání překážky, podlez laťky, či
spojení hadic. Po prvém pokusu děti držely sedmou příčku, avšak v pokusu druhém se dokázaly zlepšit o téměř tři vteřiny a získaly zlatou medaili. Náš cíl byl splněn, doufali jsme alespoň
v jeden cenný kov. Další disciplínou byl útok
CTIF, kde naši přidali hned další, tentokrát ze
stříbra. Opět až z druhého pokusu.
Třetí a zároveň poslední den jsme hned ráno
absolvovali štafetu 4x60, která nepatřila k našim
silným stránkám... V pokusu prvém bohužel

foto: Marek Kulhavý
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spadl minimax a nepodařilo se optimálně spojit hadice v posledním úseku, nicméně druhým
pokusem jsme se udrželi ve hře a získali třetí
(bronzový) kov.
Sada byla kompletní a náskok čtyři body
před pronásledovateli z kraje Královéhradeckého.
Štafetou dvojic jsme si však celkové vedení
upevnili (stříbrná příčka) a před poslední disciplínou jsme měli již náskok sedmi bodů. Jenže
to by to nesměl být požární útok. Je pravdou,
že Poniklá je vcelku proslulá tím, že se jí na
velkých akcích útoky nějakým nepochopitelným zakletím nedaří. Ani my jsme nezklamali
a nedali ani jeden pokus. Zapsali jsme čtrnáctou
příčku z patnácti a celkový součet činil 27 bodů.
Ale ani našim největším konkurentům se tak
nedařilo, takže jsme s trochou štěstí celkové
vítězství uhájili!!! Děti byly po nezdařeném
útoku velmi zklamané, nechyběly ani slzy. O to
větší pak byla radost, když se dozvěděly, že „to
dalo”!
Velké poděkování patří především dětem za
jejich neskutečnou práci a dřinu, kterou odvedly
během celé sezóny. Poděkování patří i rodičům
za podporu a shovívavost, fanouškům za povzbuzování na stadionu, obci i spoluobčanům,
kteří nás přišli přivítat doma.
Květa Kavánová

Fanynky

SDH Poniklá

Na mistrovství republiky nás reprezentovali:
Lukáš Tomíček – Poniklá
Jan Tomíček – Poniklá
Petr Novák – Poniklá
Rostislav Kopecký – Poniklá
Vojta Holubec – Poniklá
Sandra Šperlová – Poniklá
Šárka Holubcová – Poniklá
Tereza Buriánková – Poniklá
Nikola Urbanová – Víchová n. Jiz.
Aleš Hartig – Jilemnice

Opole - hasičská olympiáda
Po třídenní regeneraci po mistrovství republiky jsme opět uháněli směr Chlumec nad
Cidlinou, kde jsme absolvovali dvoudenní
soustředění před blížící se olympiádou. Únava
se projevovala, ale pouze u mě, děti mají asi
nevyčerpatelnou zásobu energie. Podařilo se
doladit poslední detaily, náš kolektiv chlapců
se stmelil s kolektivem dívek z Pískové Lhoty,
docvičili jsme kulturní program a jeli opět na
chvilku domů. Taktak se stihlo vyprat a usušit
prádlo, zalít kytky a už tu byl ten den D, odjezd
směr Opole v Polsku. Cesta proběhla v poklidu,
jen řidič byl poměrně horkokrevný. Ačkoli venku bylo pětatřicet stupňů, my všichni v autobuse
mrzli. Častěji jsme stavěli, abychom se ohřáli.
Olympiády se účastnilo celkem 45 týmů ze
22 zemí – především z Evropy. Jednou z exotických zemí bylo Japonsko, které nás fascinovalo
neustálým klaněním a bílými rukavičkami.
Program týdenního pobytu byl velmi pestrý. V pondělí proběhl na opolském náměstí
slavnostní ceremoniál a oficiální zahájení
mezinárodního setkání hasičské mládeže, byl
zapálen olympijský oheň. Panovalo úmorné
vedro. Úterý a středa již patřila tréninkům
a večerní diskotéce. Pořád bylo nesnesitelné
horko. Hlavní závod byl naplánován na čtvrtek,
kdy již od brzkých ranních hodin tribuny

