Výsledky hlasování do PS Parlamentu České republiky
2. - 3. června 2006
volební okrsek č. 1 v obci PONIKLÁ
Počet oprávněných voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
Pořadí Politická strana

971
644
644
643
Počet získaných hlasů

1.

Občanská demokratická strana

198 (30,8 %)

2.

Česká strana sociálně demokratická

187 (29,1 %)

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

95 (14,8 %)

4.

KDU-ČSL

77 (12,0 %)

5.

Strana zelených

27 (4,2 %)

6.

SNK Evropští demokraté

19 (2,9 %)

7.

Strana zdravého rozumu

9

(1,4 %)

8.

Koalice pro Českou republiku

7

(1,1 %)

9.

Právo a spravedlnost

5

(0,8 %)

10.

Nezávislí

4

(0,6 %)

11.

Nezávislí demokraté

3

(0,4 %)

11.

Pravý blok

3

(0,4 %)

11.

Balbínova poetická strana

3

(0,4 %)

14.

Strana rovnost šancí

2

(0,3 %)

14.

Unie svobody – Demokratická unie

2

(0,3 %)

16.

4 VIZE

1

(0,1 %)

16.

Národní strana

1

(0,1 %)

Zprávy z jednání rady obce.
Vážení občané,
Rada obce se schází pravidelně 1x za 14 dní a pokud situace vyžaduje, projedná
nutné záležitosti i v jiném termínu. Během dubna, května i června musela rada
projednávat následující:
• se zabývala podmínkami pro napojování staveb na obecní kanalizaci
a odsouhlasila pravidla, podle kterých bude nadále postupováno. Objekty
k trvalému bydlení, které byly kolaudovány do 31.12.2001 budou napojeny
na kanalizaci samostatnou přípojkou. Projektovou dokumentaci zajišťuje na
své náklady obec. Výstavbu včetně kolaudace provede stavebník na své
náklady. Vynaložené náklady na vybudování přípojky budou ve prospěch
vlastníka z nákladů na vodné a stočné do výše doložených nákladů,
maximálně však do 1300,- Kč 1 metr přípojky
a 11000,- 1 kanalizační
šachta. Pro objekty k trvalému bydlení kolaudované od 1.1.2002 a objekty
trvale neobydlené a rekreační stavby bez ohledu na datum kolaudace
pořizují stavebníci stavební povolení, realizaci i kolaudaci na vlastní
náklady.
• schválila smlouvu o dílo s panem Bohumilem Řezníčkem z Trutnova na
rekonstrukci krovu a střechy domu čp. 319 (na Preložce) a a s panem
Markem Tůmou uzavřela smlouvu o provádění stavebního dozoru na této
rekonstrukci. Před uzavřením těchto smluv byli osloveny i další firmy, které
se buď vůbec neozvaly, zakázku odmítly a nebo podaly horší nabídku. Při
prohlídce objektu byly zjištěny další závady, jejichž odstranění nebylo
v původní nabídce (nabídka vycházela ze znaleckého posudku na stav
střechy).
• zabývala se projektem obslužného objektu v areálu Homole. Původně rada
zamýšlela oslovit okolní stavební firmy (Nechanický, Janda, Petruška,
Preisler..), po předložení rozpočtu však od tohoto záměru rychle upustila a
doporučuje stavbu svépomocí, pouze s využitím zaměstnanců drobných
služeb a místních řemeslníků. Výstavba svépomocí byla později schválena
zastupitelstvem obce.. Také se konečně podařilo získat stavební povolení na
zasněžování a tím pádem i dotaci ve výši cca 170000,- na jeho pořízení.
Důvodem prodloužení termínu vydání povolení byl nesouhlas pana Rychtáře
a tak musel být projekt upraven. Majiteli penzionu Homole, panu Šírovi, byl
vyplacen pronájem za užívání nebytových prostor ve výši 31500,-, a to i
přesto, že neuzavřel žádnou smlouvu. Zaplacená částka byla radou navržena
ve smlouvě, kterou jsme s ním chtěli uzavřít. Došlá faktura za úklid,
hygienické prostředky, vytápění apod. (26397,-) již proplacena nebyla, rada
se domnívá, že tyto náklady jsou již obsaženy v uhrazené částce. Vedoucí
vleku, pan Šír R. radu pravidelně informoval o provozu a výsledcích.
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Celkové tržby na vleku v letošním roce činily 1648210,- Kč (jízdenky
a rolery), Celkové přímé náklady byly 1170900,- (mzdy, elektřina, servis,
náhradní díly, nafta, nájem sněhového děla…), dále je nutné do nákladů
zahrnout část investičních nákladů (odpisy investic) a splátku rolby. I po
započtení těchto nákladů byl letošní rok výdělečný, především díky velice
příznivé zimě.
řešila situaci v Nové Vsi, která vznikla při prodeji obecního pozemku panu
Koldovskému. Na místě provedla místní šetření, kde bylo navrženo rozšíření
cesty, které zlepší nájezd do Nové Vsi a umožní lepší zimní protahování.
S navrženým řešením souhlasí obec, manželé Koldovští i správa silnic. Na
odsouhlasené rozšíření cesty je již v současné době vyhotovován projekt.
na rekonstrukci stravovacího zařízení ve škole byly uzavřeny smlouvy
o dílo na dodávky dílčích prací s pány Kocourkem, Dobiášem, Kynčlem
a Holubcem. Výsledná cena je podstatně nižší než původní rozpočet
projektu. Prováděné změny jsou požadovány OHS a pokud by nebyly
provedeny, mohlo by dojít i k uzavření kuchyně. Rekonstrukce by měla být
provedena během letních prázdnin.
konečně se snad podařilo dosáhnout přijatelného stavu při prodeji pozemku
číslo 141 v kú. Přívlaka manželům Hojným. Prodej již byl schválen, zrušen,
opět schválen a opět prodej napaden. Manželé Hojní byli vyzváni, aby
předložili takové řešení, které bude vyhovovat jak jim, tak jejich sousedům.
Takové řešení nakonec předložili a pozemek byl již prodán, doufejme že
nyní již ke všeobecné spokojenosti.
rada se po problémech, které vznikly při frézování sněhu ze hřiště, dohodla
se zástupci fotbalistů a hasičů na údržbě a úpravě hřiště a přilehlých
pozemků. Hranice již jsou jasné od loňského roku, kdy byly vytyčeny
firmou z Jablonce nad Nisou. Dále bylo radou doporučeno, aby se majitelům
sousedních pozemků včas hlásily akce, které by mohly negativně ovlivnit
jejich vlastnictví.
RO souhlasila s vytvořením pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací pro dvě osoby. Výše příspěvku na jedno pracovní místo je
6000,- měsíčně.
již od Vánoc řešila rada stížnosti nájemníků v čp. 307 na stav komínů. Byly
vystaveny dva protichůdné posudky. Rozhodla až provedená tlaková
zkouška, která potvrdila netěsnosti. Komíny byly proto již vyfrézovány
a vyvložkovány nerezem.
souhlasila s vybudováním protipovodňových zábran v Nové Vsi. Tamní
obyvatelé předložili návrh a zábranu též zbudují, obec bude financovat
pouze materiál (cca 13000,-)
EMPLA Hradec Králové provádí botanické a zoologické hodnocení lokalit
vybíraných v územním plánu. Údajně pro vyšší nároky byla cena zvýšena
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o 85000,- . S touto firmou bylo dále jednáno o ceně, neboť takové navýšení
považovala rada za nehorázné, kdy firma zneužívá svojí jedinečnost
a vědomí, že obec hodnocení potřebuje pro schválení územního plánu. Po
ostřejším jednání zaslala firma nový návrh smlouvy, kde je navýšení pouze
o 10000,-.
pro řešení havarijní situace u Mejta (spadlá část cesty) byly stavební firmy
vyzvány k předložení nabídek na opravu. Z došlých nabídek ještě nebylo
vybráno, neboť zatím není ani zcela jasný způsob financování (nevíme,
odkud na to vezmeme peníze)
Do 31.5. by měla být předána na ministerstvo školství a ministerstvo financí
žádost o dotace na výstavbu tělocvičny. RO se tak pokouší získat finanční
prostředky mimo běžné dotační tituly a granty. Žádost musí být předána
prostřednictvím poslance parlamentu. Vzhledem k probíhajícím volbám to
byl úkol obtížný. Žádost se nakonec podařilo „vnutit“ panu poslanci
Vondruškovi, který je i po volbách nadále členem parlamentu.
na návrh občanů souhlasila rada s rozmístěním pěti laviček v okolí obce při
vycházkových trasách: Kavánka, u pískovny, U Křížku, na Benátkách
a u DPS. Pokud se lavičky osvědčí a nikdo je neukradne, bude možné příští
rok počet laviček zvýšit.
RO zhodnotila předložené varianty na úpravu vstupu do MŠ tak, aby
nedocházelo v zimě k ohrožení padajícím sněhem a ledem ze střechy. Dvě
varianty předložila Ing. Trýznová a RO vybrala variantu sice dražší, ale lépe
řešící prostor. Na úpravu vchodu bude muset být vydáno stavební povolení
a dodavatel zatím není vybrán.
na popud obce byla zrušena DZ "Stůj, dej přednost v jízdě" na Přívlace
u železniční trati (v zimě se po zastavení nešlo rozjet)
pověřila pány Plichtu a Kulhavého, aby se pokusili získat finanční
prostředky na cestovní ruch. O tento grant jsme nakonec ani nežádali, neboť
minimální rozpočet akce byl 200000,- s 25% účastí obce (min. 50000,-).
Vzhledem k tomu, že i přes výzvu se žádní podnikatelé neozvali, nebyli
bychom schopni této částky v tak krátkém termínu využít.
RO navrhla na ocenění pedagogů za celoživotní přínos paní Peterkovou
a pana Pospíchala. Ocenění převzali na setkání pedagogů dne 28.3.
v Jilemnici.
na KÚ Liberec byla zaslána žádost o grant na opravu zkorodovaných
a poškozených značek na místních komunikacích. Podíl obce je zde jen
20%.
RO byla informována o zrestaurování Božích muk u "Křížku" (u horního
kravínu). Opravu provedla firma Petr Beneš z Trutnova, celá oprava byla
financována ze soukromých zdrojů.

