Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané,
doufejme, že je zima definitivně za námi. Pokud bychom nasčítali výšky
čerstvě napadaného sněhu, napadlo v letošní zimě nejméně 2,5 metru. Proti
jiným rokům to byla zima dlouhá a studená. Obec to pocítila i na údržbě
obecních cest, kdy zaplatila cca 250000,-, což je zhruba trojnásobek proti
jiným rokům. Na druhou stranu ovšem byla nejlepší sezóna na lyžařském
vleku, kde byly tržby přes 1,5 milionu a lyžovalo se od vánoc až téměř do
konce března. RO byla o provozu vleku pravidelně informována vedoucím,
panem Šírem. Samozřejmě, uvedená částka jsou tržby, zisk z vleku bude asi
nulový, neboť část spolkla režie (platy vlekařů, elektřina, nafta apod.), zbytek
bude na splátky investic z předchozích let (rolba, zasněžování) a případně na
vybudování nezbytného zázemí pro vlek a koupaliště. Na zázemí je již
projekt, v současné době se zařizuje stavební povolení. Ještě není vše
rozhodnuto, ale stavbu budou zřejmě provádět místní živnostníci ve
spolupráci se zaměstnanci obce. Doufáme, že alespoň nejnutnější zařízení
bude fungovat již příští lyžařskou sezónu.
Místní řemeslníci budou také provádět přestavbu školní kuchyně a
jídelny. Toto řešení je sice organizačně náročnější na koordinaci jednotlivých
prací, je však ale levnější, než nechat udělat rekonstrukci na klíč.
RO navrhla změnu podmínek pro budování kanalizačních přípojek
svépomocí. Jak víte, v některých případech, pokud si někdo vybudoval
přípojku na vlastní náklady, bylo mu odpouštěno vodné a stočné až do výše
nákladů. RO navrhuje, aby byl pro výši těchto nákladů stanoven cenový strop.
Současné návrhy jsou 1200,- - 1500,- Kč/metr přípojky a 10-12000,- Kč za
případnou šachtu. Do jaké vzdálenosti a jakých objektů se bude nařízení týkat,
není dosud stanoveno.
RO vybrala stavební firmu na rekonstrukci střechy na čp. 319 –
bytový dům na Preložce. Z oslovených firem předložil nejzajímavější nabídku
pan Řezníček z Trutnova. Stejná firma již prováděla rekonstrukci komína na
kantýně, takže není pro obec neznámá.
KÚ, odbor hospodářského a regionálního rozvoje upozornil na
možnost čerpání finančních prostředků na propagaci cestovního ruchu.
Pokusem získání grantu byl pověřen P.Plichta a M.Kulhavý. Ovšem
minimální rozpočet projektu byl 200000,-, přičemž spoluúčast obce by byla
minimálně 25%. To by předpokládalo spolupráci dalších podnikatelů v obci a
ti se na výzvu z minulého zpravodaje zatím neozvali.
Pokud půjdete na procházku ke „Kříži“, nelekejte se, že zmizela Boží
muka. Jsou odvezena do Trutnova do firmy Petr Beneš k zrestaurování. Celou

opravu hradí soukromá osoba, obec byla pouze na akci upozorněna, aby
nevzniklo nějaké nedorozumění.
V Nové Vsi došlo od pana Koldovského k nabídce na vyřešení
výjezdu na hlavní silnici. Výjezd by bylo možné rozšířit a tak by se zřejmě
zlepšila možnost zimní údržby. RO se co nejdříve pojede na kritické místo
podívat a pokud se toto řešení bude jevit jako rozumné, tak bude postoupeno
zastupitelům (docházelo by asi ke směnám pozemků).
V březnu praskl v Poniklé vodovod. Bylo bohužel hodně sněhu a tak
nebylo jednoduché závadu najít. Nakonec se ukázalo, že ke vší smůle je
vodovod prasklý dokonce na dvou místech. Za nalezení těchto závad vděčíme
především panu Ing. Polejovi, který bez ohledu na čas trasu procházel
a zaměstnancům obce, neboť nejhorší práce dělali právě oni.
RO byl předložen návrh na vypracování obecně závazné vyhlášky na
výši vodného a stočného. Platba by se skládala z pevné částky a z pohyblivé,
která by byla vypočtena podle skutečných nákladů. Podobný princip stanovení
ceny je i u plateb za odvoz komunálního odpadu. Dále byl RO předložen
návrh vyhlášky o náhradním zásobování pitnou vodou a náhradního odvádění
odpadních vod podle místních podmínek, která by řešila situaci při poruchách
a haváriích.
Od 18.4. do 31.8. bude částečná uzavírka silnice II/292 – silnice
v Semilech od nemocnice směrem do města. Důvodem je výstavba
kanalizace.
A na závěr bych chtěl všechny upozornit, že od 12. do 15. července se
budou v Jilemnici konat opět Krakonošovy letní podvečery. Poniklá bude mít
vyhrazený čtvrtek 13.7., doufáme, že se nám opět podaří sestavit program tak,
abychom obsadili celé odpoledne.
místostarosta

ZÁPIS
z 21. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 21.února 2006 v pohostinství Mádle
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 14 členů zastupitelstva.
Omluveni: Dana Kynčlová
Zapisovatel: ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Hnyk, Vladimír Hejral
Návrh na usnesení: ing. Petr Plichta

PROGRAM
1. Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2. Zpráva o činnosti rady obce za období od 9.prosince 2005 do 13.února
2006.
3. Zástupci firmy Singing Rock Poniklá-otočka pro autobus, chodníky,
bezpečnost zaměstnanců.
4. Rozpočtové změny k 31.12.2005.
5. Schválení výsledku hospodaření Základní školy Poniklá.
6. Schválení výsledku hospodaření Mateřské školy Poniklá.
7. Výsledek inventarizace za rok 2005.
8. Přehled nákladů na vodné a stočné za rok 2005.
9. Přehled nákladů na komunální odpad za rok 2005.
10. Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 o místních poplatcích.
11. Návrh rozpočtu Krkonoše-svazek měst a obcí na rok 2006.
12. Obnovení návrhu na schválení příspěvku do Eurofondu Krkonoše.
13. Schválení výroční zprávy o použití Fondu rozvoje bydlení v roce 2005.
14. Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
15. Schválení přísedících Okresního soudu v Semilech.
16. Koncept Územního plánu obce Poniklá
17. Vyhledávací studie cyklotrasy Jizera.
18. Prodej pozemků.
19. Různé: - Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek dle
zák.č.40/2004Sb. a zákona č. 199/1994 Sb.
- Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č.
106/1999 Sb.
- Záměr výstavby tělocvičny.
- Schválení smlouvy o dopravní obslužnosti.
20. Diskuze.
21. Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
První letošní veřejné zasedání zahájila paní starostka v 16.01 hodin za
přítomnosti 14 zastupitelů. Byli navrženi ověřovatelé zápisu, zapisovatel
a navrhovatel. Zastupitelé navržené osoby schválili včetně předloženého
programu.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 9.prosince 2005 do 13.února
2006.

Zprávu přednesl pan Ing. Plichta. Ke zprávě nebylo dotazů ani
připomínek.Zpráva je přiložena k zápisu.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 3) Zástupci firmy Singing Rock Poniklá – otočka pro autobus, chodníky,
bezpečnost zaměstnanců.
Na jednání 21. zastupitelstva obce se dostavili zástupci firmy Singing
Rock Poniklá, pánové Křapka a Čermák, se kterými již navázala obec
spolupráci v loňském roce ve věci dopravního značení v prostoru autobusové
zastávky u Preložky. Návrh obsahuje osazení dopravních značek, které
upozorňují na přechody pro chodce a omezují nejvyšší rychlost. Dále
vyznačení dvou přechodů pro chodce v šíři 4,0 m přes celou šířku vozovky
v místě autobusové zastávky a v místě od lávky přes Jizeru. Osazení
dopravního značení by značně přispělo k omezení konfliktů mezi pěšími
a motoristy. Při prosazování uvedeného záměru však Ředitelství silnic
a dálnic požaduje vybudování chodníku po obou stranách komunikace. Ještě
závažnějším problémem je zde situace s otáčením autobusu, který přiváží
a odváží zaměstnance. Rozhledové poměry jsou tady nedostačující.
Pan Křapka přítomným vysvětlil důvod jejich přítomnosti na
zasedání. V roce 2000 zakoupili starou budovu, do které již investovali
30 milionů korun, v současné době tady našlo práci 80 zaměstnanců. Dosud
po obci nic nežádali, ale trápí je otočka pro autobus a zajištění bezpečnosti
zaměstnanců a chodců při výstupu a nástupu do a z veřejné linkové dopravy.
Každý den se v tomto úseku může stát nehoda, protože chodci tady jsou
ohrožováni nejen bezohlednými řidiči, ale i špatnými rozhledovými poměry.
Po obci žádají pomoc při prosazování přechodu pro chodce, výstavbě
chodníků, omezení rychlosti a instalace veřejného osvětlení.
Pan Čermák
potvrdil, že situace v tomto úseku je skutečně
z dopravního hlediska nebezpečná. Celý záměr se však v loňském roce
zastavil na vyjádření Ředitelství silnic a dálnic, ve kterém požadují k označení
přechodu pro chodce vybudování chodníků po obou stranách silnice I/14.
Jako firma těžko dosáhnou na dotaci, ale obec, která vlastní i přilehlé
pozemky, má větší šanci na dotaci dosáhnout. Obává se vážných dopravních
nehod, kterým by se dalo předejít zmíněným návrhem.
Zastupitelé (Čížek, Mikolášek, Řehořek) podpořili záměr firmy
a výsledkem dnešního jednání bude zadání vypracování projektové
dokumentace požadovaného dopravního řešení. Další kroky, které budou
potřebné k získání dotací, budou předmětem dalších jednání obce se zástupci
firmy Singing Rock Poniklá.

Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Ad 4) Rozpočtové změny k 31.12.2005.
V příjmové i výdajové části byly provedeny ve výši 1 410 000,-Kč
během měsíce prosince tak, jak to ukládá zákon č. 218/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, opatření
Ministerstva financí č. 283/76104/2000, kterým se stanoví postupy účtování,
uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek,
dále zákon č. 119/199 Sb., o cestovních náhradách a zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích.

rozpočtové změny k
31.12.2005
paragraf

položka

navýšení
rozpočtu

snížení
rozpočtu

příjmová část rozpočtu

3399
3399
3612
6171
3639
4314
6310
celkem

1112
1121
1122
1211
1347

50000
254000
546000
474000
10000

2321
2329
2141
3113
3111
2321
2141

3000
25000
15000
10000
50000
5000
1442000

výdajová část rozpočtu
1019 5222
5000
1039 5222
10000
2212 5171
2212 6121
48000
2299 5222
5000
2310 5362
2310 5169
170000

daň z příjmů fyz.osob OSVČ
daň z příjmů práv.osob
daň z příjmů za obec
DPH
poplatek za provoz výherního
hracího přístr.
dary kultura
ostatní příjmy kultura
příjmy z úroků
příjmy z prodeje DHM
příjmy z prodeje pozemků
přijaté dary DPS
32000 příjmy z úroků
32000
1410000

dotace spolku
dotace spolku
48000 komunikace opravy
komunikace čekárna
dotace spolku
66000 platby daní a polatků vodné
služby vodné

2321
2321
2321
2321
3113
3113
3341
3349
3399
3399
3399
3399
3429
3429
3429
3429
3599
3612
3612
3612
3612
3612
3612
3631
3632
3632
3632
3635
3639

5021
5139
5169
5191
5171
5169
5169
5229
5139
5169
5194
5222
5139
5222
6121
6122
5222
5169
5139
5166
5362
5141
6121
5171
5139
5169
6121
6119
5021

3639
3639
3639
3639
3639
3639
5512
6171
6171
6171
6171

5139
5165
5167
5166
5329
5362
5169
5136
5139
5154
5162

11000
310000
60000

16000
3000
16000
8000
7000
30500
10000
530000
305000
7500
3000
18000
13000
7000
17500

62000
52000
170000
55000
8000
4000
24000
436000
40000
15000
34000
23000
32000

OOV stočné
97000 materiál stočné
služby stočné
penále ČOV
200000 ZŠ opravy a údržba
150000 ZŠ ostatní služby
rozhlas opravy
dotace časopis Krkonoše
kultura materiál
kultura služby
kultura dary
dotace spolkům
50000 tělovýchova materiál
dotace spolky
zasněžování - investice
zasněžování - investice ( dělo)
dotace spolky
64000 bytové hospodářství - služby
bytové hospodářství - materiál
bytové hospodářství - posudky
bytové hodpodářství - platby daní
bytové hospodářství - úroky
investice -čp.266
100000 veřejné osvětlení opravy
80000 hřbitov materiál
hřbitov služby
smutečka
345000 územní plán
OSV - komunální služby (dohody
OPP)
komunální služby - materiál
nájemné za půdu
5000 kom.služby-školení
znalecké posudky
Jilemnicko, Krkonoše
daň z příjmů za obec
hasiči služby
vnitřní správa -tisk, knihy
vnitřní správa -materiál
vnitřní správa- energie
vnitřní správa - služby
telekomunikací

6171
6171
celkem

5169
5171

Hlasování:

5500
44000
2615000

pro 14

vnitřní správa- služby
vnitřní správa - opravy a údržby
1205000
1410000

proti 0

zdržel se 0

Ad 5) Schválení výsledku hospodaření Základní školy Poniklá.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ukládá obcím předložit zastupitelstvu obce ke schválení výsledek
hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Základní škola Poniklá
skončila v loňském roce přebytkem ve výši 249 157,55,-Kč. Nad rámec
rozpočtu byla ve škole provedena rekonstrukce chlapeckých záchodků
(150 tis.Kč), zakoupen nový nábytek do dvou tříd (100 tis.Kč) a stavebně byly
odděleny šatny od veřejných vnitřních prostor (25 tis.Kč), osazen komínový
nástavec (35 tis.,-Kč), instalovaná komínová lávka a opraveny komíny
(24 tis.Kč). Po celý rok se rada obce věnovala hledáním nejpřijatelnějšího
způsobu rekonstrukce školní kuchyně. Jednotlivé firmy se předbíhaly se
svými nápady – od přístavby školy, přes zrušení školní družiny, či přestavby
bytu školníka. Cenové nabídky se pohybovaly od dvou do šesti milionů
korun. Také myšlenka dovážení jídel z jilemnického Eurestu byla jednou
z variant řešení „nehygienické“ kuchyně. Nakonec zvítězil projekt paní ing.
Věry Sůvové ze Semil, která spolupracuje s Krajskou hygienickou stanicí
v Semilech již řadu let a má za sebou několik úspěšných rekonstrukcí školních
vývařoven menších rozměrů. Rekonstrukce školní kuchyně je zařazena do
rozpočtu v letošním roce a je rozdělena do dvou etap. První etapa představuje
modernizaci skladovacích prostor a oddělení kuchyně od běžného provozu.
Druhá etapa v roce 2007 pak dovybavení samotného prostoru kuchyně
(odsávání par,pořízení nerezového nádobí, polic a regálů) a další změny, které
řeší projektová dokumentace. Na modernizaci školní vývařovny požádala
obec o dotaci z grantu Libereckého kraje ve výši 400 tisíc Kč na rok 2006
a 400 tisíc Kč na rok 2007.
Na základě žádosti ředitele školy Mgr. Vinkláře bude výsledek
hospodaření převeden do rezervního fondu po uhrazení ztráty hospodaření
z roku 2004.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 6) Schválení výsledku hospodaření Mateřské školy Poniklá
Na hospodaření Mateřské školy se rovněž vztahuje výše zmíněný
zákon č 250/2000 Sb. Škola skončila v loňském roce přebytkem ve výši