foto: Marek Kulhavý
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praskaly ve švech a i Poniklá na nich měla
své zastoupení. Je opravdu moc fajn, když jste
daleko od domova a najdou se takoví nadšenci,
kteří vás neváhají přijet podpořit. A já jim za
to děkuju. Samotný závod byl opravdu silným
zážitkem pro všechny. Počasí se umoudřilo.
S odstupem času již pominulo lehké
zklamání z nezdařené první disciplíny, kde jsme
se nevyvarovali drobné chyby a obdrželi pět
trestných bodů, které vám berou šanci na dobré
umístění. Ta atmosféra se ale nedá popsat a pro
děti to bude i tak nezapomenutelný zážitek.
V druhé disciplíně dokázaly, že jsou velcí bojovníci a štafetou se udržely v naději na dobrý
výsledek. Celkové deváté místo v chlapecké kategorii rozhodně není ostudou. Vítězství patřilo
domácímu Polsku, druhé skončilo Rakousko,
třetí byla Itálie. V kategorii dívek si vítězství
odvezla česká děvčata i s naším zastoupením.
V barvách Pískové Lhoty bojovaly i ponikelské
Sandra Šperlová a Terezka Buriánková!! Patří
jim velká gratulace.
V pátek byly děti odměněny hromadným
výletem do Jurského parku, kde si to náležitě
užily. I my dospěláci jsme byli nadšení!!! Večer

Naše uniformovaná reprezentace
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Českou republiku
reprezentovali:
Šárka Holubcová – Poniklá
Petr Novák – Poniklá
Tomáš Pírko – Poniklá
Kryštof Hájek – Poniklá
Lukáš Tomíček („Velkej míček“) –
Poniklá
Jan Tomíček („Malej míček“) –
Poniklá
Pavel Koldovský – Poniklá
Fanda Erlebach – Štěpanice
Aleš Hartig – Jilemnice
Andrej Technik – Písková Lhota
pak proběhlo v nádherném přírodním amfiteátru vystoupení národů, při němž každá země
předvedla na jevišti své kulturní vystoupení.
Každý národ to pojal po svém a podívaná to
byla vskutku velkolepá. Nejlépe byli hodnoceni
sportovci z Ruska, Francie a Velké Británie.

foto: Eva Čurdová
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Rádi přijmeme do svých
řad nové děti:

Milí rodiče, pokud máte zájem, aby
se vaše děti staly součástí týmu
mladých hasičů, informujte se na
podrobnosti u trenérky Květy Kavánové.
Tel.: 603 760 129
e-mail: kvetakavan@atlas.cz
Poté následoval koncert, na kterém „pařila“ celá
Evropa i s Japonci. Během produkce napadlo
někoho (konkrétně naše chlapce), že půjdou trochu rozpohybovat publikum. Tak se vyšplhali
na pódium a tím strhli davové šílenství.
Během jedné minuty tam byli všichni, včetně
Japonců. Vlály vlajky různých států a všichni
tančili stejný tanec. Byla to neuvěřitelná atmosféra. Jen samotní zpěváci měli problém se
probojovat zpět dopředu, ale děcka byla velmi
ukázněná. Ochranka je pak samozřejmě důrazně
usměrnila zpět do sedadel, ale euforická nálada

SDH Poniklá
pokračovala až do pozdních večerních hodin.
Myslím, že přesně toto je hlavním posláním celé
akce, setkání dětí různých národů, poznávání
jiných kultur. Ten večer si rozuměli všichni,
ačkoli každý mluvil jiným jazykem.
Sobota patřila koupání, zoologické
zahradě a slavnostnímu ukončení olympiády
s předáváním medailí těm nejlepším. Večer se
ještě mládež loučila na závěrečné párty a my
dospělí se už těšili domů.
Cesta ku domovu proběhla v klidu, jen byla
trochu zima!!!!!!!!!
Květa Kavánová