•

RO opět nesouhlasila se zavedením internetu do místní knihovny. Důvodem
jsou malé prostory, nutnost elektroinstalace a zvýšení mzdových prostředků.
Navíc vysokorychlostní internet po telefonní lince je reálný asi za dva roky.
Základní údaje jistě pomohou našim občanům nalézt zaměstnanci OÚ
a přístup k internetu pro návštěvníky Poniklé je spíš příležitost pro soukromé
podnikatele.
• RO je ne každém jednání seznamována s problémy na ČOV. 2 členové rady
se zúčastnili vodohospodářské výstavy v Brně, kde se snažili získat odborné
řešení problému. Výsledek byl jednoznačný, především je nutné předčištění
odpadních vod vtékajících do čistírny. Toto předčištění v původním projektu
vůbec nebylo. V brně byly navázány kontakty s několika firmami, které
přislíbily předložit nabídky na projekt a realizaci předčištění. Jedna z firem
již Poniklou navštívila a změřila si vše potřebné.
• kvůli změně vysílací frekvence musely být přeladěny domácí přijímače
BOR, přeladění stálo zatím 35000,-. Tuto změnu nařídil Český
telekomunikační úřad a není vyloučeno, že nám v budoucnu nebude
přidělena opět jiná frekvence.
• rada byla seznámena s návrhem vyhlášky o vodném a stočném, kde by se
platba skládala vždy s paušální pevné částky a částky pohyblivé, která by se
určovala dle skutečných nákladů. Dále byla seznámena s návrhem vyhlášky
o náhradním zásobování pitnou vodou, která by řešila situaci, která zde
nastala v březnu.
• jednání rady se také zúčastňuje ředitel školy, který nás informoval
o personálních změnách pro příští rok, o průběhu sběru druhotných surovin,
o školních akcích. RO doporučila zveřejnění ve zpravodaji.
Tolik asi to nejdůležitější, co se stalo v jarních měsících roku 2006 a o čem vás
mohu informovat.
místostarosta

ZÁPIS
z 22.veřejného zasedání zastupitelstva obce
konaného v úterý 23.května 2006 od 16.00 hodin
v pohostinství „U Floriána“
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 12 zastupitelů
Omluvena paní Kynčlová a paní Pičmanová za pozdní příchod
Neomluven: Miroslav Hnyk

Ověřovatelé zápisu: Lidmila Kadavá, Miloš Holubec
Zapisovatel: ing. Polej
Návrh na usnesení: ing. Petr Plichta
PROGRAM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
Zpráva o činnosti rady obce za období od 6.března do 15.května 2006.
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.
Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2005.
Schválení výsledku hospodářské činnosti za rok 2005.
Zpráva z prověrky hospodaření správy a údržby nemovitostí.
Schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva pro rok 2006.
Schválení žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Schválení návrhu vyhlášky č. 2/2006 a 3/2006, kterými se zrušují OZV
č.2/1996 a 3/1999.
Schválení návrhu změny OZV č. 4/2006.
Schválení návrhu vyhlášky č. 5/2006 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Schválení návrhu vyhlášky č. 6/2006, kterou se vydává Požární řád.
Vyúčtování zimní sezóny lyžařského vleku HOMOLE.
Stavba obslužného objektu HOMOLE.
Pozemky – výkup, prodej.
Různé: - Dodatek ke smlouvě č. 385/2005.
- Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro období 2007-2011.
- Zakoupení domku na nářadí pro DPS.
- Oznámení obce č. 1/2006.
- Nařízení obce č. 1/2006 a č, 2/2006.
- Oprava opěrné zdi u Mejta.
Diskuze.
Návrh na usnesení a závěr.

Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
Veřejné zasedání zahájila paní starostka v 16.05 hodin za přítomnosti
12 zastupitelů. Paní Kynčlová a paní Pičmanová se dostavily později. Byli
navrženi ověřovatelé zápisu, zapisovatel a navrhovatel. Minulý zápis
z posledního zasedání byl podepsán ověřovateli bez připomínek. E-mailovou
poštou byl zaslán nesouhlas zastupitele Mikoláška k přijetí usnesení č. 474,
kterým bylo schváleno umístění podpisových archů Petice proti výstavbě vodní
nádrže Vilémov. Vzhledem k tomu, že podpisová akce již byla ukončena, je
rušení tohoto usnesení bezpředmětné.

Paní starostka doplnila informace o výsledku podpisové akce. Petice
byla předána zástupci obcí Pasek nad Jizerou, Rokytnice nad Jizerou,
Harrachova a Kořenova na ministerstvo zemědělství. Jeho stanoviska je však
neměnné, tj. schválení návrhu umístění nádrže do Územního plánu VÚC
Libereckého kraje. Ministerstvem bylo přislíbeno prověření varianty na snížení
rozlohy nádrže.
ZO pak schválili navržený program, ověřovatele, zapisovatele
a navrhovatele.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 6.března do 15.května 2006.
Zprávu přednesl pan Ing. Plichta. Ke zprávě diskutoval pan Mikolášek,
který se zeptal na vyplacení částky 31 500,-Kč panu Šírovi, když nebyla
s majitelem penzionu uzavřena žádná smlouva. Odpověděla paní starostka. Jiné
dotazy k předložené zprávě vzneseny nebyly. Zpráva je přiložena k zápisu.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od
6.března do 15.května.2006.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Ad 3) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2005
Kontrola hospodaření obce za rok 2005 byla provedena Libereckým
krajem, odborem kontroly ve dnech 14.září 2005 a 13.dubna 2006. Kontrola byla
zaměřena na aplikaci platných zákonných norem, na plnění opatření k odstranění
nedostatků zjištěných v předchozím roce, na kontrolu stavů na bankovních
účtech hospodářské činnosti, kontrolou inventarizace majetku, kontrolou
odměňování členů zastupitelstva, kontrolou součinnosti obce (zřizovatele) vůči
příspěvkovým organizacím, vnitřní kontrolou a dalšími okruhy spadajícími do
působnosti obce. Ve zprávě je vytýkána chybná formulace usnesení, kterým je
závěrečný účet odsouhlasen „bez výhrad“, obsahově nenaplňuje ustanovení § 17
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Také je velice obtížné splnit
podmínku § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb., o přezkumu
hospodaření ÚSC, z kterého vyplývá povinnost podat přezkoumávajícímu
orgánu o přijatých opatřeních písemnou zprávu nejpozději do 15 dnů po
projednání této zprávy spolu se závěrečným účtem v zastupitelstvu obce.
Dílčími nedostatky bylo nedoložení nebo jednoznačné prokázání podkladů na
účtech 316-Ostatní pohledávky, 378-Jiné pohledávky, 271- Poskytnuté návratné
finanční výpomoci mezi rozpočty, 959-Ostatní dlouhodobé závazky, 324- přijaté
zálohy a účtu 031-Pozemky. Konkrétně u pozemků je dokladování velice
obtížné, protože nelze vytýčit všechny hranice a není v silách inventurní komise
obejít a fyzicky dokladovat veškeré obecní porosty. Rozdíl na účtu 028-Drobný

dlouhodobý hmotný majetek ve výši 16 372,82 byl zapříčiněn již v minulých
letech pravděpodobně při odepisování vyřazeného majetku Drobných služeb
a položka nebyla spárována. Rozdíl bude odúčtován v letošní inventuře. Žádné
závažné nedostatky nebyly kontrolou prokázány (kopie zprávy je v příloze).
Návrh na usnesení (§ 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.):
• ZO ukládá účetní obce paní Soukupové doložit podklady k účtům 316,
378, 271, 272, 959, 354 324 a 042, nejpozději do 30.6.2006.
• ZO ukládá paní Novákové doložit podklady k účtu 031-Pozemky,
nejpozději do 30.6.2006.
• ZO ukládá účetní obce dohledat inventarizační rozdíl ve výši 16 372,82
Kč a rozdíl dodatečně proúčtovat. Termín do 30.září 2006.
• ZO ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru vypracovat plán činnosti
na rok 2006 nejpozději do 30.června 2006. Odpovídá Kynčlová
a Udatný
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Ad 4) Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2005.
Rozpočet pro rok 2005 byl schválen v ZO 30.3.2005 jako schodkový.
Skutečné příjmy po konsolidaci (očištění) dosáhly 13 031 521,15 Kč, skutečné
výdaje činily 12 391 775,05 Kč. Zůstatek běžného účtu k 31.12.2005 činil 617
282,75 Kč (viz zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Poniklá za rok
2005).
Návrh na usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet obce s výhradami obsaženými
v návrhu na opatření dle bodu 3.
Hlasování:
pro 12
proti 0
zdržel se 0
Ad 5) Schválení výsledku hospodářské činnosti za rok 2005.
Schválení výsledku hospodářské činnosti (vlek, koupaliště, byty) je
podmíněno schválenými postupy při ročním zúčtování vykazující jednotky
(obce). Hospodářský výsledek po zdanění, se po několika letech, kdy byl
převážně minusový, dostává do kladných hodnot. Za loňský rok byl výsledek
hospodářské činnosti ve výši 342 869 ,52 Kč.
V 16.30 hodin se dostavila na jednání paní Kynčlová, tím se počet
přítomných zastupitelů zvýšil na 13.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje převod kladného výsledku hospodaření
z hospodářské činnosti za rok 2005 ve výši 342 869,52 Kč z účtu 931 na účet
932 (účet 931=hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, účet
932=nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let).

Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Zpráva z prověrky hospodaření správy a údržby nemovitostí.
V období od 18. do 20.dubna 2006 byla prověřována oblast správy
a údržby nemovitostí, kterou pro obec zajišťuje prostřednictvím Mandátní
smlouvy pan Josef Šafránek. Předmětem prověrky bylo dodržování rozpočtové
kázně, vedení pasportizace domů a bytů, evidence dlužníků a prověření způsobu
vedení účetní evidence. Namátkou byly kontrolovány dodavatelské faktury
a pokladní doklady za období leden 2005 až březen 2006. Bylo zjištěno, že
k dlužnému nájemnému není účtován poplatek z prodlení. Dále došlo
k pochybení u nájemnice paní Paťanové, které po výměně bojleru není účtováno
měsíční nájemné. Rovněž se do nájemného nepromítla instalace měřícího
zařízení pro tepelnou energii nájemníkům v čp. 267. Další pochybení bylo
zjištěno při rozúčtování služeb poskytovaných s bydlením, např. do služeb za
osvětlení nejsou zahrnovány náklady na výměny žárovek, zářivek, vypínačů,
schodišťových automat, jističů apod. Rovněž náklady na společnou televizní
anténu nejsou správně rozúčtovány do služeb za vybavení bytu. V Domě
s pečovatelskou službou bylo zjištěno, že náklady za výtah jsou plně
rozúčtovány do nákladů mezi nájemníky, i když Radou obce bylo v roce 2004
schváleno, že se 50% bude podílet obec. V DPS bylo doporučeno, aby byly
přiměřeně sníženy náklady za elektrickou energii, vodné a stočné vůči
nájemníkovi, a to v souvislosti s placenou službou za praní a žehlení prádla.
Pasportizace bytů je průběžně doplňována při výměně zařizovacích předmětů.
Nejsou zde zaneseny náklady na opravy bytů. Pasportizace domů není vedena.
Nelze zjisti, kdy došlo k opravám konstrukčních prvků domů, výměn střešních
krytin, žlabů, svodů a dalších provedených větších oprav. Je veden seznam
dlužníků za nájemné a poskytované služby v souladu s účetní evidencí. Účetní
evidence je vedena jako hospodářská činnost.
Návrh na usnesení:
• ZO ukládá radě obce usnesením rozhodovat o předepsání, zmírnění,
snížení či odpuštění poplatku z prodlení u plateb
opožděných
a u neplatičů. Termín: do 30.6.2006, odpovídá starostka.
• ZO ukládá radě obce usnesením přiměřeně snížit náklady nájemníkům
DPS za spotřebovanou energii, vodné a stočné, z důvodů provozních
nákladů domu. Termín: do 30.6.2006, odpovídá starostka.
• ZO ukládá Josefu Šafránkovi, správci bytového a nebytového fondu:
- přepočítat od 1.5.2005 nájemné u paní Paťanové,
- rozúčtovat náklady na instalaci měřícího zařízení tepelné energie
nájemníkům v čp. 267,

-

rozúčtovat náklady za osvětlení společných prostor a náklady na
společnou televizní anténu do nákladů spojených se službami
poskytovaných s bydlením,
- dodržovat usnesení rady obce č. 332 ze 7.7.2004, kterým byl
schválen poměr nákladů za používání výtahu v DPS,
- při rozúčtování služeb za vytápění pro domácnosti dodržovat
vyhlášku č. 372/2001 Sb.,
- doplnit pasportizaci bytů o opravy bytů za poslední 3 roky,
- doplnit pasportizaci domů o opravy konstrukčních prvků domů,
výměnu střešních krytin, žlabů, svodů a dalších větších oprav za
poslední 3 roky,
- na fakturách a pokladních dokladech označovat čísla bytů
a domů z důvodu správného účtování,
- zasílat upomínky dlužníkům minimálně 1x za čtvrtletí
s vyčíslením dluhu a poplatku z prodlení,
- vyžadovat posudky o neopravitelnosti předmětů vnitřního
vybavení bytů,
- dodavatelské faktury vystavovat na OBEC Poniklá.
Termín: do 30.6.2006, odpovídá Josef Šafránek
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Schválení odměn neuvolněných členů zastupitelstva obce dle Nařízení
vlády č. 50/2006 Sb.
Dle zmíněného platného nařízení byly měsíční odměny poskytované
neuvolněným členům zastupitelstev obcí zvýšeny o 5% s účinností od 1.1.2006.
Měsíční odměna pro člena rady je nyní navržena ve výši 1 280,-Kč, pro
předsedy výboru, komise a redaktora zpravodaje ve výši 1 150,-Kč a měsíční
odměna pro místostarostu ve výši 5 700,-Kč.
Návrh na usnesení. ZO schvaluje stanovení výše měsíčních odměn
neuvolněných členů zastupitelstva.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 8) Schválení žádosti o poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení.
Ing. Jan Jon, Poniklá čp. 22 žádá zastupitelstvo obce o poskytnutí půjčky
z Fondu rozvoje bydlení na obnovu střešní krytiny ve výši 30 000,-Kč. Žádost
byla předložena 28.února 2006.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení ve
výši 30 000,-Kč na obnovu střešní krytiny čp. 22 Poniklá.

Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 9) Schválení návrhu vyhlášky č. 2/2006 a č. 3/2006, kterými se zrušují
OZV č. 2/1996 a č. 3/1999.
Pracovník ministerstva vnitra ČR důrazně upozornil obec na
nezákonnost některých předešlých obecně závazných vyhlášek z minulého
období. Pokud sama obec tyto vyhlášky nezruší nebo neopraví, zruší je na návrh
MV Ústavní soud. Jedná se o následující obecně závazné vyhlášky obce
Poniklá:
- č. 2/1996: „O stanovení podmínek napojení na obecní splaškovou
kanalizaci.“ Tato OZV byla schválena ZO 23.ledna 1996. V současné době
tato vyhláška odporuje platným předpisům ČR. Podmínky na připojení na
obecní kanalizaci lze řešit pouze OZNÁMENÍM rady obce (viz dále).
- č. 3/1999: „O zimní údržbě místních komunikací.“ Tato vyhláška byla
schválena v ZO 6.prosince 1999. I tato vyhláška v současné době není
v souladu s platnými právními normami ČR. Údržbu místních komunikací
lze řešit pouze NAŘÍZENÍM rady obce (viz dále).
- č. 1/2000: „O zrušení místních částí.“ Tato OZV bude upravena pouze
v článku 1, který odporuje předpisům ministerstva vnitra, konkrétně zákonu
č.128/2000 Sb., o obcích.
- č. 2/2001: „O nakládání s komunálním a stavebním odpadem.“ Tato
vyhláška byla schválena ZO 17.prosince 2001. Vyhláška je dle doporučení
MV přepracovaná a navržena v jiné podobě (viz dále).
- č. 1/2002: „Požární řád.“ V ZO byl schválen 25.března 2002. I tato OZV je
přepracovaná a navržena v jiné podobě, dle doporučení MV.
Zastupitelům byly předloženy návrhy nových nebo přepracovaných vyhlášek.
Návrh
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 2 / 2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Poniklá č. 2/1996
„O stanovení podmínek napojení na obecní splaškovou kanalizaci“
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 23.května 2006 usnesením
č. 498 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Zastupitelstvo obce Poniklá ruší obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá
č. 2/1996 „ O stanovení podmínek napojení na obecní splaškovou kanalizaci“
účinnou od 1.března 1996.

Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Ing.Petr Plichta
zástupce starostky

Květa Kavánová
starostka obce

Návrh
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 3 / 2006,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Poniklá č. 3/1999
„O zimní údržbě místních komunikací“
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 23.května 2006 usnesením
č. 499 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Zastupitelstvo obce Poniklá ruší obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá
č. 3/1999 „ O zimní údržbě místních komunikací“ účinnou od 1.1.2000.
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Ing.Petr Plichta
zástupce starostky

Květa Kavánová
starostka obce

Návrh na usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 2/2006, kterou se
zrušuje OZV č. 2/1996. „O stanovení podmínek napojení na obecní splaškovou
komunikaci.“
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 3/2006, kterou se
zrušuje OZV č. 3/1999. „O zimní údržbě místních komunikací.“
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 10) Schválení návrhu obecně závazné vyhlášky obce Poniklá č. 4/2006.
Návrh
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 4 / 2006,
kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Poniklá č. 1/2000

„O zrušení místních částí “
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 23.května 2006 usnesením
č. 500 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Zrušuje se
Článek 2
Zastupitelstvo obce schvaluje členění obce takto:
Poniklá
Poniklá
Nová Ves
Zabylý
Jilem
Přívlaka
Katastrální území: Poniklá
Přívlaka
se nemění
Článek 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Ing.Petr Plichta
zástupce starostky

Květa Kavánová
starostka obce

Návrh na usnesení: ZO schvaluje OZV obce Poniklá č. 4/2006, kterou se mění
OZV č. 1/2000 „O zrušení místních částí.“
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 11) Schválení návrhu OZV č. 5/2006 „O stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Poniklá
Návrh
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 5 / 2006
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ
OBCE PONIKLÁ

Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 23.května 2006 usnesením
č. 501 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2
písm. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen „zákon o obcích“), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Poniklá, včetně nakládání se stavebním
odpadem.
Článek 2
Shromažďování směsného komunálního odpadu
1) Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při
činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad
v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob
nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.
2) Za směsný komunální odpad se pro účely této vyhlášky považuje odpad
vzniklý po vytřídění jednotlivých oddělené tříděných složek
komunálního odpadu.
3) Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob tak, aby
při manipulaci s nimi z nich nevypadával.
4) Směsný komunální odpad ukládaný do sběrných nádob nesmí být
hutněn (např. sešlapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky
nebo chemicky měněna jeho struktura.
Článek 3
Sběrné nádoby na komunální odpad a jejich stanoviště
1) Sběrné nádoby na komunální odpad (dále jen „sběrné nádoby“) jsou
nádoby, v nichž jsou jednotlivé složky komunálního odpadu
shromažďovány do doby jejich svozu, pro účely této vyhlášky sběrnými
nádobami jsou:
a) typizované sběrné nádoby (popelnice, kontejnery) určené ke
shromažďování směsného komunálního odpadu,
b) zvláštní sběrné nádoby pro odděleně sbírané a tříděné druhy
komunálního odpadu,
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na území obce a slouží pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo
přechodně umístěny za účelem svozu. Stanoviště sběrných nádob jsou
individuální nebo společná pro více uživatelů.

3) Sběrné nádoby se používají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou
určeny.
4) Sběrné nádoby se umísťují na stanovištích určených obcí tak, aby byly
dobře přístupné pro odkládání, shromažďování a odvoz odpadů.
Článek 4
Třídění komunálního odpadu
Komunální odpad se třídí na:
a) papír,
b) nápojové kartony,
c) sklo,
d) plast,
e) objemný odpad,
f) složky nebezpečného odpadu,
g) směsný komunální odpad,
h) železný šrot.
Článek 5
Shromažďování tříděného odpadu
1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na předem obcí určených
stanovištích:
a) hoření Poniklá u čp. 177 ,
b) Poniklá u kostela,
c) střed Poniklé,
d) dolení Poniklá před závodem Interlana,
e) u bytovek čp. 277,
f) u paneláku,
g) Preložka otočka autobusu,
h) Nová Ves u rybárny,
i) u Domu s pečovatelskou službou,
j) Jilem u hasičské zbrojnice,
k) u obecního úřadu.
3) Zvláštní sběrné nádoby na odděleně sbírané a vytříděné složky
komunálního odpadu jsou barevně označena a to:
a) pro papír barvou modrou (kontejnery),
b) pro nápojové kartony barvou oranžovou (pytle),
c) pro směsný plast barvou žlutou (pytle),
d) na sklo bílé barvou bílou (zvony),
e) na sklo barevné barvou zelenou (kontejnery a zvony),
f) na PET lahve barvou žlutou (kontejnery).
Článek 6
Sběr a svoz složek nebezpečného odpadu

1) Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů
vedeném v Katalogu odpadů a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu
nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 k zákonu
o odpadech.
2) Sběr a svoz nebezpečného odpadu je zajišťován 2x ročně jejich
odebíráním na předem vyhlášených stanovištích přímo do sběrných
nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejněny na
úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce, na
výlepových plochách, v místním tisku a v místním rozhlasovém
vysílání.
Článek 7
Sběr a svoz objemného komunálního odpadu a železného šrotu
1) Objemný komunální odpad a železný šrot je takový odpad, který
vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob
(např. koberce, nábytek, pračky, sporáky, bojlery apod.).
2) Sběr a svoz objemného komunálního odpadu a železného šrotu je
zajišťován minimálně 2x ročně jeho odebíráním na předem vyhlášených
přechodných stanovištích přímo do velkoobjemových kontejnerů.
Informace o sběru jsou zveřejněny na úřední desce obecního úřadu na
webových stránkách, výlepových plochách, místním tisku a vyhlášením
v místním rozhlasu.
Článek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není
odpadem komunálním.
2) Stavební odpad lze použít, předat či zlikvidovat zákonem stanoveným
způsobem.
3) Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat obecní kontejner,
který bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní
úřad.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Poniklá č. 2/2001, o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem, ze dne 17.12.2001.
2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.června 2006.
Ing. Petr Plichta
místostarosta

Květa Kavánová
starostka obce

Návrh na usnesení: ZO schvaluje OZV obce Poniklá č. 5/2006 „O stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce
Poniklá.“
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 12) Schválení návrhu OZV obce Poniklá č. 6/2006, kterou se vydává
požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy, kdy právnické
osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.
Návrh
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 6 / 2006,
kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další
případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární
hlídky
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 23.května 2006 usnesením
č. 502 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a 2, § 13 odst. 1
písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 313/2002 Sb.,
tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) upravuje organizaci
a zásady zabezpečení požární ochrany v obci Poniklá (dále jen „obec“), stanoví
podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší
počet osob a stanoví další případy, kdy právnické oso by a podnikající fyzické
osoby zřizují požární hlídky.
Článek 2
Zajištění požární ochrany,
činnost osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
1) Obec zabezpečuje požární ochranu v rozsahu působnosti obce, jak
vyplývá ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a z předpisů upravujících
problematiku požární ochrany. Zpracovává předepsanou dokumentaci
požární ochrany, plní podmínky požární bezpečnosti a zajišťuje činnost
osobami odborně způsobilými k výkonu této činnosti.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, následky
živelných pohrom a jiných mimořádných událostí je zajišťována
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Poniklá.