61 963,04 Kč. Mimo schválenou dotaci bylo za opravy a údržbu zaplaceno
35 tis.Kč na zateplení půdy 14 tis.Kč na pořízení plotových dílců a jejich nátěr
a 10 tis.Kč za instalaci těsnění do oken a dveří.
Na základě žádosti ředitelky školy paní Scholzové bude výsledek
hospodaření rozdělen do rezervního fondu a fondu odměn.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Výsledek inventarizace za rok 2005: Fyzická k 30.11.2005, dokladová
k 31.12.2005
Inventarizace majetku byla provedena na základě usnesení rady obce
č. 579 ze dne 24.října 2005 a je zdokumentovaná v soupisu, který je součástí
inventarizace. Součástí zápisu je i přehled vyřazeného, nepotřebného,
nepoužitelného, prodaného nebo odepsaného majetku.
Diskuze: Pan Řehořek – proč v buňce pana Jandy zůstal ohřívač vody včetně
baterie a jak bylo řešeno zcizení motorové kosy. Paní starostka vyzvala
zastupitele, kteří se inventarizace zúčastnili a ještě nepodepsali závěrečný
inventarizační zápis, aby tak učinili co nejdříve.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 8) Přehled nákladů na vodné a stočné za rok 2005.
Účetní předpis tržeb za vodné k 1.1.2005
Skutečné tržby za vodné k 31.12.2005:
(42 322 m3)
Účetní předpis tržeb za stočné k 1.1.2005:
Skutečné tržby za stočné k 31.12.2005:
(28 256 m3)

:

493 029,-Kč
509 197,-Kč
348 611,-Kč
374 507,-Kč

Náklady na vodovod za rok 2005 dle účetní uzávěrky celkem:
779 380,-Kč
Z toho: Ostatní osobní výdaje
41 200,-Kč
Sociální a zdravotní pojištění
14 150,-Kč
Materiál
530,-Kč
Ostatní služby
415 796,-Kč
Poplatky
268 459,-Kč
Nedokončené stavby
39 245,-Kč
Náklady na kanalizaci a ČOV za rok 2005 dle úč.uzávěrky: 992 666,-Kč
Z toho: Ostatní osobní výdaje
60 333,-Kč

Sociální a zdravotní pojištění
Ochranné pomůcky
Materiál
Spotřeba vody
Telefon
Služby
Sankce
Poplatky
Náklady na 1m3 vody:
Náklady na 1m3 kanalizace:

19 439,-Kč
3 047,-Kč
2 612,-Kč
9 204,-Kč
1 200,-Kč
836 531,-Kč
60 000,-Kč
300,-Kč
779 380 : 42 322 = 18,42 Kč/m3
992 666 : 28 256 = 35,13 Kč/m3

Usnesením zastupitelstva obce Poniklá č. 423 ze dne 29.11.2005 byla schválena cena
vodného ve výši 14,-Kč/m3 s účinností od 1.5.2006.

Usnesením Zastupitelstva obce Poniklá č. 424 ze dne 29.11.2005 byla
schválena cena stočného ve výši 17,-Kč/m3 s účinností od 1.5.2006.
Návrh na usnesení:
ZO schvaluje finanční dotaci na platbu vodného ve výši 4,42 Kč/m3 pro rok
2006.
ZO schvaluje finanční dotaci na platbu stočného ve výši 18,13 Kč/m3 pro rok
2006.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 9) Přehled nákladů na komunální odpad za rok 2005
Odvoz a likvidace popelnic (235 tun)
Dopravné velkoobjemových kontejnerů
Likvidace objemného odpadu (50 tun)
Svoz a likvidace nebezpečného odpadu (3 tuny)
Platby za pytle na TKO a směsné plasty
Likvidace a svoz PET (5 tun)
Likvidace a svoz papír (9 tun), sklo (10 tun), směsné plasty
Náklady celkem

498 113,-Kč
27 693,-Kč
49 131,-Kč
33 135,-Kč
71 540,-Kč
71 638,-Kč
42 236,-Kč
793 486,-Kč

Sníženo o železný šrot ( 17 tun)
Platby EKO KOM za tříděný odpad
Celkem náklady po snížení

-11 479,-Kč
-43 734,-Kč
738 273,-Kč

Počet zpoplatněných trvale žijících obyvatel k 1.1.2006
Počet rekreačních objektů
Celkem platících subjektů:

1 166
172
1 338

Výpočet poplatku za rok 2005: 738 273 : 1338 = 551,77 Kč/rok/občan
nebo rekreační objekt
Rozdíl v poplatku pro rok 2006:
125,77 Kč
Z přehledu vyplývá, že obec při dosavadní výši místního poplatku 426,-Kč/občan/rok,
bude dotovat likvidaci odpadu částkou 125,77Kč na občana (objekt).
Návrh: Zvýšení místního poplatku za komunální odpad na 450,-Kč/občan/objekt/rok.

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje výši místního poplatku pro rok 2006 ve výši 450,-Kč/občan
(objekt).
ZO schvaluje finanční dotaci na platbu MP za komunální odpad ve výši 102,Kč/rok.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 1 (Řehořek)
Ad 10) Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2005 o místních
poplatcích.
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 1 / 2006
kterou se mění článek 39 obecně závazné vyhlášky č. 3 / 2005
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 21.února 2006
usnesením č. …. usneslo změnit článek 39, část sedmá obecně závazné
vyhlášky – poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - a nahradit jeho obsah
takto:
Článek 39
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 450,-- Kč a je tvořena
a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 200,--Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle
skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu.
Skutečné náklady obce v roce 2005:
Směsný komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Celkem
Počet poplatníků:
Trvale žijící občané k 1.1.2006
Neobydlené stavby individuální rekreace k 1.1.2006
Celkem

661 449,--Kč
76 824,--Kč
738 273,--Kč
1166
172
1338

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje změnu v článku 39, obecně závazné vyhlášky č. 3/2005,
o místních poplatcích.
Hlasování:

pro 14

proti 0

zdržel se 0

Ad 11) Návrh rozpočtu Krkonoše-svazek měst a obcí na rok 2006.
Přehled aktivit Krkonoše-svazek měst a obcí:
v Krkonoše-lyžařský běžecký ráj – 500 km vyznačených, pravidelně
upravovaných lyžařských běžeckých tras.
v Krkonoše ze sedla kola – podpora cykloturistiky mládeže, dospělých,
seniorů i rodin s dětmi v horských a podhorských oblastech Krkonoš
(obsahuje i trasu č.4295 Vysoké n/J-Poniklá-Jestřabí cca 15 km).
v Krkonošské cyklobusy – za dva roky provozu bylo přepraveno 28238
osob a 2863 kol.
v Koordinace spolupráce informačních center Krkonoš – infocentra
jsou propojena a lze získat cenné poznatky o Krkonoších při návštěvě
kteréhokoli centra.
v Společná prezentace Krkonoš na veletrzích cestovního ruchu –
prezentace Krkonoš v Brně, Praze, Mnichově, Hradci Králové,
Ostravě, Trutnově, Lipsku.
v Spolupráce s médii ve prospěch Krkonoše-svazek měst a obcí.
v Propagační a informační tiskoviny – výtisky barevných plakátů,
černobílých skládaček a barevných kapesních jízdních řádů
v několika jazykových mutacích.
v Projekt ERGIS – internetový server zabývající se regionem Krkonoše.

v Společný design turistického regionu Krkonoše – používání
jednotného grafického stylu na všech tiskovinách a propagačních
materiálech, CD, webových stránkách apod.
v Turistické produkty v Krkonoších – vytvoření ucelené nabídky pro
cykloturisty v podobě MTB Krkonoše Gross-Cross-Tour, putování po
Krkonoších v sedle horského kola napříč českými i polskými
Krkonošemi.
v Fond cestovního ruchu Krkonoše – získávání příspěvků od obcí a
sportovních areálů na financování inzerce, účast na veletrzích apod.
Návrh rozpočtu na rok 2006 je v příjmové části ve výši 4 806 232,-Kč, ve
výdajové ve výši 6 542 700,-Kč.
Návrh rozpočtu Fondu cestovního ruchu je v příjmové části ve výši 714 000,Kč, ve výdajové části ve výši 585 000,-Kč.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 12) Obnovení návrhu na schválení příspěvku do Eurofondu Krkonoše.
Do Eurofondu Krkonoše uhradilo příspěvek ve výši 10,-Kč na trvale
žijícího občana celkem 33 obcí z celkového počtu 38. Mezi obcemi, kteří
příspěvek neodsouhlasily, byla i naše obec. Na valné hromadě svazku bylo
jejím předsedou doporučeno, aby obce, které tento příspěvek neschválily,
ještě se svými zastupiteli přehodnotily zamítavé rozhodnutí a v roce 2006 se
opětovně pokusily o jeho naplnění vzhledem k jeho významu a spravedlnosti
vůči ostatním členům svazku.
Hlasování: pro 10
proti 4 (Hejral, Mikolášek, Řehořek, Udatný)
zdržel se 0
Ad 13) Schválení výroční zprávy o použití Fondu rozvoje bydlení
Obec vyhlásila na základě platné vyhlášky č. 4/1998 o vytvoření
a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení v únoru 2005 výběrové
řízení na poskytnutí půjček. Nepřihlásil se žádný zájemce. V roce 2006 bude
uhrazena poslední půjčka fyzické osoby a doplacena půjčka obce.
Počáteční stav účtu FRB k 1.1.2005
Splátky jistiny
- od občanů
- úroky z půjček
- splátka obec
- bankovní úroky

762 997,82 Kč
78 888,75 Kč
15 022,25 Kč
75 000,-- Kč
6 461,39 Kč

- bankovní poplatky
Zůstatek na účtu FRB k 31.12.2005
Hlasování:

pro 14

proti 0

1 430,-- Kč
936 940,21 Kč
zdržel se 0

Ad 14) Žádost o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Paní Markéta Hrubá z Poniklá čp. 37 žádá o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení ve výši 20 000,-Kč na vybudování sociálního
zařízení a koupelny v rekonstruovaném bytě obytného domu čp. 266. Paní
Hrubé byl nabídnut obecní byt na základě podané žádosti. Bytová komise
žádosti vyhověla a nabídla byt ve II.nadzemním podlaží čp. 266. Podmínkou
jeho přidělení je však finanční spoluúčast na dokončení bytu spočívající
vybavením WC, vany či sprchového koutu, vlastní kuchyňské linky
a sporáku. Na nájemníkovi bude záležet, zda si na své náklady provede
snížení stropů. Se všemi nájemníky je sepsaná dohoda o přidělení bytu, ve
které jsou stanoveny podrobnější podmínky.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 15) Schválení přísedících Okresního soudu v Semilech
V roce 2006 končí volební období přísedících Okresního soudu
v Semilech. Volba přísedících je upravena zákonem č. 6/2002 Sb., proto je
nutné provedení nové volby. Přísedící musí s volbou souhlasit. Jejich počet
není nijak pro obec omezen. Za naši obec vykonává funkci pan Ing. Jaromír
Jirouš, který s volbou pro další volební období souhlasil.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Novými žadateli o přísedící jsou: ing. Ladislav Chlum, Poniklá čp.
428, paní Eva Loukotová, Poniklá čp. 266 a paní Květa Kavánová, Poniklá
čp. 267.
Hlasování:
ing. Ladislav Chlum:
pro 12
proti 0
zdržel se 2 (Čížek, Mikolášek).
Eva Loukotová:
pro 11
proti 0
zdržel se 3 (Čížek, Pičmanová, Udatný)
Květa Kavánová:
pro 12
proti 0
zdržel se 2 (Kavánová, Mikolášek)

Ad 16) Územní plán obce Poniklá – Koncept řešení
V pondělí 6.února 2006 byl obci předán autorský originál Územního
plánu obce – Koncept řešení. Tak se obec dostala do druhé poloviny
zpracovávaného Územního plánu obce, který po schválení bude závazný ve
svých ukazatelích nejméně do roku 2017. Žádám zastupitele, aby dokumentu
věnovali dostatečnou pozornost a vyčlenili potřebný čas k jeho poslednímu
možnému připomínkování, doplnění nebo změně. Koncept je pouze v jediném
výtisku a po telefonické nebo osobní dohodě lze dohodnout i časový prostor
k jeho prohlédnutí v kanceláři obecního úřadu.
Ad 17) Vyhledávací studie cyklotrasy Jizera
V rámci zpracování vyhledávací studie cyklotrasy Jizera v úseku z Horní
Sytové k hranici s Polskou republikou vycházel zpracovatel z předpokladu, že
obsahem studie bude kromě návrhu řešení také jeho hrubé ekonomické
posouzení. Je tedy hledáno řešení ekonomicky přijatelné proto je obsahem
návrhu posouzení tří variant, které jsou označeny podle předpokládaných
nutných úprav nebo předpokládaného provozu.
v „Nulová varianta“ (modrá)
– cyklotrasa Jizera bude vedena po stávajících komunikacích
a značených cyklotrasách,
– bude hledáno propojení západně nebo východně od Jizery,
příp. s propojením přes údolí Jizery.
v „Kombinovaná varianta“ (červená)
- cyklotrasa Jizera bude vedena v maximální možné míře údolím
řeky Jizery s minimálními výškovými rozdíly,
- navržená trasa bude využitelná pro cykloturistiku a současně
pro dojíždění do zaměstnání nebo do školy.
v „Turistická varianta“ (zelená)
- cyklotrasa Jizera bude v přijatelné míře respektovat vedení
údolím Jizery s odklonem do vzdálenosti max. 5 km a vedení
kolem turistických zajímavostí,
- navržená cyklotrasa upřednostňuje využití pro cykloturistiku,
pouze v propojení Horní Sytové a Poniklé splňuje požadavek
na využití pro dojíždění do zaměstnání nebo do školy.
Předběžný finanční dopad, přes území jednotlivých obcí, by pro naši obec
představovala částku cca 3,5 mil.Kč. Tyto prostředky by měly být zaštítěny
jedním projektem za všechny dotčené obce (Víchová n/J, Poniklá, Vysoké n/J,
Jablonec n/J, Paseky n/J, Kořenov a Harrachov) a na samotnou realizaci

požadována dotace z fondů Evropské unie. Předmětná studie je tedy prvním
krokem pro zastupitele obcí, zda jsou ochotny tento projekt podpořit a
zahrnout do svých Územních plánů. Bez této podmínky nelze o cyklotrasách
ani cyklostezkách hovořit.
Diskuze: pan Hnyk ke studii doplnil, že vedla cesta podél pravého břehu
Jizery z Horní Sytové a bylo by vhodné ji použít (je navržena jako turistická
varianta).
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 18) Prodej pozemků
v Pan Bohumil Rychtář, Poniklá 141 – žádost o odkoupení části
obecního pozemku č.parcely 2835/1 v k.ú.Poniklá, která vznikne
přeložením cesty na žádost ing.Janečka. Cesta dle rozhodnutí
zastupitelstva přeložena bude. Po jejím novém zaměření pak zůstane
zbytková část této parcely, která by pak mohla být žadateli
odprodaná.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
v Nosek Pavel, Poniklá 297, Hlaváč Jiří, Poniklá 298 a Hejral Vladimír,
Poniklá 209 – žádost o zakoupení pozemku č. 223 v k.ú.Poniklá za
účelem výstavby řadové garáže. Žádost je adresovaná ze dne
30.11.1997.
v Nosek Pavel, Poniklá 297 – žádost o odkoupení odměřené parcely
č. 223/1 v k.ú.Poniklá. Žádá o zakoupení celé výměry. Žádost je ze
dne 4.5.2000.
v Miloslava Štěrbová, Poniklá 160 – žádost o odprodej celé parcely č.
223/1 v k.ú.Poniklá. Žádost je z 26.9.2005.
Tyto tři žádosti mají jedno společné: žádost o odprodej jedné parcely
č.223/1, která vznikla odměřením z parcely č. 223. Parcela č. 223/2
byla odprodána manželům Štěrbovým v roce 1998, jako zázemí pro
domek čp. 161 (také ve vlastnictví manželů Štěrbových).
Návrh řešení:
1) Parcelu odprodat původním žadatelům (Nosek, Hlaváč, Hejral) za
cenu 50,-Kč/m2.
2) Parcelu prodat pouze panu Noskovi na cenu 50,-Kč/m2.
3) Parcelu prodat paní Štěrbové za 50,-Kč/m2.
4) Parcelu nabídnout obálkovou metodou všem žadatelům. Cenu si
stanoví každý sám. Nejvyšší nabídnutá cena vyhrává.
5) Jiné řešení.