Šárka Jiroušová z Poniklé
mistryně světa
Na mistrovství světa v požárním sportu
juniorů do 23 let a dorostenců v Grodnu
v Bělorusku získala ve čtvrtek 9. srpna
2015 titul mistryně světa několikanásobná
mistryně republiky, členka SDH Poniklá,
Šárka Jiroušová neuvěřitelným časem na
100 metrů s překážkami – 16,00 sec!
Neuvěřitelně
skromná
závodnice
se věnuje požárnímu sportu mnoho let

Samotný závod byl opravdu silným zážitkem pro všechny.

foto: Eva Čurdová

14

Pod horami - červenec - srpen
a během letošního roku se výkonnostně neustále zlepšovala. Do tréninků dala veškerou
pečlivost a preciznost. Titul mistryně světa
znamená, že v okrese Semily bude Poniklá
jedinou obcí a hasičským sborem, které se
budou pyšnit tak významnou osobností!
Gratulujeme!!
Mistrovství světa v požárním sportu v kate
goriích dorost do 18 let a junioři do 23 let
odstartovalo v běloruském Grodnu.
Čeští sportovci se hned na úvod představili
ve skvělé formě, když Lukáš Gerža z doro
stenecké kategorie získal historicky první zlatou
medaili v úvodní disciplíně mistrovství: Výstup
na cvičnou věž.
Stejný úspěch si zapsaly i dorostenka Kamila Krejčí a juniorka Šárka Jiroušová, tentokrát v
běhu na 100 m s překážkami. Šárka Jiroušová
dokonce ve světovém rekordu 16:00 s. Stříbro
pro družstvo dorostenek přidala ještě Nikola
Polová z SDH Příštpo. Finálovou účast ve
stejné kategorii zaznamenala ještě Lucie Pohanková z SDH Písková Lhota, které ani osobní
rekord nestačil na medailovou pozici a zbyla na
ni nepopulární bramborová medaile.

Mistryně světa - Šárka Jiroušová.
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Že je tato disciplína dominantou české
výpravy,
potvrzují
zejména
výsledky
dorostenců, kdy české barvy obsadily tři
z možných míst ve finálovém běhu. Mistrem
světa se na základě cílové fotografie stal Lukáš
Kroupa, před domácím běloruským závodníkem, bronz vybojoval Daniel Klvaňa z SDH
Oznice. Na třetího českého finalistu Jana Gáška,
držitele několika medailí z předchozích mistrovství světa, tentokrát zbyla nepopulární bramborová medaile.
Poslední se na startu v této disciplíně
představili čeští junioři. Jediný český finálový
zástupce Martin Lidmila z SDH Zbožnov
rozšířil českou sbírku medailí o stříbrný kov ve
fantastickém čase 15,91 s.
Věra Nutilová
(web SH ČMS)

„Výprava do vesmíru“ aneb jak jsme
cestovali po jiných civilizacích…
Ve druhém srpnovém týdnu se mladí hasiči
vydali na tábor do rekreačního střediska Pařez
v blízkosti Prachovských skal. Úmorná cesta

foto: Věra Nutilová
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vlakem, kdy venkovní teplota dosahovala
několik stupínků nad 30, nás ale neodradila
a jen co jsme dorazili do campu, běželi jsme se
hned zchladit do bazénku.
Ještě tentýž večer nás navštívila speciální
jednotka vesmírných průzkumníků a sdělila,
že nám tu nechává mapku a neprodleně zítra
ráno musíme vycestovat do vesmíru a pro
zkoumat co nejvíce civilizací, jelikož tato zem
je zamořena…
Všichni jsme se tohoto úkolu chopili poctivě
a zodpovědně. Děti byly rozděleny do 5 raketových posádek, které se jmenovaly: Rakeťáci,
Ufoni, Planeťáci, Astronauti a Jednorožci. Po
celý týden plnily různé sportovní, kreativní
a vědomostní úkoly, za které získávaly body dle
umístění ( 1. místo = 5 bodů atd.) Na večerním
nástupu se jim body sečetly a každá posádka
se po domluvě v týmu rozhodla, kam postoupí
na mapě, kde byly hvězdičky a různé obrázky.