Článek 3
Způsob nepřetržitého zajištění požární ochrany
1) Nepřetržitý způsob zajištění požární ochrany je zajištěn jednotkou
požární ochrany uvedenou v čl. 2 vyhlášky.
2) Pro ohlášení požárů, popř. jiných mimořádných událostí na území obce
slouží systém ohlašoven požárů, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1
vyhlášky.
Článek 4
Jednotka sboru dobrovolných hasičů
1) Obec zřídila jednotku sboru dobrovolných hasičů zřizovací listinou a
jmenovala jejího velitele. Velitel jednotky odpovídá zřizovateli za
připravenost jednotky k plnění stanovených úkolů a za její veškerou
činnost.
2) Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů, početní stav, vybavení
požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany obsahuje
příloha č. 2 vyhlášky.
Článek 5
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní
Větší počet osob, případně v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
1) Zákon o požární ochraně a další právní předpisy stanovují podmínky
požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného
nebezpečí vzniku požáru
2) Jako akce jsou pro účely vyhlášky definovány akce a shromáždění
kulturního, sportovního, společenského, obchodního, politického,
náboženského nebo jim podobného charakteru konané na veřejném
prostranství i mimo něj pod širým nebem, kterých se zúčastní 200 a více
osob.
3) Pořadatel akce, definované v bodě 2, zřizuje preventivní požární hlídku
a pokud to povaha akce vyžaduje (rozlehlost místa, počet účastníků)
zřizuje požárních hlídek více.
4) Zřizování, úkoly a odbornou přípravu požárních preventivních hlídek
stanoví zvláštní právní předpisy.
Článek 6
Zdroje vody
1) Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů zabezpečených obcí je
uveden v příloze č. 3 vyhlášky.
2) Další zdroje vody pro hašení požárů obec nestanovuje.
3) Povinnosti vlastníků nebo uživatelů zdrojů vody stanoví zvláštní právní
předpis.
Článek 7
Způsob vyhlášení požárního poplachu

1) Požární poplach vyhlašuje jednotce sboru dobrovolných hasičů operační
informační středisko HZS Libereckého kraje prostředky radiového nebo
telefonického spojení.
2) Vyhlášení poplachu jednotkám určeným k zásahu se řídí požárním
poplachovým plánem Libereckého kraje. Po vyhlášení poplachu se
hasiči co nejrychleji dostaví do místa předem určeného velitelem
jednotky.
Článek 8
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
Vedení a způsob zveřejnění seznamu sil a prostředků jednotek požární ochrany
z požárního poplachového plánu kraje upravuje zákon o požární ochraně a
nařízení Libereckého kraje, kterým se vydává požární poplachový plán
Libereckého kraje.
Článek 9
Závěrečná a zrušovací ustanovení
1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnost dnem 1.6.2006.
2) Dnem účinnosti této obecně závazné vyhlášky se zrušuje obecně
závazná vyhláška č. 1/2002 „Požární řád obce Poniklá.“
Ing.Petr Plichta
zástupce starostky

Květa Kavánová
starostka obce

Příloha č 1
k obecně závazné vyhlášce č. 6/2006
Seznam ohlašoven požárů a dalších míst odkud lze hlásit požár
Ohlašovna
Telefon
Čurda Ladislav, Poniklá 222
481 585 907, 604 670 327
Holubec Miloš, Poniklá 145
481 585 230, 604 622 160
Jindřišek Jiří, Poniklá 198
481 585 109
Krizová mobilní telefonní čísla: 481 585 230, 604 622 160
Starosta obce:
481 585 133, 603 569 389
Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 6/2006
V případě požáru, v závislosti na příslušném stupni poplachu, zasahují v obci
následující požární jednotky:
Jednotka požární ochrany

Kategorie JPO

HZS Libereckého kraje, stanice Jilemnice
JSDHO Jilemnice
JSDHO Poniklá
JSDHO Jablonec nad Jizerou

I
III
III
III

Popis hasebního obvodu JSDHO Poniklá (evidenční číslo JPO: 514 108)
Jestřabí v Krkonoších – Jestřabí v Krkonoších
Peřimov – Peřimov
Poniklá – Poniklá, Nová Ves, Přívlaka
Víchová nad Jizerou – Víchová nad Jizerou, Horní Sytová, Víchovská Lhota
Vítkovice – Vítkovice
Výjezdové družstvo JSDHO Poniklá
Holubec Miloš Ohlaš.
Poniklá 145
požárů
Jindřišek Jiří ml. Ohlaš.
Poniklá 198
požárů
Řepka Vlastimil
Poniklá 223
Čurda Ladislav
Poniklá 222
Hanuš Ladislav
Poniklá 223
Mejzlík Jan
Poniklá 222
Klikorka Tomáš
Poniklá 299
Jindřišek Jan
481 585 109
Poniklá 485
Kraus Pavel
Poniklá 119
Janata Vladimír ml.
Poniklá 123
Krause Zdeněk
Poniklá 300

Velitel
družstva
Velitel
družstva
Velitel
družstva
Strojník
Strojník
Strojník

Nosič DT
Nosič DT

Telefon 481 585 230
604 622 160
Telefon 481 585 109
605 823 414
Telefon 737 470 634

Motorová pila Telefon 481 585 907
604 670 327
Telefon 481 585 925
604 572 032
Telefon 605 711 013

Člen družstva Nosič DT
Motorová pila
Člen družstva
Člen družstva
Spojař
Člen družstva

Telefon 481 585 109
604 725 204
Telefon
605 160 543
Telefon 481 585 154
737 788 860
Telefon 484 585 146
603 519 288
Telefon 775 907 944

Evidenční karta jednotky SDH Poniklá
Název jednotky SDH obce:
Jednotka sboru dobrovolných hasičů Poniklá
Evidenční číslo:
514108

Kategorie dle vyhl. 247/2001 Sb:
Adresa jednotky:
Složení jednotky SDH obce:
Poniklá“
Mobilní požární technika:

Ostatní technické prostředky:

JPO III
Miloš Holubec, 512 42 Poniklá 145,
telefon 604 622 160
Viz str. 1 Přílohy „Výjezdové družstvo SDH
CAS 25 RTHP, SM , rok výroby 1974
DVS A 30 DVS 12, SM 79-14, r.v. 1976
DVS A 30 N, SM 36-79, rok výroby 1981
Přívěs PPS 8, DXE 2, rok výroby 2000
Honda WT-30X
Motorová pila STIHL 45
Dýchací technika SATURN, 2 kusy
Záložní láhve S-7, 8 kusů
Přenosné radiostanice MOTOROLA GP-300,
2 ks
Mobilní telefon č. 604 622 160

V Poniklé 2.května 2006.
Příloha č. 3
k obecně závazné vyhlášce č. 6/2006
Zdroje vody pro hašení požárů
Odběrné místo
Typ, druh zdroje
Objem Přístupnost
Nová Ves-potok
přírodní zdroj
180 l/s
přenos.čerpadlo
Poniklá u školy
umělá nádrž
240 m3
čerpadlo
Poniklá „U lípy“
umělá nádrž
250 m3
čerpadlo
Poniklá-koupaliště
umělá nádrž
1500 m3
čerpadlo
Poniklá Jizera
přírodní zdroj
nevyčerpatelný
přenos.čerpadlo
Přívlaka hasičárna
umělá nádrž
240 m3
čerpadlo
Poniklá čp. 64
nadzemní hydrant
10 l/s
hadice
Poniklá čp. 139
nadzemní hydrant
10 l/s
hadice
Poniklá čp. 124
nadzemní hydrant
10 l/s
hadice

Vlastník, uživatel
Povodí Labe
obec Poniklá
obec Poniklá
obec Poniklá
Povodí Labe
obec Poniklá
obec Poniklá
obec Poniklá
obec Poniklá

Návrh na usnesení: ZO schvaluje Obecně závaznou vyhláškou obce Poniklá č.
6/2006, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany, při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další případy,
kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby zřizují požární hlídky.
Hlasování
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 13) Vyúčtování zimní lyžařské sezóny 2005-2006 lyžařského vleku
HOMOLE.
Sezóna na lyžařském vleku HOMOLE začala 24.prosince 2005
a skončila 26.března 2006.
Prodej jízdenek:
DOSPĚLÍ:
Tříhodinová dopolední za 160,-Kč
369 ks
59 040,Odpolední od 12.00 hodin za 200,-Kč
1331 ks
266 200,Denní jízdenka za 300,-Kč
809 ks
242 700,Bodová 100 bodů za 120,-Kč
383 ks
45 960,Celosezónní za 3000,-Kč
3 ks
9 000,Jednotlivá za 30,-Kč
517 ks
15 510,Večerní za 150,-Kč
454 ks
68 100,Jednohodinová za 70,-Kč
1791 ks
125 370,Dvouhodinová za 120,-Kč
3524 ks
422 880,DĚTI:
Tříhodinová dopolední za 105,-Kč
181 ks
19 005,Odpolední od 12.00 hodin za 135,-Kč
531 ks
71 685,Denní jízdenka za 200,-Kč
606 ks
121 200,Bodová 100 bodů za 80,-Kč
146 ks
11 680,Celosezónní za 2000,-Kč
5 ks
10 000,Jednotlivá za 20,-Kč
224 ks
4 480,Večerní za 100,-Kč
184 ks
18 400,Jednohodinová za 45,-Kč
624 ks
28 080,Dvouhodinová za 80,-Kč
1213 ks
97 040,C e l k e m hrubá tržba z provozu vleku:
1 636 330,-Kč
Prodej rollerů:
celkem 297 ks
11 880,-Kč
Náklady na provoz:
Mzdy včetně odvodů na SP a ZP
Elektřina
Opravy rolby, servis vleku, Skidata
Revize strojní, elektro, školení
Náhradní díly vlek, nafta, oleje
Nájemné WC

459 082,-Kč
121 312,-Kč
98 230,-Kč
14 113,-Kč
292 024,-Kč
31 500,-Kč

Nájem zasněžování
Tisk jízdenek
C e l k e m provozní náklady

59 417,-Kč
95 312,-Kč
1 170 900,-Kč

Diskuze: Pan Mikolášek se v souvislosti se zahájením lyžařské sezóny zeptal,
kolik lidí využilo vlek 24.prosince 2005, jaké byly mzdové náklady zaměstnanců
za tento den a kolik lidí navštívilo vlek od 24.12. do 31.12.2005. Odpověděla
paní starostka. Rada obce schválila zahájení provozu lyžařského vleku na den
24.12.2005. Tento den pršelo a tržba za dopoledne byla jediná a to 2000,-Kč za
permanentku. Ve 13.00 hodin zaměstnanci vlek opustili a nastoupili až příští den
v 9.00 hodin. Obsluze vleku se vyplatila odměna podle příslušných schválených
tarifů uvedených v pracovních smlouvách. Od 24.12. do 31.12.2005 byla na
vleku hrubá tržba 252 100,-Kč. Obsluhu vleku zajišťovalo 5 zaměstnanců
a 1 brigádník.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí vyúčtování lyžařského vleku HOMOLE
za období od 24.prosince 2005 do 26.března 2006
Ad 14) Stavba obslužného objektu HOMOLE.
Na programu 20.zasedání zastupitelstva obce, které se konalo
29.listopadu 2005, byla představena varianta studie víceúčelového objektu
HOMOLE. Studie byla zpracována do projektové dokumentace a v současné
době se usiluje o vydání stavebního povolení. Nejproblematičtější bylo získání
souhlasu Správy KRNAP, protože ta měla ke stavbě výhrady. Na její vyjádření
jsme čekali od 26.února. Nyní máme kladný souhlas všech dotčených orgánů
státní správy. Ještě bude nutné zahájit správní řízení mezi Obecním úřadem
Poniklá a obcí Poniklá o zrušení neexistující místní komunikace, na které je
stavba umístěna cca 12 m2. Celkový rozpočet podle výkazu výměr byl vypočten
na 4 miliony korun. Obec tuto částku nemá a navíc tento rozpočet podléhá
výběrovému řízení. Aby bylo možné objekt vybudovat co nejlevněji, doporučila
rada obce její výstavbu stavět svépomocí, tj. Drobnými službami. Je reálné,
abychom do příští zimní sezóny vybudovali alespoň sociální zařízení, které je
tak potřebné pro existenci a provoz vleku. Problémy s majitelem penzionu
HOMOLE s panem Zdeňkem Šírem se již v měsíci březnu t.r. vyhrotily natolik,
že záchody byly uzavřeny a s majitelem nebyla možná žádná dohoda. Rada obce
proto předkládá zastupitelům k rozhodnutí, zda se do stavby pustíme svépomocí
a tím snížíme náklady na minimum.
Diskuze: Pan Hejral – zastupitelé sice viděli vnější podobu objektu, ale neznají
vnitřní vybavení. Paní starostka vyzvala zastupitele, kteří se chtějí s projektem
podrobně seznámit, aby si dokumentaci prohlédli na obecním úřadu.