Diskuze: pan Mikolášek je zásadně pro první variantu, pan ing. Plichta je pro
čtvrtou variantu.
Hlasování o 1.návrhu: pro 10
proti 2 (Hnyk, Plichta)
zdržel se
2 (Čížek, Hejral)
v Žádost obce Poniklá z roku 1996 o odprodej částí pozemků č. 3023/1
a 3023/2 v k.ú.Poniklá z vlastnictví Povodí Labe, sp., Hradec
Králové. Na těchto parcelách je zčásti vybudovaná hlavní čistírna
odpadních vod. Že je stavba vybudována na cizích parcelách se přišlo
při zaměření stavby. Povodí až do loňského roku žádné pozemky
neprodávalo. Teprve nyní obec obdržela návrh, že pro Povodí jsou
pro výkon jejich práv a povinností pozemky nepotřebné a je tedy
možné realizovat jejich úplatný převod do vlastnictví obce Poniklá.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
v V dubnu roku 2004 zastupitelstvo obce schválilo rozměření
pozemkové parcely č. 1736/1 v k.ú.Poniklá, majitele pana Miloše
Holubce Poniklá čp. 145 a zadání vypracování znaleckého posudku o
ceně pozemku. Jde o parcelu, která bude sloužit k záměru výstavby
tělocvičny (parcela nad školou a před Trýznovými). V současné době
je pozemek oddělen geometrickým plánem. Pozemek je označen
parcelním číslem 1736/5. Cena trvalého porostu dle znaleckého
posudku činí 5297,-Kč. Cena za výkup pozemku 50,-Kč/m2.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 1 (Holubec)
Ad 19) Různé
v Výroční zpráva o zadávání veřejných zakázek – obec dle zákona
č. 40/2004 Sb. a zákona č. 199/1994 Sb., nezadala v roce 2005
žádnou veřejnou zakázku.
ZO bere na vědomí.
v Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
za rok 2005 - Obecní úřad v Poniklé prohlašuje, že v oblasti
poskytování informací za kalendářní rok 2004 v rozsahu § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebyla
vyžádána žádná informace a ani úřad žádné informace neposkytoval.
ZO bere na vědomí
v Záměr výstavby tělocvičny – stavba tělocvičny se plánuje (nebo se
o ní hovoří) dvě desítky let, i když existovala již řada studií o její

velikosti, vzhledu, umístění. Potřebu existence tělocvičny je tedy
přáním nejen místní základní školy, ale i Tělovýchovné jednoty
Sokol, fotbalistů a jiných nadšenců pro sport. Stávající prostory již
dávno nejen neumožňují realizovat povinnou výuku tělesné výchovy,
ale ani na dostatečné hygienické úrovni. Rada obce na svém zasedání
16.ledna t.r. doporučila záměr výstavby tělocvičny preferovat. Co je
pro to potřeba nejdříve udělat? Prvním krokem je rozhodnutí
zastupitelstva obce. Druhým krokem je připravit veškeré podklady
pro investiční záměr, vyplnit potřebné formuláře a co je nejdůležitější,
to je třetí krok, který je nutné udělat nejpozději do 31.května 2006, tj.
předat schválený investiční záměr ministerstvu financí nebo
ministerstvu školství, nebo raději oběma. Přiznaná výše dotace je až
do výše 80% uznatelných nákladů, zbývajících 20% pak může pokrýt
Krajský úřad. Pokud se zastupitelé rozhodnou, že záměr výstavby
tělocvičny podpoří, pak to bude bezesporu běh na dlouhou trať.
Diskuze: Mgr.Zdeněk Vinklář, ředitel ZŠ – zdůraznil potřebu
tělocvičny, výuka tělesné výchovy je problematická, prostory
nesplňují základní hygienické normy. Záměr podporuje.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
v Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti – předmětem smlouvy je
stanovení pravidel spolupráce při zajišťování dopravní obslužnosti
Libereckého kraje od 1.1.2006 do 31.12.2006. Obec se zavazuje
zaplatit na zajištění dopravní obslužnosti částku ve výši 111 780,-Kč
(90,-Kč na občana). Částka se bude hradit čtvrtletně, a to vždy
¼ z její celkové výše v termínech 15.3., 15.6., 15.9. a 1.12.2006.
Hlasování: pro 14 proti 0
zdržel se 0
v Petice proti výstavbě vodních nádrží na území obcí
Na Obecním úřadu v Poniklé jsou sběrné archy petice
proti výstavbě vodních nádrží na území obcí Harrachova,
Kořenova, Rokytnice nad Jizerou a Pasek nad Jizerou.
Text: „My níže podepsaní zásadně nesouhlasíme s výstavbou vodních
nádrží na území obcí Harrachov, Kořenov, Rokytnice nad Jizerou
a Pasek nad Jizerou, které se mimo jiné nacházejí na území
Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma. Dotčené
obce cítí značné ohrožení samotných sídelních útvarů, ohrožení
existence, stability a možnosti rozvoje. Zásadně nesouhlasíme ani se
zařazením výše uvedeného vodního díla do územního plánu Velkého
územního celku Libereckého kraje a Směrných vodohospodářských
plánů povodí Labe.“

O co jde? Ministerští úředníci plánují v budoucnu postavit přehradu
Vilémov, která by zčásti zaplavila území 4 obcí a okolní obce by doplatily na
svůj rozvoj, cestovní ruch, změnily by se klimatické podmínky. Tento záměr
je obsažen v konceptu územního plánu Velkého územního celku Libereckého
kraje. Ministerstvo záměr zdůvodňuje tím, že nejde o vodní dílo, ale o hájené
území. Nikdo neví, jaké bude klima za padesát, sto let. V případě jeho změny
by byla zadržována voda v období sucha, či v případě ohrožení povodněmi.
Vychází se z plánu z roku 1988, ale bude se v letech 2008-2009
dopracovávat.. Zatím to tedy není aktuální záležitost, ale v případě změny
podnebí by však podobných přehrad jako Vilémov vyrostlo v ČR nejméně
několik desítek.
Obce se však již přes rok brání. V únoru 2005 vyvolaly společné
setkání představitelů dotčených obcí se zástupci Krajského úřadu Libereckého
kraje, KRNAP, CHKO Jizerské hory v Pasekách. Se svým problémem se
obrátily na paní senátorku Mgr. Soňu Paukrtovou, která přislíbila pomoc.
V květnu 2005 se na Ministerstvu pro místní rozvoj konala schůzka týkající se
řešení rozporu ohledně přehrady Vilémov, kde zástupci vyjádřili svůj zásadní
nesouhlas s výstavbou nádrží na území západních Krkonoš. Výsledkem
jednání však je dohoda MMR a MZ o společné ochraně území údolní nádrže
Vilémov z titulu veřejného zájmu. Problematiku dalších plánovaných přehrad
(Harrachov a Paseky) ministerstva odmítla řešit.
V srpnu 2005 se uskutečnila schůzka s náměstkem ministra
zemědělství ing. Machem, na které bylo upozorněno na problém
a žádost
o zvážení opětovného zařazení těchto vodních děl do nového Směrného
vodohospodářského plánu povodí Labe.
V srpnu 2005 zaslaly obce otevřený dopis hejtmanovi Libereckého
kraje se žádostí o zahájení nového rozporového řízení v problematice vodních
nádrží.
Správa KRNAP se problematikou přehrady ve Vědecké a Regionální
sekci Rady KRNAP. Výsledkem je zásadní nesouhlas s výstavbou jakýchkoli
přehradních nádrží v západních Krkonoších.
Krkonoše-svazek měst a obcí se ztotožňuje s názorem obou sekcí
Rady KRNAP a vyjadřuje nesouhlas s výstavbou nádrží.
Zástupci chráněné krajinné oblasti Jizerské hory rovněž zaujímají
negativní stanovisko k problematice vodních nádrží na území západních
Krkonoš. Těmito díly by byly dotčeny i Jizerské hory.
Obsah projektů:
Vodní nádrž Vilémov, maximální varianta:
v Náklady na výstavbu (spočítáno v roce 1988) ve výši 2,548 miliardy
Kč
v Kamenitá hráz o výšce 134 metrů a délce 570 m

v Zatopeno 20,9 hektarů zemědělské půdy, 228,9 hektarů lesní půdy,
zbořeno 142 objektů, nutná výstavba 98 km nových silnic.
Vodní nádrž Paseky:
Betonová hráz o výšce 45 metrů a délce 186 metrů
v Využití k výrobě elektrické energie
v Zatopeno 1,2 kilometru komunikací a zlikvidováno 18 objektů
Vodní nádrž Karlov:
v Kamenitá hráz o výše 39 metru a délce 344 metrů
v Zatopeny hlavně lesy
Ad 20) Diskuze.
Pan Řehořek – jak je dodržována vyhláška o zákazu volného pobíhání psů,
která je neustále porušována ze strany majitelů psů. Odpověděla starostka.
Pan Holubec – vyřešit umístěním dopravního značení problém parkování
vozidel před zdravotním střediskem.
Pan Nechanický – vyřešit problém parkování na Jilmu před hasičárnou
umístěním dopravní značky „Zákaz parkování.“
Pan Řehořek – dotaz na přehled neuhrazených faktur k 31.12.2005.
Pan Čížek – požadavek na zkulturnění parkoviště před zdravotním střediskem
a i nadále se zabývat možností bezbariérového vchodu do ordinací privátních
lékařů.
Pan Stránský – jak vyřeší rada obce problém s panem Koldovským, který
umístil do vjezdu dva kůly-totemy a tak brání nejen vyhrnování sněhu, ale
i možnosti rozjezdu. Navrhuje uvalení věcného břemene či jiného řešení za
prodaný pozemek, což zastupitelé již odsouhlasili.
Pan ing,Jon – problém v přístupu ke kontejnerům, problém přístupu k vývěsní
tabuli, uvažovat o jiném, vhodném místě.

USNESENÍ
z 21.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 21.února 2006 v pohostinství Mádle
od 16.00 hodin
Po předložení zpráv a návrhů zastupitelstvo obce Poniklá
SCHVALUJE
• Program veřejného
a navrhovatele.

zasedání,

ověřovatele,

zapisovatele

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zprávu o činnosti rady obce za období od 9.prosince 2005 do
13.února 2006.
Zadání vypracování projektové dokumentace na řešení
dopravního značení a otočky autobusu v prostoru Preložky.
Rozpočtové změny ve výši 1 410 000,-Kč provedené k datu
31.12.2005.
Výsledek hospodaření Základní školy Poniklá ke dni 31.12.2005.
Převedení částky z výsledku hospodaření ve výši 243 812,83Kč
do rezervního fondu (účet 914) po uhrazení ztráty hospodaření
z roku 2004 ve výši 5 344,72 Kč (účet 932).
Výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá ke dni 31.12.2005.
Převedení částky z výsledku hospodaření ve výši 20 000,- do
fondu odměn Mateřské školy Poniklá (účet 911).
Převedení částky z výsledku hospodaření ve výši 41 963,04 Kč do
rezervního fondu Mateřské školy Poniklá (účet 914).
Výsledek inventarizace majetku obce k datu 31.prosince 2005.
Finanční dotaci z rozpočtu obce na platbu vodného ve výši
4,42 Kč/m3 pro rok 2006.
Finanční dotaci z rozpočtu obce na platbu stočného ve výši
18,13 Kč/m3 pro r.2006.
Změnu místního poplatku za komunální odpad na
450,-Kč/rok/občan(objekt).
Finanční dotaci z rozpočtu obce na platbu místního poplatku za
komunální odpad ve výši 102,-Kč/rok/občan(objekt).
Změnu článku 39 obecně závazné vyhlášky č. 3/2005 o místních
poplatcích.
Rozpočet Krkonoše-svazek měst a obcí pro rok 2006.
Rozpočet Fondu cestovního ruchu Krkonoše-svazek měst a obcí
pro rok 2006.
Příspěvek do Eurofondu Krkonoše ve výši 10,-Kč na trvale
žijícího občana.
Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve výši 20 000,-Kč na
přestavbu koupelny a sociálního zařízení v čp. 266.
Přísedící Okresního soudu v Semilech pro období 2006-2010.
Zahrnutí návrhu variant cyklotrasy Jizera do Územního plánu
obce Poniklá.
Prodej zbytkové parcely č.2835/1 v k.ú.Poniklá po provedení
přeložení místní komunikace a zaměření nového stavu.

•
•
•
•
•
•
•

Prodej parcely č. 223/1 v k.ú.Poniklá ve výměře 1/3 z celkové
rozlohy pánům Jiřímu Hlaváčovi, Pavlu Noskovi a Vladimíru
Hejralovi za cenu 50,-Kč/m2.
Přípravu investičního záměru pro výstavbu školní tělocvičny.
Podání žádosti o přidělení dotace pro výstavbu školní tělocvičny.
Odkoupení části pozemkové parcely č. 3023/1 a 3023/2
v k.ú.Poniklá z majetku státního podniku Povodí Labe.
Odkoupení části parcely č. 1736/5 v k.ú.Poniklá ze soukromého
vlastnictví do vlastnictví obce za cenu 50,-Kč/m2 včetně úhrady
trvalého travního porostu.
Uzavření smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti na rok 2006.
Umístění podpisových archů Petice na Obecním úřadu v Poniklé,
směřujících proti výstavbě vodních nádrží na území obcí
Harrachov, Kořenov, Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad Jizerou.

BERE NA VĚDOMÍ
•
•
•
•
•
•
•
•

Přehled nákladů na vodné a stočné za rok 2005.
Přehled nákladů na komunální odpad za rok 2005.
Výroční zprávu o využití prostředků Fondu rozvoje bydlení
v roce 2005.
Výroční zprávu o zadávání veřejných zakázek dle zákona
č. 199/1994 Sb. a č. 40/2004 Sb. za rok 2005.
Informace a výzvu k předloženému Konceptu řešení Územního
plánu obce Poniklá.
Projekt „Vyhledávací studie cyklotrasy Jizera“.
Výroční zprávu o poskytování informací dle zákona č. 106/1999
Sb. za rok 2005.
Zprávu o významu Petice proti výstavbě vodních nádrží na území
obcí Harrachov, Kořenov, Rokytnice nad Jizerou a Paseky nad
Jizerou.

POVĚŘUJE
•

Radu obce vyhledáním dalších alternativ při
bezbariérového přístupu do ordinací privátních lékařů.