Astronauti od Pařezu.

SDH Poniklá
Postupem na obrázek tým dostal nějaký úkol,
který když splnil, mohl si zajistit další body.
Koncem týdne nás přijela navštívit
i novinářka paní Věra Nutilová, která napsala
krásný článek o našem táboře, ale hlavním
důvodem bylo, že jednou z vedoucích byla
Šárka Jiroušová, mistryně světa v požárním
sportu. Šárku jsme také řádně přivítali nejen
potleskem ale i menším vystoupením.
Jako na každém táboře nechybělo opékání
buřtů za doprovodné hry Šárčiny kytary, spousta zajímavých her v lese či u vody, výtvarných
činností a také vědomostních her na téma
souhvězdí a vesmíru.
Doufáme, že si tábor všichni naplno užili
a až na ty VOSY, která nás nejvíce potrápily, si
všichni odnesou jen ty nejlepší zážitky. JSME
PROSTĚ DOBRÁ HASIČSKÁ PARTA !!!!!!
Renata Pušová

foto: SDH Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Běh do vrchu – Rokytnice nad
Jizerou
V sobotu 18. 7. 2015 se uskutečnil již 9. ročník
Běhu do vrchu pro děti a mládež. Tento závod je
vloženým závodem hlavního závodu do vrchu:
Rokytnice – Dvoračky.
Za TJ Sokol Poniklá přijeli závodit hned čtyři
borci: Matěj a Jana Krausovi a Sára a Kristýna
Kunertovy. Trať byla náročná a rtuť teploměru

Za TJ Sokol Poniklá přijeli závodit hned čtyři borci.
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se šplhala hodně vysoko, když závodníci odstartovali. A byly to opravdu doslova medailové žně:
Matěj Kraus a Jana Krausová ve své kategorii vyhráli, Kristýna doběhla na krásném 2. místě a Sára
skončila na nepopulárním bramborovém místě,
ale i tak si závod skvěle užila. Všem závodníkům
patří velká poklona, že neseděli doma a vyrazili na
závody, na kterých ponikelská výprava zazářila.
Martina Holubcová

foto: TJ Sokol Poniklá
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Ponikelská kopaná

Co se děje v TJ Poniklá

PONIKELSKÝ FOTBAL
Poutní turnaj
V sobotu dne 25.7.2015 se na fotbalovém hřišti uskutečnil již 33. Ročník fotbalového turnaje
o poutní koláč. Turnaj proběhl za pěkného počasí a zúčastnilo se ho 5 týmů.
Na prvním místě nakonec skončil tým BLE-SCI-FI z Vysokého, na druhém místě tým
PLÁCEK LIBEREC, na třetím místě tým CHLOUBA NÁRODA, na čtvrtém tým NETVOŘI
a na pátém místě se umístil tým BOHOUŠOVI KOLOUŠCI.

Okresní přebor

Poutní
turnaj
Okresnífotbalisté
přebormají velkou šanci na
Už v minulém
čísle zpravodaje jsme naznačili, že ponikelští

postup do okresního přeboru. To se podařilo a od podzimu hrajeme po mnoha letech ve vyšší
soutěži.
V sobotu dne 25. 7. 2015 se na fotbalovém
Už v minulém čísle zpravodaje jsme naznačili,
V prvních čtyřech odehraných zápasech se našemu týmu až překvapivě daří, když třikrát
hřišti
uskutečnil
již
33.
ročník
fotbalového
turže
ponikelští
fotbalisté mají velkou šanci na postup
zvítězili a jen jednou prohráli v Jilemnici. V tabulce jsme zatím na čtvrtém místě s 9 body a
do okresního přeboru. To se podařilo a od podzimu
naje
O poutní
Turnaj proběhl za pěkného
skóre
12 : 5 koláč.
.
počasí
a zúčastnilo
se ho 5 program
týmů. podzimních zápasů
hrajeme
Pro informaci
přikládáme
: po mnoha letech ve vyšší soutěži.