Paní Kynčlová – kolik peněz máme na výstavbu. Bylo odpovězeno, že máme
kladný výsledek z hospodářské činnosti z roku 2005 ve výši 343 tis.Kč
a výsledek ze sezóny 2005-2006 zhruba 450 tis.Kč., které mohou být k výstavbě
použity.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje zahájení stavby víceúčelového objektu
HOMOLE po obdržení právoplatného stavebního povolení.
ZO schvaluje vybudování víceúčelového objektu HOMOLE svépomocí Drobnými službami obce Poniklá.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 15) Pozemky – prodej, výkup.
• Jan Janda, Poniklá čp. 61 – žádost o odkoupení ideální ½
pozemku č. 1754/3 v k.ú.Přívlaka. Žadatel je spoluvlastníkem
pozemku, který je přístupovou komunikací k čp. 433.
Diskuze: Ing. Plichta a pan Hejral navrhují, aby bylo s panem Jandou jednáno
o výměně pozemku za část ppč. 218/2 z důvodu přístupnosti k Domu
s pečovatelskou službou. Tato směna byla ZO akceptována.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje směnu ½ obecní pozemkové parcely
č. 1754/3 v k.ú.Přívlaka za část pozemkové parcely č. 218/2 v k.ú.Přívlaka ve
vlastnictví paní Soni Vodičkové.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
•

Obec Poniklá vlastní na pozemku pana Jandy č. 199/5
v k.ú.Přívlaka čistírnu odpadních vod, která slouží pro čp. 432
(DPS), bude sloužit pro čp. 433 (obytný dům) a jsou do ní
odváděny odpadní vody z čp. 435 (MUDr. Smrček). ČOV stojí
na pozemku pana Jandy a ten plánuje pozemek podílově
odprodat vlastníkům bytů. Samotná ČOV byla již zaměřena
i s věcným břemenem přístupu. Pro obec bude ideální pozemek
pod ČOV odkoupit. Pan Janda dále nabízí ZO ke zvážení
odkoupení pozemkových parcel č. 195/4, 196, 199/4 a 199/5
v k.ú.Přívlaka z důvodu uložení veřejného kanalizačního
a vodovodního potrubí.

Diskuze: Pan Čížek navrhuje jiný přístup a to po parcele č. 1755, nebo po
parcele 199/5. Pan Řehořek namítl, že pozemky nabízené k odkoupení jsou
v zátopové oblasti. Celá záležitost se bez místního šetření nemůže obejít.
Navrhovaná cena za vykoupení pozemkových parcel je 20,-Kč/m2.

Návrh na usnesení: ZO ukládá radě obce identifikovat další možné parcely
v k.ú.Přívlaka vhodné k přístupu na čistírnu odpadních vod na Přívlace.
ZO ukládá radě obce provedení místního šetření ve věci zjištění skutečného
stavu přístupu na čistírnu odpadních vod na Přívlace.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 16) Různé.
ü Dodatek ke smlouvě č. 385/2005:
Smlouva č. 385/2005 byla uzavřena 24.září 2005 se společností EMPLA
Hradec Králové na vyhotovení dokumentace o vyhodnocení vlivu na
životní prostředí k účelům konceptu územního plánu obce. Nasmlouvaná
výše odměny byla 59 000,-Kč bez DPH. Začátkem května t.r. byl zaslán
dodatek k této smlouvě, kterou se cena navyšuje o dalších 85 000,-Kč za
botanické a zoologické hodnocení lokalit, Naturu a ptačí oblasti. S touto
sumou nebylo v rozpočtu počítáno a to bylo i společnosti EMPLA, ing.
Plachému sděleno. Navýšení musí odsouhlasit zastupitelstvo obce. Je to
velice nepříjemná situace, protože je nutné o tuto částku snížit jinou
kapitolu. Pokud zastupitelstvo dodatek smlouvy neodsouhlasí, zastaví se
práce na územním plánu do času, než bude jisté, odkud se peníze
vezmou. Se zástupcem firmy bylo jednáno a byl upozorněn na možnost,
že se práce na územním plánu zastaví. Velkým překvapením byla náhlá
návštěva pracovníka, který podrobně vysvětloval, proč je částka takto
vysoká. Po zjištění, že pro posouzení oblastí v Poniklé připadá v úvahu
pouze jediná lokalita na Zabylém, a to ještě mimo ptačí oblast, bylo
sděleno, že dodatek ke smlouvě nepřevýší 10 000,-Kč.
Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí podepsání dodatku ke smlouvě
č. 385/2005.
ü Počet členů zastupitelstva obce.
Letošní rok je posledním rokem volebního období obecního zastupitelstva
2002-2006. Pro další volební období, 2007 -2011, je třeba schválit počet
zastupitelů. Rada obce doporučuje ponechat stávající počet, tj.
15 zastupitelů. V 16.50 hodin se dostavila paní Pičmanová, tím se počet
členů zastupitelstva zvýšil na 14.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje pro volební období 2007-2011, patnáctičlenné
zastupitelstvo.
Hlasování:
pro
14
proti 0
zdržel se 0

ü Správa bytů, Josef Šafránek, žádá o schválení zakoupení domku na nářadí
JOHAN za 20 607,-Kč a montáže za 2500,-Kč. Domek je plánován k Domu
s pečovatelskou službou, ve kterém nejsou žádné prostory pro uložení
zahradního nářadí (lopaty, hrábě, kolečko, sekačka, fréza apod).
Usnesení: ZO schvaluje zakoupení domku na nářadí JOHAN pro účely Domu
s pečovatelskou službou.
Hlasování:
pro
14
proti 0
zdržel se 0
ü Oznámení obce č. 1/2006.
Rada obce na svém zasedání 6.března 2006 odsouhlasila pravidla, podle
kterých bude postupováno při napojování staveb a stavebních pozemků
na obecní kanalizaci. Toto oznámení je náhradou za zrušenou obecně
závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 2/1996.
Obec Poniklá
OZNÁMENÍ OBCE
č. 1 / 2006
kterým se stanovují pravidla
pro napojování staveb a stavebních pozemků na obecní kanalizaci
Rada obce Poniklá se na svém zasedání dne 6.března 2006, usnesením
č. 260, usnesla vydat podle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)
a v souladu s § 11 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Základní ustanovení
Obec Poniklá je vlastníkem souboru staveb a zařízení zahrnující
kanalizační stoky a kanalizační objekty k odvádění odpadních vod na čistírnu
odpadních vod. Toto oznámení upravuje způsob a podmínky pro napojení
staveb nebo stavebních pozemků na kanalizační stoky ve správě obce. Žádost o
připojení na veřejnou kanalizaci může podat každý vlastník stavby nebo
stavebního pozemku , kde vznikají nebo budou vznikat odpadní vody. Možnost
připojení na veřejnou kanalizaci má každý vlastník stavby, pokud vynaložené
náklady budou úměrné nákladům stavby a v případech, kdy je to technicky
možné.
Článek 2
Podmínky pro napojování staveb
1) Objekty k trvalému bydlení, které byly kolaudovány do 31.12.2001,
budou napojeny na obecní kanalizaci
samostatnou kanalizační

přípojkou. Kanalizační přípojka podléhá stavebnímu povolení na
základě schválené projektové dokumentace.
2) Zadání projektové dokumentace včetně vydání stavebního povolení
k objektům uvedeným v bodě 1), zajišťuje obec na své náklady.
3) Výstavbu kanalizační přípojky včetně vydání právoplatného
kolaudačního rozhodnutí se zaměřením trasy přípojky provede vlastník
stavby na své náklady.
4) Obec s vlastníkem stavby sepíše smlouvu o vzájemném zápočtu nákladů
vynaložených na výstavbu kanalizační přípojky. Náklady vynaložené na
kanalizační přípojku budou umořovány obcí ve prospěch vlastníka
z nákladů vzniklých na vodné a stočné, až do úplného oboustranného
výmazu. Pro vzájemný zápočet je obcí respektována doložená
maximální cena za vybudování kanalizační přípojky ve výši 1300,Kč/m a doložená maximální cena za vybudování kanalizační šachty ve
výši 11 000,-Kč/kus.
5) Objekty k trvalému bydlení, u kterých bylo vydáno stavební povolení od
1.1.2002 zřizují kanalizační přípojky se souhlasem vlastníka kanalizace
na základě projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci včetně
stavebního povolení si vlastník stavby pořizuje ve vlastní režii. Rovněž
náklady vynaložené na stavbu kanalizační přípojky se pořizují na
náklady stavebníka.
6) Objekty trvale neobydlené a rekreační stavby, bez ohledu na datum
vydání stavebního povolení či kolaudačního rozhodnutí, realizují
kanalizační přípojky na základě stavebního povolení dle schválené
projektové dokumentace a na vlastní náklady
Článek 3
Kontrola
Právo kontroly tohoto nařízení
má obstaratel vodovodu
a kanalizace, firma VHS RT, s.r.o, Kpt.Jaroše 496, 543 01 Vrchlabí,
starosta obce a vedoucí Drobných služeb Poniklá.
Článek 4
Účinnost
Toto nařízení bylo schválenou radou obce Poniklá dne 25.dubna
2006 pod číslem usnesení 260. Účinnosti nabývá dnem 26.dubna 2006.
Ing. Petr Plichta
místostarosta

Květa Kavánová
starostka

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí Oznámení obce č. 1/2006, kterým se
stanovují pravidla pro napojování staveb a stavebních pozemků na obecní
kanalizaci.