řešení

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis do Mateřské školy, který
proběhne ve dnech :

v úterý 16. května 2OO6 od 9,OO do 11,45 hodin
Vyzýváme rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí do našeho
předškolního zařízení v následujícím školním roce ( tzn. září 2006 - červen
2007), aby před zápisem do MŠ navštívili s dítětem lékaře a nechali si na
přihlášku předem potvrdit, že dítě je schopno MŠ navštěvovat.
Danou přihlášku je možno v předstihu vyzvednout v MŠ, v čekárně MUDr.
Mazánkové nebo stahnout na www.ponikla.cz
S potvrzenou přihláškou se dostavte ve výše stanovený den do MŠ.
Na Vaši návštěvu se těší Lenka Scholzová, ředitelka MŠ Poniklá

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Poniklá - pokračování
Činnost na úseku mládeže
Výtvarná soutěž, „Požární ochrana očima dětí,“ patří do oblasti
preventivně výchovné práce s mládeží. Soutěže se zúčastnili i naši mladí
hasiči. Bára Kavánová se svou prací I.kategorii v rámci okresu umístila na
velmi pěkném 3.místě. práce Jaromíra Jirouše byla ve IV.kategorii
ohodnocena jako nejlepší. Se svou prací postoupil do krajského kola. Krajská
komise rozhodla o tom, že Jakubova výtvarná práce byla v jeho kategorii třetí
nejlepší.
Na tradiční výlet o jarních prázdninách si vyjeli do hasičského muzea
v Chrastavě, kde shlédli zejména historickou a současnou techniku.
Odpoledne strávili v libereckém zábavném centru Babylon.
Soutěž „Velké uzlování“ se uskutečnila v základní škole. Úvaz na
proudnici poslepu nejlépe zvládl Lukáš Holubec. Zuzka Skalská se umístila
na druhém a V.Krause na třetím místě. Pořadí ve stejné disciplíně v mladší
kategorii bylo následující: zvítězila K.Mikolášková před P.Kouckým
a B.Kavánovou. V uzlové štafetě se ve starší kategorii nejlépe dařilo
A.Mikoláškové. Druhá skončila V.Butulová a třetí L.Bekrová. Mezi mladšími
ve stejné disciplíně byla nejrychlejší P.Soukupová, K.Mikolášková byla druhá
a B.Kavánová třetí. Mladší hasiči za své výkony obdrželi sladkou odměnu. Ze

starších si J.Čurda vylosoval „Divokou volbu.“ Odměnou pro výherce byl
poukaz na 2 hodiny bowlingu ve vysocké herně.
Početná účast mladých hasičů k uctění svátku sv.Floriána u Lípy
svobody následně na pietním aktu u Pomníku padlým se stala samozřejmostí.
Nejinak tomu bylo i v roce letošním.
Na hasičskou soutěž do Chlumce nad Cidlinou odjelo autobusem
40 dětí. V celkovém hodnocení se starší družstva umístila na 4. a 7.místě.
Mladší hasiči byli úspěšnější. Obsadili 1. a 4.místo.
15.května uspořádali vedoucí mládeže II.ročník o „Krakonošův
pohár“. Soutěžilo se v požárním útoku CTIF. V mladší kategorii zvítězila
Poniklá „A“ před Jabloncem a Poniklou „B“. Ve starších se pořadí
zopakovalo. Krakonošův pohár získala za 1.místo Poniklá „A“. Druhý skončil
Jablonec a třetí Poniklá „B“. Celkem soutěžilo 5 družstev v mladší a 11 ve
starší kategorii. Sladkou pozorností byli odměněni všichni soutěžící.
Šest dní na to, 21.května, proběhlo v Košťálově okresní kolo hry
Plamen. V mladší kategorii zvítězila Poniklá „A“. Svoji první medaili si
poprvé z velké soutěže odvezli členové nejmladšího družstva za třetí místo.
Ve starších naši mladí hasiči od první disciplíny nenechali nikoho na
pochybách, kdo je na okrese nejlepší. Po výborných výkonech jednoznačně
zvítězili a postoupili do krajského finále, které se konalo v České Lípě. Ani
zde nezaváhali. Zvítězili a podruhé ve své kariéře odjeli reprezentovat náš
sbor, okres i kraj na mistrovství České republiky. Na kraji soutěžili
i v jednotlivcích na 60 m s překážkami. Přeborníkem kraje v chlapcích se stal
Ondra Scholz, v dívkách Petra Skalská.
7.-9.července na Městském stadionu v plzeňských Štruncových
sadech proběhlo mistrovství ČR ve hře Plamen. Jedinou čtvrteční disciplínou
byl závod požárnické všestrannosti, ve které naši skončili desátí. Úvodní
disciplínou druhého dne byl požární útok CTIF. Zde se dařilo našim o poznání
lépe. Dosáhli třetího nejlepšího času, za který si odvezli stejně jako v loňském
roce bronzové medaile. Ve štafetě dvojic se první štafetě nedařilo, a tak byl
započítán čas druhé, který stačil na 11.místo. Ve štafetě CTIF měli naši zlatou
medaili na dosah, když po prvních pokusech vedli. Broumovští je však ve
druhém pokusu o necelé 0,2 sec. Překonali. Přesto druhé místo bylo
vynikající. Po této disciplíně měli na „zaděláno“ na dobré celkové umístění.
Ve štafetě 4x60 m skončili sedmí. Ještě po této disciplíně byla naděje na
celkově dobré umístění, a tak všichni očekávali, jak si jednotlivá družstva
povedou v závěrečné disciplíně, požárním útoku. Poprvé se soutěžilo
s novými jednotnými stříkačkami. Hlavní rozdíl oproti staré, námi používané
PS-12 je v tom, že nová s označením PFPN10-1000, má sací hrdlo umístěné
v horní části stroje. Všechna družstva měla možnosti si stroj krátce vyzkoušet.
Velice krátký trénink, navíc v dešťových přeháňkách, které mistrovství

doprovázely, nevytvářely ideální podmínky, aby si stroj mohli řádně
„ohmatat“. S napětím očekávaná soutěž začala. Našim první pokus vůbec
nevyšel. Čas v druhém pokuse, přes podstatné zlepšení stačil na předposlední
14.místo.V celkovém hodnocení skončilo naše družstvo stejně jako v loňském
roce na 8.místě. Mělo stejný součet bodů jako Miletice nad Bečvou, které
díky lépe provedenému útoku, skončilo o stupínek lépe. Za bojovnost, kterou
naši reprezentanti po tři dny předváděli, patří naše poděkování a uznání. Díky
i za stříbrné a bronzové medaile i přivezené poháry. Zasloužili jste se o to, že
naše sbírka pohárů je opět bohatší.
Někteří naši reprezentanti absolvovali běh na 60 m s překážkami.
Mezi chlapci byl z našich nejrychlejší Ondra Scholz. Za dosažený čas mu
patří 12.místo v republice. J.Jirouš nastoupil pouze k jednomu pokusu
a skončil na 26.místě. V dívkách se P.Skalská umístila na 15.místě. Z.Skalské
se započítával první pokus, ve druhém byla diskvalifikována. 31.místo patří
mezi její dosavadní životní úspěchy.
Tento závod byl osobní tragedií nejen pro jednotlivce, ale následně
pro celá družstva. Na četné pády, dokonce i zlomeniny doplatil i horký
favorit, družstvo Měníka, které zranění jeho členů odsunulo na celkově
4.místo v konečném hodnocení.
Na plzeňské mistrovství přijeli autobusem naše reprezentanty
povzbuzovat po dva dny fandové z Poniklé. Odměnou přes nevlídné počasí
a noc strávenou ve stanech byla soutěžní atmosféra a neopakovatelné zážitky.
Poděkujme obecnímu úřadu za zajištění a zaplacení dopravy na zmíněnou
akci. Poděkujme i sponzorům, bez jejich finanční podpory by nebylo možné
účast na vrcholné soutěži zajistit. Poděkujme rovněž okresnímu sdružení za
příspěvek na PHM pro naše vozidla.
Soutěže v požárním útoku a štafetě dvojic ve Víchové se zúčastnilo
jedno družstvo, které bez problému zvítězilo.
Dívčí víkendovou jízdu na trampské osadě ROY v Lánově
zorganizoval V.Schmidt. Před zařazením dívek do jiných družstev to byl
kolektiv nerozlučných kamarádek.
Neodmyslitelnou součástí prázdnin je tábor mladých hasičů, který pro
ně připravují jejich vedoucí. Týdenní pobyt na Malá Skále pod hradem
Frýdštejn absolvovalo ke své spokojenosti přes nepřízeň počasí 49 dětí a 13
vedoucích.
Víkendové podzimní soustředění před závodem požárnické
všestrannosti proběhlo tentokráte na Benecku. Vlastní závod se uskutečnil
v Horních Štěpnicích. Mladší ve své kategorii byli velice úspěšní. Obsadili
1., 2., 5. a 9.místo z 27 hlídek. Ve starších neměla naše nejlepší hlídka svůj
den, a tak čest zachraňovala druhá hlídka, která skončila za Jabloncem

a Jilemnicí na 3.místě. Ze 41 hlídek se další kolektivy umístily na
4., 5. a 9.místě.
Úvod naší VVH patří našim mladým hasičům. Loňské perfektně
sehrané ukázky si vysloužily obdiv a potlesk přítomných.
Sestry a bratři,
Vyslechli jste stručný výčet celoroční práce s mládeží, která
nepostihuje tu nejnáročnější oblast, kterou je příprava na soutěže. Pravidelné
týdenní tréninky absolvují všechna družstva po celý rok. Před vlastními
soutěžemi trénují i několikrát v týdnu. Bez této přípravy bychom se nemohli
chlubit dosaženými úspěchy. Poděkujme a vyslovme nejvyšší uznání
a
poděkování.
L.Drábkové,
Schmidtovi,
P.Thérové,
T.Klikorkovi, K.Kavánové, E. a L.Čurdovým, M.Jonové,
Z.Krausemu, A.Mikoláškové, K.a M.Jiroušovým za to, že
věnují svůj volný čas, včetně sobot a nedělí,
výchově naší nejmladší generaci hasičů.
(Pokračování v příštím čísle).
Zprávu vypracovala Lenka Drábková, vedoucí mládeže

Výroční zpráva Tělovýchovné jednoty Sokol Poniklá
Vážené sokolky, vážení sokolové, milé děti,
v následujících několika minutách bych vám rád přednesl zprávu
o činnosti naší tělocvičné jednoty za uplynulý rok 2005.
20. února jsme pořádali již třetí ročník Ponikelského kritéria v běhu
na lyžích. Závod proběhl za příjemného únorového odpoledne. Turisté, ženy
a dorost běželi dva okruhy v délce cca 4,5 km. Muži a veteráni běželi pět
okruhů cca 22 km. Start závodu byl hromadný, na perfektně upravených
stopách. Vítězem závodu se stal Petr Nesvadba ze Ski Vysoké nad Jizerou
před Josefem Cejnarem (také ze Ski Vysoké) a nestárnoucím Václavem
Šírem z Rokytnice nad Jizerou. Závodu se zúčastnilo celkem 18 závodníků,
což je jediný negativní dojem z hlediska organizátorů.
Druhým závodem, který jsme pořádali byl již 23. ročník běhu do
vrchu Poniklá – Rezek, který se uskutečnil 4. června. Závod byl tradičně
zařazen do Českého poháru v kategorii A. Loňského ročníku se zúčastnilo
celkem 75 závodníků z celé republiky. Celkovým vítězem se stal Pavel Brýdl
z oddílu X-AIR Ostrava. Čas byl v loňském roce velice pomalý. Vítěz běžel
na Rezek v čase 38:34,1 minuty. Všechny časy v loňském ročníku ovlivnila
neuvěřitelná průtrž mračen, která se strhla těsně po startu závodu. O to

cennější bylo, že všichni závodníci doběhli za těchto podmínek do cíle.
V ženách zvítězila Kateřina Smutná, česká reprezentantka v dálkových bězích
na lyžích z Fenixu Jeseník s časem 45:47,3 minuty.
Letošní ročník v běhu do vrchu je naplánován na 20. května. Jinak
bych chtěl pozvat všechny přítomné na 8. a 9. července do Malých
Svatoňovic, kde ČR pořádá Mistrovství Evropy v běhu do vrchu pro rok 2006.
Závod se uskuteční na totožné trati, na které proběhlo vrchařské Mistrovství
světa v roce 1997. Trať je divácky velmi atraktivní a určitě by to byl pěkný
výlet. Čeští účastníci budou potřebovat povzbudit.
V průběhu celého roku probíhalo cvičení žen, které se scházejí 4x
týdně. Dále probíhá cvičení žákyň v aerobiku a to dvakrát týdně. Děvčat cvičí
okolo 25. Od podzimu probíhá nácvik dvou skladeb na Všesokolský slet.
Nacvičují ženy a žákyně. Podrobnější zprávu uslyšíte od náčelnice.
V září jsme se s dětmi zúčastnili předsletové štafety. Běželi jsme
úsek z Kundratic do Mříčné. Potom jsme se přemístili do Valteřic, kde
proběhlo sportovní odpoledne pro zúčastněné děti.
Po celý rok se také připravuje volejbalové družstvo žen pod
trenérských vedením p. Šedého. Ženy trénují v zimě jak v naší nevyhovující
tělocvičně, tak v pronajaté tělocvičně v Loukově a samozřejmě od jara do
podzimu na našem hřišti. Zúčastnily se několika turnajů a začaly hrát
i oficiální soutěž. Od podzimu začalo hrát soutěž i družstvo žactva, které
trénují pan učitel Pospíchal a pan učitel Zuna. Všechny naše sokolské
sportovní aktivity mají jednu společnou věc a tou je naprosto nevyhovující
tělocvična v ZŠ. Máme velikou radost, že v otázce tělocvičny se začíná
blýskat na lepší časy. Zastupitelstvo schválilo vypracování studie a předběžné
žádosti o dotaci na výstavbu tělocvičny. Samozřejmě Sokol Poniklá tento
záměr obce podpoří všemi možnými způsoby, které budou v jeho silách.
Dalším článkem Sokola je divadelní spolek Kolár, který se také velice
snaží, o čemž se budeme moci v blízké době přesvědčit. Podrobněji se
k divadelní činnosti ve své zprávě vrátí Jakub Harcuba.
Je důležité také upozornit na skutečnost, že v rámci TJ Sokol Poniklá
vystupuje na sokolských akcích i pěvecký sbor Satori. Tímto jim děkuji za
jejich dobrou reprezentaci naší TJ.
Ještě bych se chtěl zmínit o jedné akci, kterou jsme již podruhé
v loňském roce absolvovali s bratrem Karlem Scholzem. 8. října jsme závodili
v Litovli na otevřeném Mistrovství ČR extrémních štafet pod názvem Bobr
Cup. Závod se skládá z běhu na 15 km s pěti brody přes ramena řeky Moravy,
25 kilometrů na horském kole s třemi brody a nakonec z 6 kilometrů jízdy na
kajaku s úvodním skokem, přeplaváním řeky a závěrečným sjezdem ze
4 metrové rampy do koupaliště. Voda v řece Moravě je začátkem října více
než osvěžující. Závodu se zúčastnilo 217 družstev. Naše družstvo se pod

názvem Vypálený švestky umístilo v kategorii veteránu v součtu nad 120 let
na 13 místě z 24 týmů. Závod má skvělou atmosféru a již se těšíme na další
ročník druhou říjnovou sobotu. Kdyby měl někdo zájem jít do toho s námi,
budeme jenom rádi a reprezentaci TJ Sokol Poniklá rozšíříme.
Na závěr mé zprávy opustím sportovní a tělocvičnou činnost
a zaměřím se na to, co jsme udělali po pracovní stránce. Hned jak roztál sníh
jsme rozřezali a uklidili velké jasany, které jsme na podzim pokáceli.
Vyčistilo se celé okolí hřiště od náletu a uklidily se větve na hromady, kde
byly spáleny. Zároveň proběhl tradiční úklid celého hřiště a okolí. V průběhu
jara si zahrály na lesníky volejbalistky, které osázely celou mez směrem
k silnici malými smrčky. Kolem čerstvě zasazených smrčků jsme vyrobili
z latěk ochranu, aby se stromky nezničily. Doufejme, že se jim bude dařit a
vyroste z nich pěkný živý plot. Dále jsme opravili plot okolo Babety a Karel
Scholz vyrobil 4 nové lavičky pro potřeby sportujících i další veřejnosti.
O celé hřiště se opět starala rodina Scholzových, která tam naběhala hromadu
kilometrů za sekačkou.
Co se týká obsazení Babety a vydělaných peněz je možné loňský rok
označit za úspěšný. Více bude ve zprávě pokladní.
Ještě než předám slovo dalším, rád bych upozornil na kulturní vložku
v průběhu večera, kterou bude vystoupení tanečníků Paul – Dance Jilemnice,
z nichž většina přítomných je zároveň i členy TJ Sokol Poniklá.
Ladislav Soukup