Na prvním místě nakonec skončil tým
BLE-SCI-FI z Vysokého, na druhém místě
Okresní
přebor - na
podzim
tým PLÁCEK
LIBEREC,
třetím2015
místě
tým CHLOUBA NÁRODA, na čtvrtém tým
NETVOŘI a na pátém místě se umístil tým
BOHOUŠOVI KOLOUŠCI.
Jaromír Jirouš
TJ PONIKLÁ
Sokol Bozkov B
TJ PONIKLÁ
SK Studenec
TJ PONIKLÁ
Sokol Stružinec
TJ PONIKLÁ
FK Přepeře B

V prvních čtyřech odehraných zápasech se
našemu týmu až překvapivě daří, když třikrát
zvítězili a jen jednou prohráli v Jilemnici. V tabulce
jsme zatím na čtvrtém místě s 9 body a skóre 12 : 5 .
Pro informaci přikládáme program podzimních
zápasů .
Jaromír Jirouš

FK Košťálov B
TJ PONIKLÁ
Jiskra Libštát
TJ PONIKLÁ
SK Jívan Bělá
TJ PONIKLÁ
SK Mírová pod Kozákovem
TJ PONIKLÁ

So
Ne
So
Ne
So
So
So
Ne

12.9.2015 17:00
20.9.2015 16:00
26.9.2015 16:30
4.10.2015 16:00
10.10.2015 16:00
17.10.2015 15:30
24.10.2015 14:30
31.10.2015 14:30
Jaromír Jirouš
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SDH Přívlaka

Co se děje v SDH Přívlaka
Oslava 126. výročí založení SDH
Přívlaka

Oprava lávky

V první červencovou sobotu uspořádal
náš sbor oslavu 126. výročí svého vzniku. Při
dobrém jídle a pití, za pěkného počasí se na
“Benátkách” sešlo na 200 návštěvníků. Nádherné a značně teplé odpoledne jim zpestřila
družina kolem Magdy Jarošové svým pásmem
písniček a poudaček z našeho kraje. V pozdní
odpoledne a podvečer Benátkami zněly country písně skupiny Pecky z Pecky. K Peckám se
přidali přítomní místní muzikanti.
Z podařeného dne měli radost návštěvníci,
učinkující i pořadatelé.
Dík patří panu B. Veselému za poskytnutí
pozemku. Všem pořadatelům za odvedenou
práci při přípravě a úklidu oslavy 126 let od
vzniku SDH Přívlaka.
Josef Zemánek st.
místostarosta sboru

Náš sbor, ač je poměrně nepočetný, troufá
si na organizaci akcí, do kterých se nepouštějí
početnější spolky.
Organizačně i pracovně byly náročné již
zmiňované oslavy vzniku našeho sboru. Ale
také pořádání ostatních činností není jednoduché. A to hlavně proto, že dost těch aktivních
členů je z daleka a jiným se nějak nebezpečně
vzdaluje datum narození.
Naši členové se v sobotu 15. 8. zúčastnili
opravy asfaltového povrchu lávky u garáží. Asfaltové pole na lávce opravili co nejpečlivěji.
Je předpoklad, že se dlouho nebude muset
povrch této lávky opravovat.
Dalším náročným úkolem v letošním roce
bude pro naše členy oprava požární zbrojnice
v Jilmě. Bude se muset provést oprava omítek,
jejich nátěr, natřít okna a dveře, okapy atd.
A k tomu jsou další drobné práce, bez
kterých se činnost a život našeho sboru neobej
de.
Na závěr velký dík našim členům
a příznivcům za odvedenou práci a pomoc.
Josef Zemánek st.
místostarosta sboru

Na Benátkách.