ü Nařízení obce č. 1/2006
Rada obce Poniklá na svém zasedání 25.dubna schválila Nařízení obce
č. 1/2006, kterým se stanovují pravidla pro sjízdnost a schůdnost
místních komunikací v zimním období. Toto nařízení nahrazuje
zrušenou OZV obce Poniklá č. 3/1999, „O zimní údržbě místních
komunikací.“
Obec Poniklá
NAŘÍZENÍ OBCE
č. 1 / 2006
kterým se stanovují pravidla
pro sjízdnost a schůdnost místních komunikací v zimním období
Rada obce Poniklá se na svém zasedání dne 25.dubna 2006, usnesením
č. 261, usnesla vydat podle § 26, § 27 a § 28 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11
odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Vymezení pojmů
1. Sjízdností se rozumí takový stav místních komunikací, který umožňuje
bezpečnou jízdu vozidel, přizpůsobenou dopravnímu a stavebnímu stavu
komunikací za stávajících povětrnostních podmínek (sněžení, náledí,
námraza).
2. Schůdností se rozumí takový stav místních komunikací, který umožňuje
bezpečný pohyb chodců, přizpůsobený stavebnímu a dopravně technickému
stavu komunikací za stávajících povětrnostních podmínek (sněžení, náledí,
námraza).
3. Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna, kterou nemůže řidič
předvídat při pohybu vozidla. Přizpůsobeném dopravnímu stavu a stavebně
technickému stavu komunikací a stávajícím povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
4. Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna, kterou nemůže chodce
předvídat ani při pohybu přizpůsobeném stavebnímu a dopravně
technickému stavu komunikací stávajícím povětrnostním situacím a jejich
důsledkům.
Článek 2
Vymezení zimního období
Zimní období je stanoveno v termínu od 1.listopadu do 31.března následujícího
roku. V tomto období se odstraňují a zmírňují závady ve sjízdnosti a schůdnosti

v rozsahu této vyhlášky. Nastanou-li zimní podmínky mimořádně mimo toto
období, vztahují se pravidla tohoto nařízení i na ně.
Článek 3
Rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování a zmírňování závad ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací v zimním období
1. Zimní údržba je prováděna pouze na určených místních komunikacích
v určeném pořadí důležitosti. Jejich seznam je přílohou č. 1 tohoto
nařízení.
2. Zimní údržba místních komunikací je prováděna zejména pluhováním.
Údržba chodníků je prováděna ručním vyklízením. Odvoz sněhu
nařizuje rada obce při vyhlášení kalamitní situace. Posypovým
materiálem je písek.
3. Lhůty k odstranění závad z místních komunikací a chodníků jsou
stanoveny do 4 hodin na komunikacích I.pořadí, do 12 hodin na
komunikacích II.pořadí a do 48 hodin na komunikacích III.pořadí, po
skončení dopadu sněhu.
Článek 4
Kontrola
1. Kontrolu povinností stanovených v nařízení provádějí osoby pověřené
výkonem státního dozoru nad pozemními komunikacemi a členové
obecního zastupitelstva.
Článek 5
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 26.dubna 2006.
Ing. Petr Plichta
místostarosta

Květa Kavánová
starostka obce

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí Nařízení obce č. 1/2006, kterým se
stanovují pravidla pro sjízdnost a schůdnost místních komunikací v zimním
období.
Příloha č. 1 k Nařízení obce Poniklá č. 1/2006
Seznam místních komunikací, na kterých je prováděna zimní údržba podle
pořadí důležitosti
Do 4 hodin po spadu sněhu
Místní komunikace

Stručný popis úseku místní komunikace Pořadí důležitosti

416/20, 416/21
2776/1, 2779
391/1
419

Mateřská škola Poniklá
Od čp.57 Jiroušovi po čp.279 Pavlouskovi
Před zdravotním střediskem
Plocha před samoobsluhou

I.
I.
I.
I.

2976, 2987
Plocha před Základní školou Poniklá
I.
2782/2
Příjezd k Obecnímu úřadu Poniklá
I.
453/5
Otočka pro autobus u CHA CHA
I.
2912
Od čp.160 Štěrbovi po čp. 204 obřadka
I.
1778, 2858/2
Při pohřbech a při provozu lyžařského vleku
I
Cesty uvedené ve II.pořadí důležitosti při svozu domovního komunálního
odpadu jsou v tento den zařazeny do pořadí důležitosti I. (pondělí).
Do 12 hodin po spadu sněhu
2966
Kolem hoření nádržky
2969, 2771/5
Od čp.171 Paskovi, čp.169 Hájková
2868, 2865
K čp. 167 Videman a čp. 158 Skalský
2863, 1672/4
K čp. 480-483 a čp.296-299
2952
Od čp. 228 Vaníček k bytovce čp. 213
2941
Od kostela k čp. 228 Vaníčkovi
2992
Kolem čp.238 Soukupovi-obchod
2823
Od čp. 117 Krafkovi po čp.135 Psotovi
2771/2
Od čp. 101 Janurovi po čp.104 pohostinství
3010
Od silnice po čp. 247 Novákovi
2130, 2826/2
Od silnice k čp.97 Holubec a Mokrá čtvrť
2784/1,4,5
Od čp. 90 Šír po čp. 79 Tomášovi
404/5, 3023/3
Garáže za Interlanou
353/3
Příjezd k čp.412 Kubínovi, Slavíková
1788/1
Jilem, hasičárna
1805
Jilem-Tomíček, lípa Svobody

II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.
II.

Do 48 hodin po spadu sněhu
1746,1747,1654
Přívlacký kopec od Kostivárny
2835/1
Na Novotný kopec
3047
Nová Ves čp. 16 Nosek k čp. 35 Kavánovi
2735
Od čp.10 Koldovský po čp.26 Martincovi
2738,2740,2744/1
Nová Ves od Stuchlíkových po čp.16 Nosek
2765
Od čp. 37 Červinka po čp. 40 Zelinkovi
2943/1
Od čp. 258 Šírovi po čp. 247 ing. Novák
3000
Od čp. 228 Vaníček k fotbalovému hřišti

III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.
III.

Cesty se udržují příležitostně
1751/1
Od kolejí po Nechanický Jiří
2950
Od horního kravína ke křížku
2771/2
Část od Králíkových po Biedermanna
3019
Od čp. 258 Šírovi po Autofanservis
3050/2
Od penzionu Klára po Quirsfeldovi

III.
III.
III.
III.
III.

ü Nařízení obce č. 2/2006.
Rada obce Poniklá na svém zasedání dne 25.dubna 2006, schválila Nařízení
obce č. 2/2006, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých
se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost
odstraňování sněhu a náledí. Nařízení nahrazuje zrušenou obecně závaznou
vyhlášku obce Poniklá č. 3/1999.
Obec Poniklá
NAŘÍZENÍ OBCE
č. 2 / 2006
kterým se vymezují úseky místních komunikací,
na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Rada obce Poniklá se na svém zasedání dne 25.dubna 2006, usnesením
č. 262, usnesla vydat podle § 27 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 a § 102
odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek 1
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou uvedeny
v příloze tohoto nařízení.
Článek 2
Účinnost
Toto nařízení obce nabývá účinnosti dnem 26.dubna 2006.
Ing. Petr Plichta
místostarosta

Květa Kavánová
starostka obce

Návrh na usnesení: ZO bere na vědomí Nařízení obce č. 2/2006, kterým se
vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
Příloha č. 1 k Nařízení obce Poniklá č. 2/2006
Úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní
význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Místní komunikace

Stručný popis vymezující úsek místní komunikace

2950 k.ú.Poniklá
2941
2952
2912
2956
2962, 2961
2771/5
3004
3000
2985
2771/4
2832, 2831
2638
2830
2826/1
2996
2995
2943/1
2771/1
3019
2771 a část 2943/1
2989/1
2735
2752
2759
3050/1
3050/2
2741
3009
2736

Od horního kravína po křížek
Od křížku na Zabylý a od křížku po Vaníčkovi
Od horního kravína po Ročkovi
Od Kavánova kolena po Vladimíra Hejrala
Od Vladimíra Hejrala po Ročkovi
Od Patočkových k Harcubovým (Poslů)
Od Tomášových ke Kučerovi Ottovi
Od fotbalového hřiště po Vojtěcha Vondru
Od fotbalového hřiště na Chřiby
Od MVDr. Kavána po Rokosovi
Zkratka u pomníku padlým
Od RNDr. Pavla Tomíčka po Skalský Lumír
Od hasičárny po Kronnewetterovou
Od Nechanických po Novotný kopec
Od Holubce (Vítků) do polí
Od Scholzových po ing. Nováka
Od Biedermanna po hospodu Pod břehem
Od ing. Nováka do polí k Preložce
Od chaloupky Novotných po Doležalovi
Od Vlastimila Šíra po Autofanservis
Od Vobořilů po Jaroslava Skalského
Od obecního úřadu po Doležalovi
Od Mejta ke Stuchlíkovým Nová Ves
Od ing.Jona po Martincovi Nová Ves
Od penzionu Klára po Chládkovi
Od penzionu Klára po Kocourovi
Od penzionu Klára po Quirsfeldovi
Od čp.14 Vojtěchová po čp. 15 Jón
Od čp. 102 Skalský k Rundusovi
Od čp. 25 Hlídkovi po Mejto

1751/1 k.ú.Přívlaka Od tratě po novostavbu Jiří Nechanický až na
Přívlacký kopec
1831/1,2,3
Od Kostivárny na rovinku k Šimůnkovým
1791, 530/2, 1790
Od rozcestí po MUDr. Jarošová
Neudržují se rovněž i komunikace v příloze neuvedené, které vedou
k pozemkům obhospodařovaným Hospodářským družstvem Krakonošův ranč
ü Oprava opěrné zdi u Mejta.
Po letošní zimě se opěrná zeď před pohostinstvím na Mejtě sesula a je
nutná její oprava. Při návštěvě zaměstnance Hasičské vzájemné

pojišťovny bylo konstatováno, že na tuto škodu se obecní smlouva
nevztahuje. Škodu může obec uplatňovat pouze tehdy, pokud bude na
přilehlém parkovišti sesutá hlína a kamení a obec bude zajišťovat její
odklízení. Náklady na odklízení pak může nárokovat u pojišťovny.
Navíc pojišťovák zjistil že se po obecní cestě, vedoucí nad tarasem, jezdí
těžkou mechanizací, a to bylo také důvodem zamítnutí pro uznání
pojistného plnění. Rozpočet na její opravu je zhruba 500 tisíc Kč.
Navrženo je klasické rovnání kamene na suchou maltu tak, jak je podél
silnice I/14 již prováděno (požadavek Správy KRNAP). V rozpočtu obce
zůstává po vyúčtování zimní údržby zhruba tato částka. Při realizaci
této opravy nezůstanou již žádné jiné prostředky na letošní opravu
místních komunikací. Při posledním jednání rady obce bylo starostce
uloženo, aby požádala o vypracování cenové nabídky ještě další firmy.
Podle cenových nabídek bude vybrán dodavatel.
Diskuze: Paní starostka zprávu doplnila o obdržených cenových nabídkách
dalších dvou firem. Firma Kampa, František Marynka, vypracovala nabídku za
cenu 810 898,-Kč. Cenová nabídka firmy Bohumil Řezníček Trutnov, nabídla
cenu 652 120,-Kč s upozorněním, že nemusí být konečná. Očekává se ještě
další nabídka firmy LTM Vrchlabí.
Pan Řehořek – proč se s opravou zdi nezačalo již dříve. Nyní je již značně
poškozená a finanční nároky jsou také vyšší.
Pan Čížek – kameny, které se sesuly, na celou opěrnou nestačí a musí se dovézt
další. Pan Horák, který si dnes stěžuje, že obec nekoná a cítí se být ohrožen na
majetku, má na poničení zdi svůj podíl. Neexistuje žádné odvodnění z jeho
objektu, voda stéká na cestu a podmáčí svah. Právě v místě, kde byla nejvíce
podmáčená se sesula.
Pan Hejral – návrh, aby opravu provedly Drobné služby obce.
Návrh na usnesení: ZO schvaluje opravu opěrné zdi u Mejta dle nejnižší cenové
nabídky dodavatele s požadavkem pětileté záruky na dodávku.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 17) Diskuze
Paní Alžběta Holubcová – jak je možné, že pan Šír neplní podmínky, které byly
stanoveny před prodejem parcely pro stavbu penzionu HOMOLE? Pozemek
dostal za pár korun s tím, že pro obec bude zajištěno celé přízemí, tj. sociální
zařízení a lyžárna. Podmínky smlouvy neplní, kdo za to může? Proč obec
nežaluje majitele penzionu pro neplnění povinností. Po obci chce všechno
zaplatit, ale sám se na údržbě cesty k vleku nepodílel. I k němu do penzionu
jezdili hosté a využívali komunikaci, kterou udržovala obec. Navrhuje, aby byla