Výroční zpráva Divadelního spolku J.J.Kolár za divadelní sezónu 20052006
Náš spolek se nám rozrostl o pár dalších členů a to díky
nacvičováním dvou her. Obě by měli mít premiéru po
Velikonocích. Takže aktuálně čítáme okolo sedmadvaceti
dospělých členů plus navíc děti a mládež.
Na jaře loňského roku jsme ještě dohrávali divadelní
hru „Vzbouření hastrmana“ od Marie Kubátové, kterou si vzala do
rukou režisérka Eva Loukotová. S touto hrou jsme objeli okolní přehlídky
„Josefodolské divadelní jaro.“ Letos se na tuto přehlídku chystáme s právě
připravovanou hrou „Krvavý román.“ Tuto hru napsal Ladislav Horáček podle
stejnojmenné knížky Josefa Váchala. Hra bude mít v Poniklé premiéru
1.května, takže se přijďte podívat. Upozorňuji, že hra není vhodná pro mládež
do 18 let věku, možná to snížíme na 15 let. O věku se stále diskutuje. Tuto hru
má pod palcem Pavel Plichta.

Druhá hra, která se zkouší, se jmenuje „Zkoušky čerta Belínka.“
Jedná se o pohádku a napsala ji Zdeňka Horynová. Hru si režíruje Pavlína
Holubcová. V této hře se vám představí i naše nejmladší generace herců. Hra
bude mít premiéru 15.dubna. S touto hrou se účastníme koncem dubna
přehlídky sokolských divadelních spolků v Lázních Toušeň. Nejlepší z této
přehlídky bude součástí kulturního programu na všesokolském sletu letos
v Praze.
Náš divadelní spolek znovu loni oprášil naši mini veselohru „Lyžaři
a lyžníci.“ Účastnili jsme se s ní na prvním ročníku „Krakonošových letních
podvečerů,“ kde jsme reprezentovali naši obec. Další vystoupení této
jednoaktovky bylo na dožínkách v Semilech, kde jsme ji hráli hned dvakrát
(dopoledne a odpoledne).
Další akcí našeho spolku byla již tradiční účast členů, coby
pohádkových bytostí, na cestě pohádkovým lesem.
Naposledy jsem si nechal zprávu z naší tradiční akce, která se
mnohým již vryla do paměti. Je to naše květnové poplesání, které konáme na
začátku divadelních prázdnin jako ukončení další divadelní sezóny. Druhý
ročník jsme pojali pohádkově, téma bylo „Pohádkový Máj.“ Scénky byly ze
hry „Vzbouření hastrmana.“ Návštěvnost byla menší než při prvním ročníku.
A to 65 lidí platících plus zhruba dalších 28 lidí, kteří přišli na volnou
sponzorskou vstupenku. V letošním roce chystáme již třetí ročník a doufáme,
že nás přijdete navštívit v hojném počtu. Termín poplesu je tradičně konec
května (27.5.) a pracovní název je zatím „Krvavý Máj.“
Nakonec bych chtěl za celý spolek poděkovat lidem za podporu
finanční i materiální nebo tím, že se přijdou podívat na naše představení.
Děkuji.
Za DS Jakub Harcuba

O Krakonošův vous
V sobotu 4.března 2006 jsme uspořádali na lyžařském vleku Homole
závody ve slalomu. Soutěžilo se celkem v devíti kategoriích. Největší
zastoupení bylo v kategorii dospělý a jeho svěřenec. Závodu se zúčastnilo
celkem 47 startujících.. Za pěkného počasí přihlížel zdárnému závodu i sám
Krakonoš.
Chtěla bych jménem rady školy, jež tyto závody pořádala, poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách i na organizaci samotného závodu.
Velké poděkování patří též Obecnímu úřadu, který umožnil závodníky
bezplatně vyvézt na start.
Za školskou radu Základní školy Poniklá Martina Holubcová

Děti do 3.třídy v doprovodu dospělého
6.7.třída dívky
1. Dominik Pekárek + otec
35:48 1. Šárka Jiroušová
2. Pavlína Krausová + otec
36:73 2. Dominika Zemanová
3. Anežka Loukotová + strýc
38:51 3. Barbora Kavánová
4. Dominik Gembický + babička 43:33 4. Veronika Hožová
5. Johana Loukotová + matka
44:02
6. Marek Hušek + otec
44:51
7. Viktorka Janatová + J.Jerman 45:67
8. Patrik Pekárek + otec
46:70
4.-5.třída chlapci
1. Tomáš Novotný
2. Adam Třešňák
3. Martin Holubec
4. Vojta Scholz
5. Cyril Horák
6. Vojta Hušek

4.-5.třída dívky
1. Veronika Krausová
2. Markéta Bálková
3. Julie Janatová
4. Naďa Skalská
chlapci do 18 let
6.-7.třída chlapci
1. Jiří Jerman
2. Radek Jirsa
3. Lukáš Holubec
4. Jan Danihelka

8.-9.třída chlapci
30:03 1. Jakub Jirouš
30:57 2. Jaroslav Jon
34:35 3. Jaroslav Jerman
35:57 4. Martin Novotný
30:26
40:60 5. Jiří Drábek
41:00 6. Luboš Krause
7. Vít Holubec

38:88
40:44
41:66
45:00

27:10
31:32
32:57
32:73

25:95
27:67
33:05
34:79

23:85
26:45
27:07
30:32
31:33
31:38

8.-9.třída dívky
1. Barbora Hájková

50:26

1.
2.
3.
4.
5.

28:23
28:36
30:76
31:61

Jakub Vilušinský 27:82
Jan Matouš
Jan Skalský
Ondřej Macháček
Martin Krsek

Nedostalo se do Pamětních listů
Z historie SOKOL Přívlaka
Všesokolský slet v Praze roku 1920 a jeho kladný ohlas dal podnět
k založení JEDNOTY SOKOLSKÉ v obci Přívlaka. Vznik se datuje na neděli
9.ledna 1921. kdy se sešlo v místní škole dvanáct mužů na ustavující valné

hromadě. Byl přijat název „Tělocvičná Jednota Sokol Přívlaka, okrsek
Vysocký, Župa Krkonošská, Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic.“
Byly přijaty Stanovy Obce sokolské a zvoleni první činovníci:
starosta Jáchym Zemánek, náčelník Bohuslav Zemánek, jednatel Miroslav
Zemánek (syn starosty), vzdělavatel Josef Soukup, pokladní Jaroslav Farský
(Bednářů), náčelnice Zdeňka Zemánková (byla zvolena později). Velkým
přínosem pro Jednotu byl učitel Jaroslav Nechanický a to jak pro organizaci,
tak i pro vlastní cvičení.
Postupně se členská základna rozrůstala, hlavně po spojení
s divadelním spolkem, který měl již dlouholetou tradici. Společnými silami
bylo uspořádáno mnoho akcí, jak sportovních, tak i společenských. Například
veřejná vystoupení cvičenců, hraní divadel, výlety a návštěvy sousedních
sokolských jednot, které se pořádaly mnohokráte v roce. K získání lepších
zdatnosti členů, bylo v roce 1922 zakoupeno první nářadí – bradla, kůň, koza
a jedna žíněnka. Bradla byla zakoupena za 2900 Kč, žíněnka za 450 Kč od
firmy Menclík Jičín. Ostatní nářadí bylo zakoupeno z okolních jednot jako
používané.
Již v roce 1922 měla Jednota 37 mužů a 28 žen. Rok co rok přibývalo
nových zájemců o cvičení a tak kolem roku 1935 vznikla myšlenka
o vybudování vlastní tělocvičny. Měla být postavena u Janouchů. Přišel však
rok 1938 a zdárně se rozvíjející činnost a aktivita členů skončila přičleněním
obce k Sudetům a následně začátkem 2.světové války v roce 1939. V té době
byla ze strachu před Němci zakopána kronika a všechny písemnosti. Bohužel,
tak nedokonale, že všechno bylo úplně zničeno.
Po válce se činnost začala obnovovat. Vyvrcholením bylo uspořádání
okresního sokolského cvičení v roce 1947 na Benátkách. Pak přišel na několik
let útlum činnosti. Oživení nastalo až pronájmem sálu u Tryznů v roce 1958.
V tomto období chodilo cvičit nejvíce členů, jak žen, tak i
mužů. Začal se hrát stolní tenis, volejbal a o pár let později
i fotbal.
Díky závodu Seba, který nás podporoval jak materiálně tak
i finančně, mohla naše Jednota provozovat svou činnost.
Spolupráce se prohlubovala a po založení fotbalového oddílu
v roce 1972 se přeregistrovala celá přívlacké Jednota Sokol
pod patronátní závod Seba 12, pod názvem Tělovýchovná
jednota Seba Poniklá. V tu dobu se začalo budovat fotbalové
hřiště i kabiny a tak malá Jednota by to nedokázala sama
finančně zabezpečit.
Fotbalový oddíl funguje 32 let. V současné době máme do soutěží
přihlášena tři družstva a to: minižáky, žáky a muže.

V dřívější době jsme pořádali pro veřejnost závody na rejdovačkách,
sportovní odpoledne, ale pro nezájem a nepřízeň počasí jsme od závodu
upustili. Pravidelně se pořádá poutní turnaj v kopané a letos to bude již
22.roční (pozn.- v roce 2004). V plánu je některé akce obnovit. Pořádáním
sportovního plesu, country večerů na kabinách, pálení čarodějnic
a i spoluúčastí při akcích jiných složek přispívají naši členové kulturnímu dění
v obci.
V současné době má Jednota 136 členů. Z důvodu zániku závodu
Seba došlo k přejmenování z TJ Seba Poniklá na TJ Poniklá.
Záměrně jsem nepřipomněl žádná jména cvičenců, hráčů
a funkcionářů, protože se jich za těch více než 80 let trvání Jednoty, vystřídala
velká řádka a nerad bych někoho opomenul.
Všem, kteří se přičinili o setrvání Jednoty bych chtěl poděkovat i když
mnohým pouze tichou vzpomínkou.
Za TJ Poniklá Josef Jandura, předseda

Přišel nám dopis
Vážená paní starostko, vážení radní, vážení zastupitelé obce!
Nevíme, na koho se máme obrátit, ale pokud se o tělocvičně nezačne
alespoň jednat, nebude tu ani pro naše vnoučata.
Již před více než deseti lety se v tělocvičně základní školy začalo
cvičit. Z postupného cvičení 1x týdně jsme rozšířily pouhé cvičení „na
kohouta“ (nahraná kazeta, podle které se cvičilo) porůzných skupin, tj.
aerobic, step aerobic, bodyforming a kalanetika. Každá žákyňka, slečna či
žena, která chtěla „udělat něco pro své zdraví“ si našla pro sebe to
nejvhodnější cvičení. Začalo se nás scházet tolik, že nám tělocvična byla
malá. Když nemáte kolem sebe při cvičení místo a máte strach, že někoho
ohrozíte svými pohyby, tak i tu nejotrlejší to omrzí a přestane chodit.
Nemyslíme si, že by se kvůli aerobiku hned začala stavět nová hala,
proto chceme připomenout i další případy, kvůli kterým by se o tělocvičně
mělo začít alespoň uvažovat.
1) Tělesná výchova na základní škole
2) Družina
3) Mladí hasiči
4) Fotbalisté - minižáci, žáci, muži
5) Volejbal - žákyně a ženy
Volejbal se, bohužel, opravdu v naší tělocvičně
hrát nedá, a proto dojíždíme do haly do Loukova každé úterý a do
Rokytnice nad Jizerou každý pátek. I mužům je tělocvična malá, tak

jednou týdně trénují v Loukově nebo jezdí v zimě na hřiště s umělým
povrchem do Jilemnice.
Je zbytečné, abychom dlouze rozepisovaly, jaké klady by výstavba
nové haly přinesla. Vždy se najde někdo, kdo bude výstavbu tělocvičny
považovat za zbytečnou. Jen doufáme, že mezi námi je to právě „ta
výjimka, co potvrzuje pravidlo.“
Za Sokol Poniklá oddíl volejbalistek
Poznámka: K dopisu byl přiložen podpisový arch podporující výstavbu
nové tělocvičny. Je na ní 59 podpisů.