Lávka u garáží.
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foto: Josef Zemánek

foto: Josef Zemánek
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Kultura

Kultura v Poniklé
Ponikelské (ne)posvícení
Když slavíme v Poniklé pouť, připomínáme
si tím svátek sv. Jakuba Většího, kterému je náš
kostel zasvěcen. Naproti tomu posvícení obvykle připomíná den, kdy byl daný kostel posvěcen
(od té doby se v něm mohly konat bohoslužby).
V našem případě se však jedná o onu pověstnou
výjimku, která potvrzuje pravidlo…
První historické zmínky o naší obci se vztahují k roku 1354 a osobě faráře Martina z Poniklé, tudíž v té době tu již patrně stál dřevěný
předchůdce dnešního zděného kostela. O roku,
natož dnu jeho posvěcení nemáme ale žádné informace.
Původně katolický chrám začal během
16. století v důsledku šířící se reformace sloužit
protestantům. Situace se změnila po bitvě na

Bílé hoře (1620) a následné protireformaci, kdy
musel vesnici opustit evangelický kněz. Jak se
praví v ponikelské farní kronice, první katolická
mše svatá v pobělohorské době se v Poniklé dle
poznámky na desce staré Bible zdejšího obyvatele Josefa Jirouše slavila až 21. září 1658 na
svátek sv. Matouše. Proto se u nás od těch dob
koná posvícení na sv. Matouše či v následující
neděli po tomto svátku. A to i přesto, že byl
původní kostel roku 1682 nahrazen chrámem
současným.
Na posvícení upomíná každoročně
slavnostní bohoslužba, na kterou jsou všichni
srdečně zváni. Tuto tradici v mnohých rodinách
doprovází pečení posvícenských koláčů či posvícenské husy. Ať už se ale tento den rozhodnete strávit jakkoli, nezapomeňte, že ponikelské
posvícení není vlastně posvícení.
Miloš Holubec, ml.

foto: Miloš Holubec, ml.
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i duchovní písně

Kostel sv. Jakuba v Poniklé

Pátek 18.září v 19,30

OCTUPUS
Zazní lidové

SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU

SVÁTEČNÍ KONCERT

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

v kostele sv. Jakuba s poděkováním za posvěcení
kostela, požehnání farnosti i úrodu země

NEDĚLE 20.9 – Mše svatá v 17h.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MUZEU KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL

společně s ostatními a možná bude nejlepší –
podělíte se o recept?)

( přineste koláč, darujte do soutěže, bude ohodnocen

O NEJÚŽASNĚJŠÍ KOLÁČ

SOBOTA 19.9 – SOUSEDSKÉ
POSEZENÍ U STODOLY od 13h. SOUTĚŽ

smíšeného pěveckého sboru OCTOPUS
v kostele sv. Jakuba Většího od 19,30h.

PÁTEK 18.9 – KONCERT

Pod horami - červenec - srpen
Kultura

Pod horami - červenec - srpen

Ostatní

Ostatní
m
.l

Legiovlak

Vážení spoluobčané,
bohužel ten čas utíká jako voda v potoce.
Stále, když mám čas a chuť, se zabývám obdobím 1. světové války. Náš pan starosta mě
informoval, že do Martinic přijede 13. června
legiovlak, čehož bych se měl zúčastnit. Mé
váhání nebylo dlouhé, ale přesto má návštěva
a důvod nebyl na jistých nebo přesvědčivých
základech. Návrh a dohoda s martinickými
pořadateli zněly, že bych tam měl mít proslov
místo pana Luštince. Mé obavy z toho vystoupení byly veliké. Mé milé překvapení
při příjezdu do Martinic bylo, jak veliká
návštěvnost lidí je, kteří se o to zajímají. Mělo
tam být 2000 – 2500 lidí. Nikde legiovlak neměl
předtím takovou účast lidí, jako v Martinicích.
Mluvil tam jeden člen z Československé obce
legionářské, paní Holubičková a potom má
maličkost. Nečekal jsem takový úspěch, co
lidí mě poslouchalo a nakonec tleskalo. Z toho
jsem měl náramnou radost, že byly obavy, aby
se mě neorosily oči. Peníze za mé vystoupení
by to nevyvážily. Potom byl zájem o knížku, ba