panu Šírovi vyúčtována část nákladů vynaložených na protahování k penzionu
HOMOLE.
Paní starostka - vysvětlila, jak to bylo s podmínkami smlouvy. Za neplnění
smlouvy může být odpovědná i ona sama, protože při nástupu do funkce
nepřečetla všechny platné smlouvy. Zmeškal se termín 30 dnů po kolaudaci.
Otázkou je, zda by pan Šír vůbec něco podepsal.
Paní Scholzová – hlásí se k tomu, že byla přítomna na jednáních s panem Šírem
při získání pozemku pro výstavbu penzionu. Pan Šír byl při jednáních vždy
velice vstřícný, vše slíbil , ale nikdy nic nepodepsal. Jak je vidět, tak na čestné
slovo se u některých lidí nedá věřit.
Pan Holubec František – informoval o týdenní akci integrovaného záchranného
systému Liberecké kraje, který se v minulém týdnu uskutečnil v Jilemnici.
Zajímavá byla informace Horské služby, která za zimní sezónu 2005-2006
zaznamenala 2800 úrazů. Dále se zmínil o lyžařském vleku, který je již zastaralý
a doporučuje zastupitelům vybudování nové lanové dráhy s novými rozšířenými
sjezdovými tratěmi od Kákova přes Zabylý a Jestřabí v Krkonoších.
Paní Kavánová Miloslava – pozvala na dnešní veřejné zasedání pana ing.
Valdmana a vyzvala ho, aby vysvětlil osazení 6 sloupků u silnice nad Paulákem.
Tyto sloupky tady řidičům vadí, dvě nákladní auta se vedle sebe nevejdou, ona
sama má problémy s protijedoucím autobusem, poškodila si zde již zpětné
zrcátko. Není jediná, které sloupky vadí, negativních názorů na jejich umístění
je více.
Paní starostka – potvrdila, že dnes došel na obec dopis se žádostí o odstranění
sloupků umístěných u silnice pod rodinným domem pana ing. Valdmana. Žádost
je podepsána 34 osobami. Obec se s došlou žádostí zabývat musí. Bude
postoupena Krajské správě silnic, odboru dopravy v Liberci.
Ing.Valdman – vysvětlil, proč sloupky umístil. Před 13 lety byly po obci
rozmístěny telegrafické sloupy, nikomu nepřekážely. Jeden ze sloupů byl
umístěn právě v místě sloupků. Oblouk silnice se zmenšoval. Po položení
nového asfaltového koberce se silnice rozšířila. Nákladní ani osobní automobily
převážně nedodržují 50 km rychlost v obci. Tak se stává, že do meze najednou
a mez neustále ukrajují. Protože mez neustále ujíždí rozhodl mez ochránit
osazením sloupků. Souhlas s umístěním sloupků konzultoval se Správou
a údržbou silnic Hrabačov a s odborem dopravy MěÚ Jilemnice. Písemně žádné
stanovisko nemá, ale při ústním jednání mu byl jeho záměr s osazením patníků
schválen. Je zajímavé, že v zimním období, kdy byla silnice podstatně užší,
žádné stížnosti nebyly. Řidiči v obci nedodržují platnou rychlost 50 km/hodina.
Paní Kadavá – není řidič, ale každou chvíli ji po Poniklé někdo sveze. Může
potvrdit, že všichni, s kterými jede, toto rozmístění patníků kritizují. Při setkání
s nákladním automobilem se v tomto místě musí couvat. Je tady nepřehledná
zatáčka. Lidé u silnice by neměli být tolik choulostiví na kousek pozemku.

Ing. Valdman – ohradil se, že paní Kadavá nepochopila, o co mu jde. Nejde mu
v žádném případě o kousek meze, ale o to, že svah ujíždí. Tomu chce zabránit
vjezdy nákladních automobilů . Problém musí vyřešit správa silnic, protože 1,30
m silnice je na jeho pozemku.
Pan Řehořek – v kritizovaném místě chybí potřebný příkop pro odvod dešťové
vody, a který by nutil řidiče ke zpomalení a opatrnosti.
Pan Nechanický – potvrdil, že i silnice na Přívlaku je bez příkopů. Dovoluje si
tvrdit, že při existenci příkopů, by se prodloužila životnost vozovky nejméně
o 5 let.
Pan Radomír Šír – v místě na silnici u ing. Valdmana nevidí tak veliký problém.
Větší nebezpečí je na odbočce u čp. 90, kde vyčnívá čelo propustku. V minulém
týdnu zde byla havárie osobního vozidla. V další diskuzi se vrátil k dotazu pana
Mikoláška, který se ptal, proč se provoz lyžařského vleku začal právě
24.prosince 2005. Nebylo to tím, že nechtějí být na Štědrý den doma se svými
rodinami, ale pro to, že to tak bylo nařízeno. Kdyby se nezačalo právě tento den,
byly by dotazy proč se začalo jindy. A tak to je dokola.
Paní Alžběta Holubcová – oslovila pana Šíra, ať nenapadá zastupitele, protože se
jich lidi na tyto věci ptají.
Paní Brandová – proč se ale ptají právě na Štědrý den?
Pan Mikolášek – zjišťuje informace i u jiných provozovatelů lyžařských vleků
v regionu. Protože se mě občané ptají, předkládám tyto dotazy.
Pan Holubec Miloš – při roznášce časopisu Pod horami chtějí občané informace.
Může potvrdit, že je lyžařský vlek hodně zajímá.
Paní Kadavá – když netekla voda, tak v penzionu HOMOLE byla voda stále. Ptá
se na odbočku u hřbitova. Dále se ptá, kdo nechal ořezat lípy u kostela. Větve
nechal na zemi, teď jsou zarostlé v trávě.
Ing. Polej – není pravdou, že v penzionu HOMOLE tekla voda. Byly tam právě
takové problémy jako jinde. V potrubí nebyl potřebný tlak aby vytlačil vodu ke
koupališti.
Paní Pičmanová – dotaz na umístění laviček. Zda je to v souladu s vedením
cyklotrasy a s programem cestovního ruchu. Dále si postěžovala na adresu
místních podnikatelů, kdy v obci není možnost běžného občerstvení. Jako
příklad uvádí školní výlet dětí, které po prohlídce muzea chtěli nějaké
občerstvení – nápoje nebo zmrzlinový pohár. V naší obci je to problém
a domnívá se, že i ostuda.
Pan Branda – vyslovil se k problému zříceného tarasu u Mejta. Čtyři roky
v pohostinství Mejto pracoval a ví, jak mez vypadala. Byla méně strmá, protože
pata byla asi o dva metry dále do parkoviště. Neví, kdo parkoviště budoval, ale
jeho rozšířením směrem k cestě bylo i jednou z příčin zřícení svahu. Rovněž
voda od Horákovic chalupy pomohla k narušení svahu.
Pan Mikolášek – jak se vyvíjí jednání s panem Jiřím Rychtářem.

Pan Nechanický – zda bude provedena prohlídka a oprava kříže na přívlackém
hřbitově.
Paní A.Holubcová – poděkování panu ing. Polejovi za obětavost při hledání
poruchy na vodovodní síti.

USNESENÍ
z 22.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 23.května 2003 v pohostinství Florián
od 16.00 hodin.
Po předložení zpráv a návrhů zastupitelstvo obce Poniklá
Bere na vědomí
• Připomínku zastupitele k zápisu z 21. zasedání zastupitelstva obce.
• Zprávu z prověrky hospodaření v oblasti správy a údržby
nemovitostí.
• Vyúčtování výnosů a provozních
nákladů lyžařského vleku
HOMOLE za období od 24.prosince 2005 do 26.března 2006.
• Oznámení obce č. 1/2006, kterým se stanovují pravidla pro
napojování staveb a stavebních pozemků na obecní kanalizaci.
• Nařízení obce č. 1/2006, kterým se stanovují pravidla pro sjízdnost
a schůdnost místních komunikací v zimním období.
• Nařízení obce č. 2/2006, kterým se vymezují úseky místních
komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam
nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.
• Podepsání dodatku ke smlouvě č. 385/2005.
Schvaluje
• Program, ověřovatele zápisu, zapisovatele a navrhovatele
22.veřejného zasedání.
• Zprávu o činnosti rady obce za období od 6.března do 15.května
2006.
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2005.
• Závěrečný účet obce s výhradami obsaženými v návrhu na opatření
dle bodu 3 zápisu ZO.
• Převod kladného výsledku hospodaření z hospodářské činnosti za
rok 2005 ve výši 342 869,52 Kč z účtu 931 na účet 932.
• Navržená opatření uložená radě obce a správci bytového fondu obce
panu Šafránkovi.

•
•
•
•
•
•

•
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Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněných členů
zastupitelstva.
Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení na obnovu střešní
krytiny čp. 22 Poniklá ve výši 30 tis.Kč.
Obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 2/2006, kterou se
zrušuje OZV č. 2/1996 „O stanovení podmínek napojení na obecní
splaškovou kanalizaci“.
Obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 3/2006, kterou se
zrušuje OZV č. 3/1999 „O zimní údržbě místních komunikací“.
Obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 4/2006, kterou se mění
OZV č. 1/2000 „O zrušení místních částí“.
Obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 5/2006, „O stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Poniklá“.
Obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 6/2006, kterou se
vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví
další případy, kdy právnické osoby a podnikající fyzické osoby
zřizují požární hlídky.
Zahájení stavby víceúčelového objektu HOMOLE po obdržení
právoplatného stavebního povolení.
Vybudování víceúčelového objektu HOMOLE svépomocíDrobnými službami obce Poniklá.
Směnu ½ pozemkové parcely č. 1754/3 v k.ú.Přívlaka za část
pozemkové parcely č.218/2 k.ú.Přívlaka.
Pro volební období 2007-2001 patnáctičlenné zastupitelstvo.
Zakoupení domku na nářadí JOHAN pro potřeby Domu
s pečovatelskou službou.
Opravu opěrné zdi u Mejta dle nejnižší cenové nabídky dodavatele
s požadavkem pětileté záruky na dodávku.

Ukládá
• Účetní obce paní Soukupové doložit podklady k účtům 316, 378,
271, 272, 959, 354, 324 a 042, nejpozději do 30.6.2006.
• Účetní obce paní Soukupové dohledat do 30.9.2006 inventarizační
rozdíl ve výši 16 372,82 Kč a rozdíl dodatečně proúčtovat.
• Paní Novákové doložit podklady k účtu 031-Pozemky, nejpozději
do 30.6.2006.
• Kontrolnímu a finančnímu výboru vypracovat plán činnosti na rok
2006 nejpozději do 30.6.2006.