Krkonoše-svazek měst a obcí
Na dvou největších veletrzích cestovního ruchu v České republice, na
Regiontour v Brně (12.-15.1.2006) a na Holiday World v Praze (23.26.2.2006) proběhla prezentace turistického regionu Krkonoše, a to ve velké
expozici, kde spojujeme síly s regiony Český ráj, Jizerské hory a Českolipsko.
Úspěšná účast na akci cestovního ruchu této velikosti se odráží nejen od
poutavé expozice, přiměřené zásoby propagačních materiálů, aktivních a
komunikativních pracovníků, ale také od atraktivnosti doprovodného
programu na veletržním stánku.
V Brně jsme spolupracovali s firmou Sklárna a Minipivovar Novosad
a syn z Harrachova a Danielou Roudnou z Rudníku (zlatnické práce a šperky
z mědi). Na veletrhu v Praze byl v naší expozici přítomna firma Rautis
z Poniklé a Sklárna a Minipivovar Novosad a syn z Harrachova. Jejich pulty
byly po celou dobu veletrhu obsypány lidmi, kteří mohli shlédnout ukázku
výroby šperků (D.Roudná) či tradiční ruční výroby vánočních ozdob (Rautis).
Velmi atraktivním a chutným doplněním celé expozice byly ochutnávky
harrachovského piva (Sklárna Novosad).
Díky aktivní a spolehlivé obsluze doprovodných programů přispívá
tato nabídka k vyšší atraktivitě krkonošské expozice a věříme, že i ke
zvýšenému zájmu potencionálních návštěvníků o prohlídky a služby těchto
krkonošských výrobců ve vašich obcích.
Velmi oceňujeme zmiňovanou spolupráci na konkrétních projektech
s krkonošskými podnikateli. Spolehlivé a kvalitní služby v cestovním ruchu
jsou pilíře rozvoje turistiky a návštěvnosti regionu a je třeba o ně pečovat.
Zdařilé akce považujeme za ukázkový příklad kooperace možností a zájmů
konkrétních podnikatelů, obcí a jejich Svazku ve prospěch Krkonoš jako
celku.
Ing.Jan Sobotka, předseda Krkonoše-svazek měst a obcí

Přehrada v Krkonoších je naprostý nesmysl
Na podzim loňského roku se opět rozvířila diskuse o záměru,
pocházejícím ještě z dob komunistického plánování, že by se v západních
Krkonoších vybudovala přehrada Vilémov.
Rád bych veřejně a zcela jasně, aby nebylo pochyb, znovu prohlásil,
že takový plán považuji z řady důvodů za hloupost, se kterou bychom se měli
už jednoznačně rozloučit.
Krkonoše jsou jednou z nejvýznamnějších turistických lokalit u nás.
Turisté sem ale nejezdí s plavkami a surfařskými prkny. Berou si v létě
pohorky a v zimě běžky nebo sjezdovky a jezdí obdivovat krásu našich
nejvyšších hor. Přehrada by zatopila jednu z nejcennějších údolních partií hor,
která je pod ochranou evropské soustavy Natura 2000. Dokonce v obou
kategoriích – je to evropsky významná lokalita i tzv. ptačí oblast. To mimo
jiné znamená, že jakékoli aktivity musí minimálně zachovat takové podmínky
pro chráněnou přírodu, jaké tu jsou dnes, či je ještě lépe zlepšovat. Představa,
že by zatopení přehradou pomohlo zdejším bučinám, je naprosto absurdní a
proto jakékoli úvahy o vybudování přehrady na tomto místě jsou zcela mimo
realitu.
Je pravda, že Směrný vodohospodářský plán z roku 1995 s územní
ochranou pro potenciální výstavbu přehrady v těchto místech počítá. Ovšem
plán vznikal v době, kdy u nás žádná evropská ochrana přírody nebyla a navíc
nejde o závazný program výstavby přehrad. Známe také nyní postoj obcí,
kterých by se stavba dotkla – ať už jde o Harrachov, Kořenov, Vilémov nebo
Paseky nad Jizerou. Všechny jsou zásadně proti. Navíc se ukazuje, že ke
stavbě přehrady vlastně není žádný důvod. Původní argumentace potřebou
další zásobárny vody pro Prahu se po letech ukázala být lichá a na tom se nic
nezměnilo. Stavba přehrady v krkonošském údolí Jizery by tedy byla zcela
zbytečná. Po vstupu do EU a poté, co jsme i u nás soustavu Natura 2000
zákonem zavedli však plán vilémovské přehrady považuji za naprosto
vyloučený.
Přesto MŽP nenamítá nic proti územní ochraně areálu kdysi
uvažované přehrady. Právě proto, že pomůže ochraně zdejší unikátní
a atraktivní přírody. Režim územní ochrany ale nesmí bránit odpovídajícímu
rozvoji obcí.
Krkonoše mají mnoho přírodních pokladů, pro které je chráníme jako
národní park, a kvůli kterým sem také jezdí miliony lidí. Rostou tu byliny,
které kromě Krkonoš nerostou nikde (nebo téměř nikde) jinde na světě – jako
svízel sudetský nebo zvonek český. Žijí tu podobně vzácní živočichové

– netopýr pobřežní či pěvuška podhorní. Najdeme tu vzácné hřebenové partie
subalpinské tundry, zbytky horských smrčin nebo právě nádherné údolní
bučiny. To jsou hodnoty Krkonoš. A nápad zničit je kvůli přehradě, kterou
nikdo nepotřebuje, neumím označit jinak, než jako naprostou hloupost
a nesmysl.
Libor Ambrozek (KDU-ČSL)
ministr životního prostředí

Upozornění pro chovatele ovcí a koz
Nařízením Komise Evropského společenství č. 21/2004 byla
zrušena výjimka pro chovatele ovcí a koz, kteří chovají nejvýše 3 ovce
nebo kozy a která se týká povinností označování a evidence zvířat.
Z uvedeného vyplývá, že od 9.7.2005 povinnosti týkající se
označování a evidence ovcí a koz stanovené zákonem č. 154/2000
Sb., (plemenářský zákon) a jeho prováděcími předpisy platí pro
všechny jejich chovatele bez rozdílu, kolik těchto zvířat daný
chovatel chová.
Znamená to tedy, že povinnost zaregistrovat svoje
hospodářství u pověřené osoby, zajistit označení zvířat, vést vlastní
evidenci a předávat údaje pověřené osobě (do
ústřední evidence) platí od 9.7.2005 i pro chovatele
pouze jedné ovce či kozy.
Pověřenou osobou je Českomoravská společnost
chovatelů, a.s. (ČMSCH). Ta, jako osoba pověřená
vedením ústřední evidence, chovateli přidělí pro každé
jeho hospodářství registrační číslo platné v rámci celé republiky. Tato
registrace se provádí na základě vyhlášky č. 136/2004 Sb. formou
vyplnění a předání „Registračního lístku“, který chovatel obdrží buď na
adrese ČMSCH, nebo u kteréhokoliv kontaktního pracoviště ČMSCH
případně na webové stránce ČMSCH - www.cmsch.cz.

Důležité informace pro chovatele skotu
Od začátku roku 2006 je v ČR povinné ozdravování skotu od infekční
bovinní rinotracheitidy (IBR). IBR je onemocněním, které se vyskytuje pouze
u skotu a není přenosné na ostatní druhy zvířat. Onemocnění se může
vyskytovat ve formě akutního onemocnění s klinickými příznaky a nebo ve
formě klidové, při které chovatel většinou na zvířatech nic nepozoruje. Člověk
se nakazit ani onemocnět nemůže.

Toto ozdravování je akcí celoplošnou tj. poplatnou pro všechna naše
stáda skotu. Národní ozdravovací program od IBR probíhá od roku 2006 do
roku 2012 a je povinný pro všechny chovatele skotu, kteří nemají
hospodářství ozdravená nebo úředně prostá IBR.
Do ozdravování jsou zahrnuty tyto kategorie skotu:
- mladý skot samičího pohlaví od 6 měsíců stáří do otelení,
- krávy základního stáda,
- plemenní býci v přirozené plemenitbě a
- žír skotu společně ustájený s ozdravovaným skotem (žír skotu, který
je ustájen v samostatné, provozně i prostorově oddělené stáji a
nebude představovat riziko pro ozdravovaný skot, nebude do
ozdravování zařazen).
Cílem tohoto programu je přispět ke zlepšení hospodářských výsledků
nejen v našich chovech, ale mít i možnost získání garancí od Evropské komise
při obchodování se skotem v rámci států Evropské unie. Některé chovatelsky
vyspělé státy EU již ozdravily stáda skotu od této nákazy nebo se v nich
v současné době program ozdravení od IBR realizuje. V případě, že by ČR
nenásledovala tyto státy, existuje reálné nebezpečí, že by se čeští chovatelé
skotu dostali do izolace nejen při přemísťování skotu v tuzemsku, ale i při
obchodování se skotem mimo území ČR.
Za provádění ozdravovacího programu zodpovídají chovatelé
a dozor má na starosti krajská veterinární správa, odbor ZAPÚ (zemědělská
agentura a pozemkový úřad) a chovatelské svazy. Pokud se chovatelé skotu
do tohoto programu nezapojí, vystavují se nebezpečí finančního postihu pro
porušení veterinárního zákona.
Ze shora uvedených informací vyplývá pro chovatele skotu:
• zajistit provedení vstupního vyšetření zvířat a na jeho základě
rozhodnout o metodě
ozdravování a to po konzultaci se
soukromým veterinárním lékařem a veterinární správou,
• v případě zjištění pozitivních zvířat (na základě sérologického
vyšetření) zaznamenat výsledek do průvodních listů skotu a
doporučuje se pozitivní skot viditelně označit (nikoliv však na
ušních známkách),
• zpracovat ozdravovací plán po dohodě s veterinárním lékařem,
• zajistit provádění veterinárních úkonů spojených s ozdravováním
soukromým veterinárním lékařem,

•

při přemísťování zvířat vést záznamy a zabezpečit, aby zvířata
ozdravovaného stáda nepřišla do kontaktu se zvířaty z ostatních
stád, která mají rozdílný nákazový status,
• organizovat pastvu skotu tak, aby bylo zabráněno bezprostřednímu
kontaktu zvířat ozdravovaného stáda nebo prostého stáda se
stádem vedeným jako klidové ohnisko nebo jako stádo
s neznámou nákazovou situaci.
• vymezit okruh pracovníků, kteří budou přicházet do kontaktu se
zvířaty ozdravovaného stáda a dodržovat stanovené protinákazové
a hygienické podmínky.
Náklady spojené s ozdravením od IBR budou rozděleny mezi chovatele a stát,
tj. dotace bude poskytnuta chovateli skotu registrovanému v ústřední evidenci
hospodářských zvířat, který provádí ozdravování od IBR skotu podle
ozdravovacího plánu.
Další informace na tel. číslech:

KVS

481622576

Informace o ptačí chřipce pro veřejnost
Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní
ptačí chřipky (aviární influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu 2005
byla přítomnost viru potvrzena poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské
části Ruska. V únoru a březnu 2006 se nákaza rozšířila do dalších evropských
států. Byla potvrzena především u volně žijících ptáků (zejména labutí).
Co je ptačí chřipka?
•

Ptačí chřipka (přesnější je chřipka ptáků) je virové onemocnění
postihující ptáky, jehož rezervoárem je především migrující vodní
ptactvo. U těchto hostitelů infekce probíhá obvykle bezpříznakově,
jen výjimečně je klinicky zjevná. Zasáhne-li však drůbež (slepice,
husy, krůty, kachny krocany), může se projevit jako vysoce infekční
s prakticky stoprocentní úmrtností v postiženém chovu.

Přenos ptačí chřipky
•

K přenosu obecně dochází především trusem nemocných ptáků, ale i
infikovanými kadavery, infikovanou podestýlkou atp.

•

Přesnou příčinu úhynu ptáka lze zjistit pouze laboratorně.

•

Lidé se mohou infikovat pouze velmi těsným kontaktem
s infikovanými ptáky či uhynulými ptáky nebo s jejich exkrety
(výkaly, peří).

•

Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně
žijících ptáků na člověka.

•

Virus je ničen záhřevem nad 70°C za několik sekund.

•

Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.

Inkubační doba
•

Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s virem a projevem
klinických příznaků. V případě ptačí chřipky H5N1 je to pouze
několik dní (do jednoho týdne).

Příznaky ptačí chřipky u drůbeže
•

Drůbež je otupělá, má načepýřené peří, je netečná, odmítá se
pohybovat.

•

Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo zvířata nepřijímají krmivo
vůbec. Rovněž snáška se výrazně snižuje, nebo se úplně zastaví.
Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku. Některá zvířata mají
příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).

•

V závislosti na stupni patogenity daného ptačího kmene (tj. na jeho
schopnosti vyvolat onemocnění) může v nakaženém chovu dojít až ke
100% úhynu.

Nebezpečí pro člověka
•

Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost
nakažení mizivá. Je třeba se vyvarovat všech zbytečných kontaktů
s podezřelými a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich exkrety (trus,
peří, kontaminovaná podestýlka atd.).

Možnosti ochrany
v Zásady ochrany před nákazou:
o

chránit se kontaktu s uhynulými ptáky

o

nedotýkat se ptačích výkalů

o

informovat o nálezu
veterinární správu

o

poučit děti, aby se nedotýkaly mrtvých opeřenců a nehrály si
s drůbeží

o

dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání,
převlékání po kontaktu s drůbeží)

o

nezpracovávat nemocnou drůbež

o

při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených
ptačí chřipkou dbát na základní cestovatelské zásady, to je:

většího počtu uhynulých ptáků

- vodu pouze z originálních obalů,
- konzumovat pouze tepelně opracované potraviny,
- zmrzlinu pouze z originálních obalů,
- vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici.
Co dělat v případě, že máte u svého drůbežího hejna podezření na infekční
chorobu?
•

Informujte ihned veterinárního lékaře nebo veterinární správu.
Nedovolte vstup cizím osobám do postiženého místa. Řiďte se přesně
podle instrukcí soukromého nebo úředního veterinárního lékaře.

Další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy
ČR – www.svscr.cz a Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11
tel. 485 103 871-2, 482 710 623, fax 482 713 149, e-mail:
kvsl@svscr.cz
Povinná preventivní akce – orální vakcinace lišek k předcházení
vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny – informace pro občany.
Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj (dále jen KVS), na
podkladě a v souladu s § 49, odst. 1, písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o

veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární
zákon), v platném znění, oznamuje, že
bude provedena orální vakcinace lišek k předcházení vzniku a šíření
nebezpečné nákazy – vztekliny, vakcinace proběhne od 19.4. do 23.4. tohoto
roku (v závislosti na klimatických podmínkách) na celém území Libereckého
kraje.
Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla, v závislosti na počasí,
v uvedeném časovém rozpětí. Organizace akce, distribuce vakcinačních dávek
a související náklady jsou v režii Státní veterinární správy ČR.
Sběr lišek po jejich odlovu, ke kontrole účinnosti orální vakcinace,
bude zahájen za tři týdny po skončení kladení návnad. Odlovené lišky, budou
odevzdány na sběrná místa, za účelem kontroly účinnosti orální vakcinace za
konstantní odměnu. (Bude proplacen počet lišek do výše rozpočtu KVS pro
tyto účely). Cílem je plošné prošetření všech honiteb, nikoli vyšetření
velkého množství lišek v ojedinělých honitbách. Sběr lišek a jejich předání
budou provádět organizace, které provádějí výkon práva myslivosti na území
Libereckého kraje. Počátek vyšetřování lišek za stanovené zástřelné bude od
15.5.2006.

Včelaři hodnotili
V sobotu 18.března dopoledne se sešli v zasedačce obecního úřadu
ponikelští včelaři na své výroční členské schůzi. Celá organizace včetně
přespolních včelařů čítá 25 členů, kteří se starají o 115 včelstev. Po
vyslechnutí zpráv jednatele a pokladníka se rozhovořili o svých úspěších a
problémech.. Konstatovali, že loňský rok byl snůškově nadprůměrný. O tom
hovoří i dosažený výnos – 12,33 kg medu na jedno včelstvo. Výkupní ceny
medu jsou však tak nízké (okolo 40,-Kč/kg), že by výtěžek z prodeje stačil
pouze na nákup cukru a nejnutnějšího vybavení. Proto se každý včelař snaží
prodat med přímo spotřebitelům. Jedná se o tzv. prodej ze dvora. Takový
prodej je zákonem povolen a schválen hygienou.
Dalším problémem, který nás trápí, jsou nemoci včel. Díky
metodikám a léčivům si dnes dovedeme poradit s běžnými nemocemi včel, ale
i s obávaným roztočem Varroa destructor, který sužuje všechna naše včelstva.
Horší to však je v případě moru včelího plodu, který nyní řádí na Moravě.
Podle nejnovějších výsledků léčení této nemoci se jeví jako nejúčinnější
způsob totální likvidace včelstev i s úly v okruhu 5 km od místa výskytu této
nemoci. Po této informaci, kterou nám ve svém diskusním příspěvku přednesl
předseda OV ČSV, přítel Horáček, nás všechny polil studený pot. Ale i přes

tyto strašáky hledíme do budoucna s optimismem. Věříme, že i mezi mládeží
se najdou odvážlivci, kteří se nebudou bát sem tam nějakého žihadla a budou
pokračovat v našem bohulibém díle.
Jednatel ZO ČSV
Poděkování: Děkujeme Obecnímu úřadu v Poniklé za finanční příspěvek na
činnost naší organizace.