dokonce i o věnování napsané do knížky.
Obdivoval jsem to, v jakých podmínkách
legionáři bojovali, jak byl legiovlak zařízený,
bylo takových souprav na magistrále asi 292.
Měli tam sice to nejnutnější, ať to byl vagón
sanitní, poštovní, plukovní, ba vybavení dílny, byl tam soustruh, kovářská výheň a různé
nářadí. Jinak ze zbraní tam měli na tu dobu
pojízdné obrněné vozidlo, kanón, samozřejmě
pušky a několik těžkých kulometů.
Nyní vám napíšu jeden zážitek legionáře
z června 1918. „Zmatek v řadách bolševiků
porážkou jejich pravého křídla je nepopsatelný.
Chladnokrevnější z nich snaží se alespoň odvésti něco z nahromaděného na stanici válečného
materiálu, ale stěží se jim daří uklouznouti
s jediným zdravotním vlakem. Všechno ostatní,
díky včasnému rozebrání trati našimi vojáky za
stanicí, zůstává státi nepoškozeno na kolejích.
Bolševici sami prchají ve zmatku na všechny
strany, zahazující vše, co překáží jim v útěku.
Ještě několik dní po boji kozáci je vylovují
z okolních lesů a po svém zvyku s nimi účtují.“
A nyní napíšu stať z časopisu RESPEKT:
„I díky našim vojákům mohlo Československo
vůbec vzniknout a navíc svět hleděl na dálnou

foto: J. Zemánek
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Rus, jak ovlivní budoucnost nejen starého kontinentu. Ferdinand Peroutka v Budování státu
zmiňuje citát Lva Trockého: „Měli jsme vyhráno, jakmile bylo rozhodnuto, že Čechoslováci
odtáhnou z ruského území a že jich nebude
používáno proti nám.“
Protože se zajímám, co se dělo u nás i ve
světě, tak sleduji sdělovací prostředky a někdy
se děsím, že se píše o tom, co se nestalo, ale
stát se mohlo. Takže se lže. Dokonce je zájem
zfalšovat dějiny. Nebudu tady rozebírat význam
slov jako je názor, pravda, skutečnost nebo lež.
Mistr Jan Hus prohlásil: „Mluv pravdu, slyš
pravdu, chraň pravdu, piš pravdu, ale pravdu ve
světě nehledej.” Je to od Husových časů dlouhá
doba. Za 1. světové války František Šeda coby
voják napsal: „Nic mě tak nemrzelo za mého
sloužení na vojně jako to, že jsme mohli všechno
jiné psáti, jen pravdu ne!“ Tato vlastnost nám
zůstala do dnešních dnů a bude asi pokračovat,
dokud lidstvo bude existovat.
Na závěr budu konstatovat vyjádření trutnovského ředitele muzea, že má činnost je pozitivního charakteru, takže ve svém konání podle

Ostatní
možností zřejmě budu pokračovat.
Zdravím všechny lidi dobré vůle a přeji si,
aby nebylo válek nebo násilí. To je zatím vše!!!
František Zemánek, Přívlaka 432

Mistrovství ČR ve sjezdu
horských kol
O víkendu 29. - 30. 8. se v Liberci na
Ještědu konalo Mistrovství ČR ve sjezdu horských kol, které bylo jednou z mých priorit
v letošní sezóně. Závod se také započítával do
Českého poháru, kde jsem před tímto podnikem
byl průběžně druhý s minimální bodovou ztrátou na vedoucího jezdce. Obě závodní jízdy se
mi podařilo zajet bez velkých chyb a dokázal
jsem na prašné a rozbité dráze zvítězit. Získal
jsem tak svůj již třetí titul mistra ČR, kdy první
jsem vyhrál v roce 2010 mezi juniory a o rok
později navázal titulem v elitní kategorii. Plný
počet bodů mi také zajistil celkové vítězství
v Českém poháru 2015.
Petr Třešňák

Petr Třešňák - trojnásobný mistr republiky ve sjezdu na horském kole.
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foto: Petr Milfait