Poradenské centrum pro venkov
Od ledna 2005 začíná v Jilemnici působit nové poradenské centrum, jehož
cílem je poskytovat služby v těchto základních oblastech:
1. Péče o krajinu
2. Ekozemědělství, podpora a prezentace místních produktů a řemesel
3. Zapojování veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů
místních komunit a regionů
4. Informování o chráněných krajinných oblastech kraje a Krkonošském
národním parku
Klienty centra jsou ti, kteří působí na krajinu a životní prostředí
(zemědělci), malí a střední podnikatelé v místní produkci, orgány veřejné
správy (města a obce), nestátní neziskové organizace včetně svazků obcí
a místních skupin LEADER, neformální lokální iniciativy a obyvatelé
venkova.
Poradenské centrum v Jilemnici zřídila Společnost pro Jizerské hory o.p.s.
Liberec z peněz programu MŽP, financovaného Evropským sociálním
fondem a státním rozpočtem. Spolu s Jilemnici nabízí obdobné služby dalších
pět poradenských středisek - Dubá, Česká Lípa, Frýdlant, Smržovka, Turnov.
Partnery našeho centra jsou město Jilemnice, Správa Krkonošského národního
parku a Liberecký kraj.
Středisko nabízí poradenství v těchto základních okruzích:
- podpora údržby luk a pastvin zejména cestou extensivního chovu skotu, ovcí
a koz
- pomoc s přípravou optimálního hospodářského plánu zemědělců
hospodařících v NP
- propagace zásad správné zemědělské praxe
- podpora ekologického zemědělství
- zvyšování druhového a prostorového bohatství nelesní krajiny
- efektivní zpracování a využití biomasy
- pěstování léčivých a aromatických rostlin

- poradenství v oboru včelařství
- využití genofondu místních ovocných stromů a keřů
- obnova veřejných prostranství včetně zeleně v obcích a okolí za účasti
veřejnosti
- inventarizace prvků kulturního, historického a přírodního dědictví, jejich
uplatnění pro
rozvoj venkova
- uchování a rozšíření prostupnosti krajiny zejména sítí zvykových cest
a účelových míst
- vzdělání a osvěta v oblasti péče o krajinný ráz
- podpora využití alternativních a obnovitelných zdrojů energie
- rozvoj agroturistiky a šetrné turistiky
- budování sítě cyklostezek, stezek pro pěší a koně, zejména s ohledem na
místní obyvatelstvo
- obnova tradičních řemesel a produktů
- sdružování výrobců, zpracovatelů a spotřebitelů na místní úrovni
- vznik a obnova místních trhů a prodeje „ze dvora“
- usnadnění přístupu občanů k informacím a službám ve výše daných
oblastech, podpora spolupráce a výměny zkušeností
Adresa:Valdštejnská 41, 512 01 Jilemnice (proti supermarketu NORMA)
tel. 481540 841,
úřední den pondělí 8.00-17.00 hodin
Zdeňka Flousková
mobil 774 678 029

Hana Machová
mobil 774 678 028

Ohlédnutí za rokem 2005
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč v roce 2005 obhospodařovalo
celkem 478,5 ha zemědělské půdy, z toho orné bylo 156,96 ha.
Obiloviny jsme pěstovali na 79,54 ha, luskoobilné směsky na 3,72 ha,
jetelotrávy na 24,82 ha a brambory byly osázeny na 6 ha. Zbylá část byly
louky a pastviny. Celkově rok 205 můžeme pro rostlinnou výrobu hodnotit
jako průměrný. Nejen špatné počasí, ale také značný výskyt myší ovlivnil
množství a kvalitu píce. Některé porosty jetelotráv byly od myší natolik
poškozeny, že byly dokonce zaruchány. Tento problém se bude s největší
pravděpodobností opakovat i v letošním roce.
Sklizeň sena se za celkem příznivého počasí podařila dokončit do
předepsaného 15.července. Celkem bylo sklizeno 3113 q sena a 1318 q otav.

Obiloviny byly dobře zapojeny, vláčeny proti plevelům, a i přesto
byly dost zapleveleny. Obiloviny jsme sklízeli ve druhé polovině srpna. I zde
část úrody za nás byla sklizena hraboši.
Byly provedeny dvě senáže, kdy se sklidilo 13 845 q hmoty. Od 21.9
do 8.10. probíhala sklizeň brambor. Část byla poškozena drátovci, u odrůdy
Ionty byly velké hlízy duté, což se projevilo ve výtěžnosti konzumních
brambor. Pokles výkupních cen a značná náročnost na ruční práci při sklizni
nás donutilo snížit plochu pěstovaných brambor na polovinu.
Živočišná výroba v roce 2005 zaznamenala stagnující charakter.
Roční užitkovost nám klesla o 71 litrů na 4 893 l na krávu. Pokles užitkovosti
byla ovlivněna již ztrátou v zimním období, dále nelogickými předpisy
v agroenviromentálních pokynech (nemůžeme pást obě stáje přes letní období
jak bychom potřebovali, protože bychom nedodrželi povolené zatížení VDJ
na ha zemědělské půdy) a určitě i omezením, které vyplývají z ekologického
způsobu hospodaření. Za rok 2005 jsme vyrobili 928 519 l mléka a do
Polabských mlékáren, a.s., Poděbrady jsme prodali 818 555 litrů. Přidělenou
kvótu na mléko jsme splnili na 100,2%. Protože za překročení kvóty hrozí
pokuta až 9,- Kč za litr, dochází stále ke snižování stavu skotu. My,
v návaznosti k dalším tržbám za prodej telat a zástavu, omezení skotu
neplánujeme. Veškeré mléko bylo certifikováno jako bio a dodáno v nejlepší
kvalitě. Zde patří poděkovat našemu zootechnikovi, který svou obětavostí
a znalostmi má na tomto výsledku značný podíl a ostatním ošetřovatelům, že
dobrých výsledků lze dosáhnout i v našich podmínkách s určitými omezeními.
Na úseku mechanizace se již delší dobu uvažovalo o zlepšení
technologie sklizně senáže, na jejichž kvalitě nám velice záleží. Jako
nejvhodnější byl vybrán senážní vůz Jumbo 66 a k tomu odpovídající traktor
SOME 200. Až čas ukáže, jestli to byla volba správná a jestli budeme umět
stroje využít k maximální spokojenosti a potřebnosti. Protože se jedná již
o techniku větších rozměrů, chtěla bych požádat všechny vlastníky pozemků,
aby dbali na pravidelné odstraňování větví zasahujících přes hranice
pozemků, protože by se některé pozemky nedaly těmito stroji sklidit z důvodu
špatné průjezdnosti.
Přes výrazně lepší dotační politiku nejsme zatím schopni realizovat
výstavbu nové stáje, kde by byly dodrženy podmínky pro welfar zvířat
(pohoda zvířat). Podmínkou pro přiznání dotace v ekologickém zemědělství je
volné ustájení po roce 2010. S klesající cenou mléka nebude snadné udržet
chod družstva alespoň v současné podobě.
Alena Vondrová, předsedkyně HD

Když neteče voda…
Když neteče voda, nejde elektřina a nefungují telefony, jsme my, lidé
zvyklí na moderně vybavené domácnosti, úplně nemožní. Když
neteče voda, nejde proud a nikam se nedovoláme, hovoříme
o kolapsu.
Když neteče voda v obci, je to pohroma. Stalo se. Od 6. do
24.března byly na vodovodu poruchy. Je to velice dlouhá doba
pro ty, kteří mají malé děti, pro staré lidi, kteří nemají jiné možnosti
obstarání tekutiny a pak pro zvířata, která jsou plně odkázána na pomoc
člověka. Od prvního zjištění poruchy se pan ing. Polej, bez ohledu na denní či
noční dobu, bez ohledu na pátek či svátek, věnoval její příčině. Při 150 cm
vrstvě sněhu je to pěkná fuška. Ani firmy, vybavené nejmodernější technikou
místo závady neobjevily. Jejich rada byla jednoznačná – „nechte to, až roztaje
sníh“ a odjely. A tak se hledalo, kopalo a našlo. Byly to dvě velké poruchy,
které po dobu 18 dnů vyprazdňovaly celý vodojem.
Když neteče voda jeden den, je to únosné. Když neteče voda dva dny,
jsme znepokojeni. Když neteče voda třetí den, šílíme. „Hlavně, že máte vodu
pro kravín, lidi můžou zhebnout,“ to je jeden z výroků naší občanky. Bohudík,
bylo jich velmi málo (těch občanek). Většina lidí závislých na obecním
vodovodu situaci chápala, zajímala se a snažila pomoci i radou.
Když neteče voda, může za to obec. A tak se tímto článkem dodatečně
omlouváme všem občanům, kteří v tomto období museli překonat přechodný
nedostatek vody a pak všem těm, kteří situaci pochopili, jednali s námi vlídně,
byli trpěliví a nechali si situaci vysvětlit.
Když neteče voda, vyrazí do terénu pan ing. Polej a s trpělivostí
hledá, poslouchá, usměrňuje, zavírá, otvírá, jezdí, vyptává se. Jemu také patří
největší poděkování za vyhledání poruchy společně se zaměstnanci Drobných
služeb, kteří hned po skončení provozu vleku, začali kopat jámy v místech
pravděpodobného úniku.
Když neteče voda, musí se vykopat množství sond na pozemcích
soukromých vlastníků. Všem těm, kterých se tento případ týká vzkazujeme,
že v době, kdy to dovolí počasí, zaměstnanci Drobných služeb místa upraví,
uhrabou a dají do pořádku. Pokud by se tak nestalo, dejte vědět na obci.
Děkujeme.
starostka

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá za rok 2005
Za uplynulý kalendářní rok došlo na území obce ke spáchání celkem
27 trestných činů, pachatele se podařilo zjistit v 16 případech. Kromě
majetkových trestných činů kde se jedná především o vloupání do rekreačních
řízení motorového vozidla, přestože osobě byl vysloven zákaz chalupa krádeží
věcí z vozidel, bylo v obci spácháno i několik trestných činů na
úseku veřejného pořádku. Zde se jedná o případy této činnosti,
zpravidla pro jízdu pod vlivem alkoholu nebo jízdu s vozidlem
nesplňující stanovené základní podmínky pro provoz na
pozemních komunikacích. Ve všech případech pachatelé žijí
trvale v obci, někteří i ve stejném domě, potrestáni byli
příslušným soudem. Dále bylo evidováno celkem 25 přestupků,
z toho pachatel byl zjištěn v 21 případech. Jednalo se o přestupky proti
majetku, občanskému soužití, dopravní přestupky a řízení vozidel pod vlivem
alkoholu. U majetkových přestupků se jednalo nejvíce o krádeže kovošrotu
ze skládek organizovaných obecním úřadem, kde díky všímavosti občanů
a spolupráci s obecním úřadem se podařilo pachatele zjistit ve všech
případech, jednalo se o osoby bytem v okrese Liberec a Jablonec nad Nisou
a tyto byly oznámeny správnímu orgánu při MěÚ v Jilemnici k projednání.
Kpt, Jaroslav Brož, vedoucí OOP Jilemnice

Upozornění – informace - sdělení
v Helena Hnyková, Poniklá 58 nabízí ruční masáže zad, šíje, dolních
a horních končetin, dále jednorázové rašelinové zábaly proti bolestem kloubů
a páteře, obezitě, celulitidě, artróze. Bližší informace na novém telefonním
čísle 724 546 260.
v Dopravní značení P6 – STOP, dej přednost v jízdě, umístěné
u železničního přejezdu na silnici Přívlaka –Jilem, bude odstraněna. Rozhodl
o tom odbor dopravy Městského úřadu v Jilemnici, po upozornění obce na
zhoršení dopravní situace v místě přejezdu.
v Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční
v neděli 30.dubna 2006 v časovém rozmezí od 8.00 do 10.00 hodin na
následujících stanovištích: líheň pstruhů Nová Ves, pension Klára, u pošty,
Singing Rock, rovinka Huderovo, u kostela, Kavánová koleno, nádraží ČD,
pomník padlých Přívlaka, Jilem. Přijímány budou tyto druhy odpadu:

léky všeho druhu včetně mastí,
chemikálie-ředidla, kyseliny, louhy, vývojky (vše řádně
označené!!!),
zbytky starých barev, obaly od barev,
televizory, ledničky, zářivky,
akumulátory, baterie, články,
motorové oleje v uzavřených nádobách max. 30 litrů,
olejové filtry a další zaolejovaný materiál,
pneumatiky.
Odpady budou předávány občany na uvedeném stanovišti OSOBNĚ.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanoviště před příjezdem
sběrny!!!
v AUTOŠKOLA Anna Krešlová připravuje prázdninový výcvik
uchazečů k získání řidičského průkazu skupin B a AB. Zahájení letního kurzu
bude v soboru 27.května a 10.června 2006 na Obecním úřadě ve Víchové nad
Jizerou v 15.00 hodin. Přihlášky je možné vyzvednout rovněž na obecním
úřadě nebo v informačním centru v Jilemnici. Platba je možná i formou
splátek. Bližší informace na telefonu 604713996.
v POHÁDKOVÝ LES. I v letošním roce je připravován tradiční
Pohádkový les, který se letos uskuteční v sobotu 24.června u
koupaliště. I letos prosíme nejen všechny zkušené účastníky o
promyšlení pohádkových postaviček, ale i zapojení nových
bytostí do spolupráce a nahlášení pohádkových strašidýlek.
Bývá pro zájemce zklamáním, že ta která postavička je již
obsazena. Jak se říká: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“
Děkujeme.
v Změny na Městském úřadu v Jilemnici.: Od 6.března zhruba do
konce května budou v části budovy B MěÚ v Jilemnici probíhat rekonstrukční
práce (objekt vedle radnice). Rekonstrukce probíhá z důvodu příprav prostor
pro zpracování cestovních dokladů s tzv. biometrickými údaji. Rekonstrukční
práce si vyžádají dočasné přemístění zaměstnanců a agend (státní sociální
podpora, přestupky, stavební úřad, krizové řízení, místní hospodářství,
investice, odpady, kultura, památková péče, občanské průkazy, evidence
obyvatel). Bude uzavřen vchod do budovy B, kam je nyní umožněn přístup
pouze vchodem do radnice. Umístěné šipky vás navedou do příslušných
kanceláří.

v Krakonošovy letní podvečery, jak o nich bylo zmíněno ve
zpravodaji listopad-prosinec 2005, doznaly určité změny. Druhý ročník se
uskuteční od středy 12.července do soboty 15.července. Pro naši obec byl
vybrán čtvrtek 13.července. Doufáme, že třináctka bude šťastným číslem.
V letošním roce bude pro účinkující i diváky zajištěn autobus do a
z Jilemnice. Jilemnicko-svazek obcí vyhlásil výtvarnou a rukodělnou soutěž
pro školy „O nejkrásnějšího Krakonoše.“ Vítězové příslušných kategorií
budou slavnostně vyhlášeni v průběhu Krakonošových letních podvečerů.
v U příležitosti Dne učitelů se v úterý 28.března ve Společenském
domě Jilm konalo setkání pedagogů se zástupci samosprávy. Součástí tohoto
setkání bylo i předání Pamětních listů oceněným. Z naší školy se setkání
zúčastnila paní Mgr. Blanka Peterková (31 let ve školství) a pan Petr
Pospíchal (37 let ve školství). Radou obce byli navrženi na ocenění
v kategorii za celoživotní přínos. Oběma srdečně blahopřejeme.
v Výměna občanských průkazů. Podle nařízení vlády č. 612/2004
Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově
čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.prosince 1996, za občanské
průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.prosince 2006.
Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do
30.listopadu 2006.
Občanský průkaz vzor 93 – vydával se od 1.5.1993 do
karta. Platnost končí podle doby vydání dokladu.
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 1994
31.prosince 2005.
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 1996
31.prosince 2006.
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 1998 –
31.prosince 2007
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 2003
31.prosince 2008.

30.11.1994, tzv. ID
– skončí platnost
– skončí platnost
skončí platnost do
– skončí platnost

Občanský průkaz vzor 94 – vydával se od 1.12.1994. Od 1.11.1996 se
vydává s folií s hologramem. Platnost končí podle doby vydání dokladu.
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 1994 – skončí platnost
31.prosince 2005.
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 1996 – skončí platnost
31.prosince 2006.

Občanské průkazy vydané do 31.prosince 1998 – skončí platnost
31.prosince 2007.
Občanské průkazy vydané do 31.prosince 2003 – skončí platnost
31.prosince 2008.
v Základní škola připravuje:
Poškoláci za školou aneb Den dětí může trvat i týden !
Na přelomu května a června bychom chtěli pro žáky 2. stupně uspořádat
sportovně poznávací týden v oblasti Českého ráje. Kromě seznamování
s místní přírodou, kulturou a historií plánujeme pěší turistiku, výlety na
kolech, sjíždění Jizery na loďkách i lezení ve skalách.
Abychom co nejvíce snížili finanční náklady spojené s pobytem ve
stanovém táboře, hodláme si stravování zajistit sami. Přesto, aby se všechny
děti mohly akce bez problémů zúčastnit, prosíme všechny, kteří nás mohou
peněžním příspěvkem či jakkoli jinak (dopravou, hmotně – např.
bramborami J ) podpořit, ať nás zkontaktují. Budeme vděčni za každou, i
sebemenší pomoc.
v Vážení spoluobčané, dovoluji si Vám oznámit, že voda ve studánce u
kapličky ve Stromkovicích byla podrobena chemickému rozboru, který
provedli Vodohospodářské laboratoře Pardubice. Voda dle výsledku vyšetření
je velmi zdravá a vzorek vody vyhověl ve všech ukazatelích kompletního
rozboru na nezávadnost pitné vody. Rozbor vody objednal pan starosta
z Jablonce nad Jizerou, kterému patří moje poděkování. Kopie celkového
rozboru je k dispozici na místním obecním úřadu..
Antonín Holubec st.
v Ponikelští ochotníci Vás srdečně zvou na premiéru „Krvavého
románu“, kterým se představí v pondělí 1.května t.r. v Kantýně.
v Tradiční běh do vrchu Poniklá – Rezek se uskuteční v sobotu
20.května 2006.

Společenská kronika
Jubilea v březnu a dubnu 2006
70 let
paní Marta Dědečková
70 let
paní Otília Jánošíková
70 let
pan Otto Kraus

70 let
80 let
80 let

paní Miluška Jandurová
paní Božena Stínilová
paní Magda Smrčková

Blahopřejeme!
Stříbrná svatba
21.března 2006 manželé Eva a Zdeněk Martincovi
18.dubna 2006 manželé Věra a Blahoslav Hanušovi
25.dubna 2006 manželé Jana a Radomír Šírovi
Gratulujeme!
Úmrtí
28.března pan Jiří Skalský ve věku nedožitých 71 let
Čest jeho památce!
Poděkování
Obec Poniklá touto cestou děkuje panu Zdeňku Zemánkovi a panu Eduardu
Patočkovi za dobrovolné vyčištění lávky pro pěší za řadovými garážemi.
V letošní zimě byly opět upravovány lyžařské běžecké tratě, o které se vzorně
starala obec s vedoucím Drobných služeb panem Radomírem Šírem. Téměř
denně jsme je využívaly k výšlapu po okolí. Potkávali jsme se na nich nejen
se stejně starými sousedy, ale i s podstatně mladšími skupinkami či
jednotlivci, fandícími běžeckému lyžování. My jsme samozřejmě neběhali,
ale ke krásným odpoledním vycházkám, po perfektně upravených stopách,
jsme vychutnávali krásné počasí, čerstvý vzduch a zdravý pohyb. Za tuto
službu děkujeme.
Manželé Lidmila a Jaroslav Kadaví

Fotbal
Rozlosování okresního přeboru mužů - jaro 2006

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

hrací
den

datum

sobota
sobota
sobota
sobota
pondělí
sobota
středa
sobota
sobota
středa
sobota
neděle
sobota

15.duben 2006
22.duben 2006
29.duben 2006
6.květen 2006
8.květen 2006
13.květen 2006
17.květen 2006
20.květen 2006
27.květen 2006
31.květen 2006
3.červen 2006
11.červen 2006
17.červen 2006

začátek

domácí

hosté

16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00

Poniklá
Horní Branná B
Poniklá
Kruh
Bělá
Poniklá
Poniklá
Roztoky
Poniklá
Tatobity
Bozkov
Studenec B
Poniklá

Rokytnice
Poniklá
Nová Ves B
Poniklá
Poniklá
Víchová
Košťálov
Poniklá
Mírová B
Poniklá
Poniklá
Poniklá
Martinice

Rozlosování okresního přeboru žáků - jaro 2006

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

hrací
den

datum

neděle
sobota
sobota
neděle
sobota
sobota
sobota

16.duben 2006
22.duben 2006
29.duben 2006
7.květen 2006
13.květen 2006
20.květen 2006
27.květen 2006

začátek

domácí

hosté

12,30
14,30
14,30
9,30
14,30
9,30
14,30

Benecko
Poniklá
Poniklá
Víchová
Poniklá
Vysoké
Poniklá

Poniklá
Bozkov
Martinice
Poniklá
Studenec
Poniklá
Jablonec

Rozlosování okresního přeboru minižáků - jaro 2006
hrací
den

datum

začátek

domácí

hosté

9.duben 2006
15.duben 2006
22.duben 2006
29.duben 2006
7.květen 2006
13.květen 2006
21.květen 2006
27.květen 2006
4.červen 2006
sobota 10.červen 2006

9,30
9,30
11,15
9,30
9,30
9,30
9,30
9,30
9,00

Košťálov
Poniklá
Mírová
Poniklá
Studenec
Poniklá
Rokytnice
Poniklá
volno
Jablonec

Poniklá
Jilemnice
Poniklá
Horní Branná
Poniklá
Sedmihorky
Poniklá
Vysoké
Poniklá
Poniklá

11. sobota 17.červen 2006

9,30

Poniklá

Libštát

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

neděle
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota

Okolo Poniklé
Zájemcům o turistiku nabízí Tělovýchovná jednota Poniklá výšlap po
okolí Poniklé.
Start: Poniklá vlakové nádraží v 9.00 hodin v sobotu 10.června 2006.
Cíl:
Poniklá kostel sv.Jakuba Většího.
Kategorie:
Všichni zájemci o pěší turistiku.
Co:
Turisticko poznávací vycházka 15 – 20 km.
Pěkný výlet a hezké zážitky přeje ing. Jaromír Jirouš.

O pohár sv. Floriána
Sbor dobrovolných hasičů Poniklá srdečně zve na 11.ročník soutěže
v požárním útoku „O pohár sv. Floriána.“ Soutěž probíhá podle pravidel
požárního sportu ve dvou kategoriích, a to v ženském obsazení a v mužském
obsazení.
Soutěž se koná v sobotu 29.dubna 2006 na fotbalovém hřišti
v Poniklé. Prezentace je od 8.30 do 9.00 hodin. Zahájení začíná v 9.00 hodin.
Zajištěno je občerstvení i krytá tribuna se zázemím.
Na hojnou účast se těší pořadatelé.

Uctění památky sv. Floriána a památky padlých
V pátek 5.května 5006 v 17.30 hodin se koná uctění památky
sv. Floriána u lípy Svobody a od 18.00 hodin pietní akt s kladením věnců
u pomníku padlým v Poniklé a na Přívlace.
Miloš Holubec, velitel SDH

ROZPIS STOMATOLOGICKÝCH POHOTOVOSTNÍCH
SLUŽEB V JILEMNICI
PROVOZNÍ DOBA
sobota, neděle, svátky 8.00 – 11.30 hodin
KVĚTEN 2006
pondělí 1. 5.
MUDr. Marie Mühlová
Studenec 370, Studenec u Jilemnice
Tel. 481 596 339

sobota – neděle 13. – 14. 5.
MUDr. Daniela Zajícová
Pošepného 263, Jilemnice
tel. 481 545 620

Sobota-neděle 6. – 7. 5.
MUDr. Aleš Malý
Dolní 172, Rokytnice nad Jizerou
Tel. 481 523 393

sobota – neděle 20. – 21. 5.
MUDr. Irena Štilcová
Pošepného 263, Jilemnice
tel. 481 545 556

Pondělí 8.5.
MUDr. Jiřina Machová
Horní Branná 3
Tel. 481 584 215

sobota – neděle 27. – 28. 5.
MUDr. Oldřich Peterka
Víchová nad Jizerou 178
tel. 481 543 005

ČERVEN 2006
sobota – neděle 3. – 4. 6.
MUDr. Marie Folprechtová
Horní 164, Rokytnice nad Jizerou
tel. 481 523 876

sobota – neděle 17. – 18.6.
MUDr. Karel Král
Komenského 2, Jilemnice
Tel. 481 545 621

sobota – neděle 10. – 11. 6.
MUDr. Jaroslav Valeš

sobota – neděle 24. – 25.6.
MUDr. Milan Prokop

Roztoky u Jilemnice 240
Vysoké nad Jizerou
tel. 481 587 313

Nám. Dr. Kramáře 58,
tel. 481 593 356

ČERVENEC 2006
sobota – neděle 1. – 2. 7.
MUDr. Miroslav Michálek
Harrachov 252
tel. 481 529 070

sobota- neděle 15. – 16.7.
MUDr. Jana Hrbková
Jablonec nad Jizerou 321
tel. 481 591 103

středa – čtvrtek 5. – 6. 7.
MUDr. Hynek Štilec
Pošepného 263, Jilemnice
tel. 481 545 556

sobota – neděle 22. – 23.7.
MUDr. Jiřina Machová
Horní Branná 3
tel. 481 584 215

sobota – neděle 8. – 9. 7.
MUDr. Dana Mařasová
Poštovní 481, Jilemnice
tel. 481 541 096

sobota – neděle 29. – 30.7.
MUDr. Karel Král
Komenského 2, Jilemnice
tel. 481 545 621

SRPEN 2006
sobota – neděle 5. – 6. 8.
MUDr. Milan Prokop
Nám. Dr. Kramáře 58, Vysoké nad Jizerou
tel. 481 593 356

sobota – neděle 19. – 20.8.
MUDr. Miroslav Michálek
Harrachov 252
tel. 481 529 070

sobota – neděle 12. –13. 8.
MUDr. Hynek Štilec
Pošepného 263, Jilemnice
tel. 481 545 556

sobota – neděle 26. – 27.8
MUDr. Jaroslav Valeš
Roztoky u Jilemnice 240
tel. 481 587 313

Interlana v roce 2005
Po každoročním shrnutí – co nového v Interlaně, i nyní se pokusíme stručně
přiblížit co se v uplynulém roce v přádelně změnilo, jak se nám dařila výroba
speciálních přízí a co nového nás čeká v letošním roce.

Rok 2005 byl pro Interlanu rokem, který nastínil jakým dalším vývojem se
tato výroba bude ubírat v budoucnu. Dá se říci, že pro výrobu i vývoj
zaměstnanosti to byl rok vcelku úspěšný, kdy nedocházelo k výkyvům ani v
počtu zaměstnanců ani ve výkyvům v plnění výrobních úkolů. Je sice pravda,
že nebyly schváleny některé investiční akce, ale tato skutečnost nijak
neovlivnila výrobu téměř 40. druhů přízí, které jsou v našem stálém výrobním
sortimentu. K mírnému útlumu ve výrobě došlo v posledním čtvrtletí , který
byl způsoben poklesem poptávky hrubších přízí. To se projevilo na menším
podílu přesčasové práce a především naše zaměstnankyně měly možnost si
odpočinout od mimořádných sobotních směn, které v předcházejících letech
byly na pořadu prakticky každý týden. Především v roce 2004, kdy naše
měsíční výroba přízí neklesala pod 100tun.
Jak jsme se již v úvodu zmínili o plánovaných opravách a modernizacích,
nebyl náš investiční plán splněn, tak jak jsme si představovali. Za zmínku
však jistě stojí oprava střešních žlabů a svodů na hlavní budově a instalace el.
výhřevného kabelu po celé délce předního žlabu, takže v zimním období již
nedochází ke tvorbě ledových krápníků, které vážně ohrožovaly provoz na
hlavní komunikaci 1. třídy. Dále byla již definitivně skončena demolice
kotelny a plechová hala je již využívána na sklad surovin, zatím se zadní
štítovou stěnou krytou plachtou.
Co se týká strojového parku, tak v souvislosti s přechodem na výrobu stále
jemnějších přízí bude nutné zakoupit ještě jeden posukovací stroj tzv.
melanžer, který pomáhá k lepšímu mísení a rozčesání jednotlivých surovin
před posukováním. A právě touto cestou se bude zřejmě ubírat další osud
přádelny v Poniklé.
I na nás totiž doléhá tlak asijských textilních výrobců , kteří se snaží o dovoz
nejen hotového zboží na světové trhy ve stále rostoucím množství, ale už
i v přízích z našeho sortimentu se nám stává velice vážným konkurentem.
Zatím se jedná o hrubé příze ve větších objemech, ale nikdo v současnosti
nedokáže odhadnout jaký vývoj přinesou další roky v této oblasti. Jedno je již
dnes jisté, levná pracovní síla a dotovaná energie především v Číně, která
v současnosti zaměstnává více jak 90miliónů lidí v textilním průmyslu, bude
i nadále ničit konkurenci na celém světě, včetně ČR. Bohužel tento scénář se
neodvíjí jen v textilním průmyslu, asijští výrobci se v současnosti se svými
produkty stále více dotahují i na renomované firmy snad ve všech
průmyslových odvětvích a je jen otázka času kdy je předstihnou i v kvalitě.
Bohužel EU jako velký hospodářský celek přijímá jen velice málo opatření,
která by cestu těmto výrobcům na evropský trh znepříjemnila nebo dokonce
zastavila. Naopak,
v současnosti aktivity velkých textilních světových
firem právě míří na východ – především do Číny, kde otvírají své nové

filiálky a tím těmto negativním trendům samovolně otvírají cestu jak se
pohodlně dostat na světové trhy. To sebou nese zvýšení koupěschopnosti
asijského obyvatelstva a tak se pomalu, ale jistě hlavním odbytištěm široké
škály výrobků stává právě asijský trh, což v konečném důsledku bude zřejmě
znamenat postupné chudnutí obyvatel i ve vyspělých demokratických zemí.
Ale to jsme odbočili od Interlany příliš daleko. Co pro nás tyto výše popsané
skutečnosti znamenají a jaký budou mít dopad přímo na přádelnu v Poniklé je
v současnosti zatím těžké odhadovat.
Možná, že nastane jistý útlum ve výrobě především hrubších přízí a nakonec
budeme nuceni přejít na pouze dvousměnný provoz. Na druhé straně se
budeme muset specializovat na malé partie a jemné kvalitní příze, jejíchž
výroba by nás mohla držet dalších několik let a přádelna v Poniklé, která
letos(zřejmě v září) oslaví 110let od svého založení bude i nadále zaměstnávat
ponikelské občany a historie z roku 1996( kdy došlo k uzavření tohoto
provozu) se snad nebude v příštích deseti letech opakovat.
Poniklá duben 2006

Jaroslav Čížek