•

Radě obce rozhodovat usnesením o předepsání, zmírnění, snížení či
odpuštění poplatku z prodlení u plateb opožděných a u neplatičů.
• Radě obce
platným usnesením přiměřeně snížit náklady
nájemníkům Domu s pečovatelskou službou za spotřebovanou
energii a vodné a stočné z důvodů provozních nákladů domu.
• Radě obce identifikovat další možné parcely v k.ú.Přívlaka, vhodné
k přístupu na čistírnu odpadních vod na Přívlace.
• Radě obce provedení místního šetření ve věci zjištění skutečného
stavu přístupu na čistírnu odpadních vod na Přívlace.
• Správci bytového a nebytového fondu panu Josefu Šafránkovi:
- přepočítat od 1.5.2005 nájemné u paní Paťanové,
- rozúčtovat náklady na instalaci měřícího zařízení tepelné energie
nájemníkům v čp. 267,
- rozúčtovat náklady za osvětlení společných prostor a náklady na
společnou televizní anténu do nákladů spojených se službami
poskytovaných s bydlením,
- dodržovat usnesení rady obce č. 332 ze 7.7.2004, kterým byl
schválen poměr nákladů za používání výtahu v DPS,
- při rozúčtování služeb za vytápění pro domácnosti dodržovat
vyhlášku č. 372/2001 Sb.,
- doplnit pasportizaci bytů o opravy bytů za poslední 3 roky,
- doplnit pasportizaci domů o opravy konstrukčních prvků domů,
výměnu střešních krytin, žlabů, svodů a dalších větších oprav za
poslední 3 roky,
- na fakturách a pokladních dokladech označovat čísla bytů a domů
z důvodu správného účtování,
- zasílat upomínky dlužníkům minimálně 1x za čtvrtletí s vyčíslením
dluhu a poplatku z prodlení,
- vyžadovat posudky o neopravitelnosti předmětů vnitřního vybavení
bytů,
- dodavatelské faktury vystavovat na OBEC Poniklá.
• Správci bytového fondu panu Šafránkovi, vypracovat písemnou
zprávu pro radu obce do 30.června 2006, o odstranění a splnění
nedostatků zjištěných při prověrce hospodaření.

POŠKOLÁCI ZA ŠKOLOU
aneb týden v Drhlenách v Českém ráji se vydařil!
Přežili jsme:
Ø výrazně nepříznivé počasí na přelomu května a června

Ø cyklistické i pěší putování
Ø prohlídku Drábských světniček, hradů Kost a Valečov a zámku
Humprecht
Ø slaňování ze Sokolky
Ø vodácký výcvik i pády do rybníka
Ø celodenní všestrannou soutěž DRHLENMAM 2006
Vše nyní zpracováváme ve skupinových projektech.
Děkujeme:
- firmě Singing Rock za organizaci horolezecké instruktáže a umožnění
slaňování skály pro všechny zájemce
- panu RNDr. Zdeňku Mrkáčkovi, pracovníkovi Správy CHKO Český ráj,
za velmi zajímavou přednášku s diapozitivy o Českém ráji
- panu Michalu Zápotockému, zaměstnanci záchranné služby, za
profesionální besedu o první pomoci a předcházení úrazům
Rovněž velmi děkujeme všem našim sponzorům, kteří nám podle svých
možností přispěli, takže celková cena pobytu byla pro každého žáka pouze
500 Kč.
Jsou to:
- Stavební firma Jiří Nechanický
- Dagmar a Martin Novotní
- Petra a Josef Skalští
- Miroslava a Jaroslav Jónovi
- Jana a Zdeněk Jiroušovi
- Martina a Josef Holubcovi
- Jana a Jan Řehořkovi
- Milena a Josef Hožovi
- Jaroslav Sedláček
- David Pohořalý
- Krakonošův ranč
- SDH Poniklá- Miloš Holubec
- utajený sponzor/ nepřál si zveřejnit/
Zdeněk Vinklář, ředitel školy

ZA ODPAD DO PRAHY
PET láhev k PET lahvi, noviny k novinám a z ,,bezcenného“ odpadu je výlet do
Prahy v hodnotě 300 Kč na jednotlivce. Na konci května jsme splnili slib
a nejpilnější sběrači druhotných surovin vyrazili do Prahy, kde navštívili
Národní muzeum, prošli Václavské náměstí, podívali se na orloj na
Staroměstském náměstí a zhlédli představení Divoké safari v 3D kině IMAX. A

to vše za odpad, který končí mnohdy na skládkách. Nutno podotknout, že bez
finanční podpory obecního úřadu by nebylo možné takto nákladný výlet
uspořádat. Takže sbíráme dál!!!
ÚSPĚCHY ŽÁKŮ NAŠÍ ŠKOLY
Možná je denně potkáváte a ani nevíte jak jsou šikovní a schopní!!!
⇒ O. Scholz- 3. místo v okresním kole Olympiády v anglickém jazyce
⇒ B. Hnyková, K. Krausová, M. Jiroušová, P. Skalská, Z. Skalská 1. místo v okresním kole soutěže Mladých zdravotníků
⇒ M. Psota, M. Holubec, D. Simonides, D. Butulová, P. Koucký,
P. Vinklář, J. Bárta, T. Novotný, D. Simonides, L. Hančar, J. Švec,
P. Vinklářová, M. Votoček- 1. místo v okrskovém kole McDonald´
s CUP ve fotbale
⇒ V. Butulová, M. Holubcová, Š. Jiroušová, B. Hnyková, K. Krausová,
A. Skalská, P. Skalská, Z. Skalská- 1. místo v okrskovém kole
a 3. místo v okresním kole ve volejbale
⇒ B. Kavánová, P. Psotová, L. Bekrová, M. Holubcová, V. Hožová,
Š. Jiroušová, P. Klikorková- 3. místo v kategorii vesnických škol
v okresním kole Poháru rozhlasu v atletice
⇒ J. Bárta, J. Drábek, J. Jirouš, V. Krause, T. Zimčák- 3. místo v kategorii
vesnických škol v okresním kole Poháru rozhlasu v atletice
Blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Zdeněk Vinklář, ředitel školy

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Poniklá – pokračování
Činnost na úseku dorostu
Okresní jarní kolo dorostu se uskutečnilo 28.května na fotbalovém hřišti
v Poniklé a pořadatelsky ho zajišťoval náš sbor. Dorostenkám i dorostencům se
závod vydařil. Obě družstva bez jediného zakolísání zaslouženě zvítězila
a postoupila do krajského finále. Dorostenci si z krajského kola odvezli stříbrné
medaile. Družstvo se po celou zimní sezónu intenzivně připravovalo v areálu
závodu Interlana. Trenér dorostenců Tomáš Kázmer vycítil možnost, že je
v silách kolektivu dosáhnout výborných výsledků. Tato šance se mohla naplnit,
nebýt jediné chybičky v testech. Tohoto zaváhání využili dorostenci z Radimovi.
Celkově o bod zvítězili a postoupili na mistrovství ČR, kde skončili na 2.místě,
když jediný bod je dělil od mistrovského titulu. Blahopřejeme našim
dorostencům k dosaženým výsledkům. Trenérům T.Kázmerovi a K.Kavánové
děkujeme za velmi dobře zvládnutou přípravu.

U dorostenek je po léta pravidlem, že na kraji bojují o postup na
republiku dvě družstva. Jsou to dorostenky z Poniklé a Pěnčína. Letos naše
dorostenky svůj boj o postup prohrály, ale i tak se zasloužené radovaly
z druhého místa. Dorostenky z Pěnčína na mistrovství republiky nenašly
přemožitele a bez problému získaly mistrovský titul. Za dosažené výsledky patří
poděkování nejen všem dorostenkám, ale i jejich trenérovi. Tomáši Klikorkovi.
Dorostenky ukončení úspěšné sezóny oslavily v hasičské zbrojnici. Dorostenci,
z nichž někteří byli poslední sezónu v dorostu, v chatě na sokolském hřišti
Novou sezónu zahájili dorostenci i dorostenky závodem požárnické
všestrannosti v Horních Štěpnicích, kde dorostenci zvítězili. Dorostenky
obsadily 2.místo. Pro oba kolektivy je to úspěšný start do nového ročníku
soutěží.
Zprávu vypracovali: Lenka Drábková, Petra Thesová a Tomáš Klikorka.
Úsek kulturně výchovné a zájmové činnosti
Tradiční výlet hasičskou Avií v pořadí již devátý zorganizovala opět
Soňa Václavíková s J.Jindřiškem st.. Výletu 24. září se mohli zúčastnit fyzicky
méně zdatní jedinci, neboť trasa vedla okolím Semilska a nebyla náročná.
Rekordní počet účastníků hovoří i vzrůstající popularitě této akce. Jestliže tento
trend bude pokračovat i nadále, bude nezbytné k uspokojení všechny zájemců
využít na přepravu výletníků i skříňovou Avii. 6.května jsme se sešli s mladými
hasiči u Lípy svobody, kterou jsme před 16 lety společně zasadili. Vzpomenuli
patrona hasičů sv. Floriána a listopadové události v roce 1989. U příležitosti
60.výročí porážky fašismu jsme položením věnce k pomníku padlých vzdali
hold obětem světových válek.
Poutní občerstvení před hasičskou zbrojnicí je již neodmyslitelnou
součástí ponikelské pouti. Ve dvousměnném provozu se u piva vystřídali Květa
Kavánová, Jiří Jindřišek ml., Zdeněk Krause a D.Hájek. Provoz udírny a prodej
párků zajišťovala ke spokojenosti zákazníků nová mladá směna. M.Jirouš se
svou přítelkyní Veronikou a M.Jonová s M.Macíkem udili tak perfektně, že
25 kg párků zmizelo již dopoledne v žaludcích strávníků.
Týden před poutí M.Holubec, Z.Krafek, P.Holubec a M.Jirouš
s Veronikou, T.Klikorka s P.Therovou zlikvidovali nálet, pokosili trávu
a uklidili prostranství před a za hasičskou zbrojnicí.
V polovině září byl proveden po roce druhý nátěr střechy, včetně
odmaštění. O tom. Že celá akce trvala pouhé čtyři odpoledne se zasloužili:
T.Klikorka, Jan Jindřišek, Zdeněk Krafek a po dva dny J.Jindřišek. ml.. Z toho
plynu poučení, že pravidelná údržba v příštích letech nám ušetří čas i peníze.
V této době M.Holubec se svými syny během jednoho odpoledne provedl
likvidaci náletu, pokosení trávy a úklid na jižní straně hasičské zbrojnice.

T.Klikorka a Z.Krafek shromáždili a vytřídili nebezpečný odpad
skladovaný v prostorách zbrojnice. 16.říjny nebezpečný odpad převzala,
naložila a odvezla specializovaná firma. O týden později se k oběma připojil
V.Schmidt. Pokračovali jsme v úklidu prostorů dílen a garáží. Do kontejneru
zajištěného OÚ jsme odvezli již nepotřebný velkoobjemový odpad. Vedoucí
mládeže provedli úklid skladu, ve kterém je soustředěn materiál používaný
k výcviku mládeže.
Bylo by nespravedlivé, kdybychom zapomněli na členy, kteří ochotně
a nezištně zajišťují občerstvovací zázemí při akcích, které náš sbor pořádá.
Poděkujme O.Krausovi, J.Jonovi, J.Višňákovi, J.Klikorkové, H.Vejnarové
a R.Macikové za perfektně odvedené služby. Poděkujme i J.Hlaváčové, která
navíc obstarává nákup potravina a nápojů.
Granty vypisované krajským hejtmanem na podporu SDH sleduje
a vyřizuje již po několik let za náš sbor V.Schmidt. Poděkujme mu za vedení
agendy na přidělené granty, kterou odpovědně a obětavě zajišťuje.
Poděkujme P.Plichtovi za bezplatné zaměření pozemků v okolí hasičské
zbrojnice, které jsou ve vlastnictví sboru.
16 500,-Kč jsme investovali do obnovy sedáků nepoškozených židlí
v restauraci a velitelské místnosti. Celou akci, včetně výběru nejvýhodnějšího
dodavatele zajišťovala P.Holubcová.
Nezapomínáme na naše členy, kteří se dožívají životních jubileí. Ti,
kteří jsou nám byli a jsou nejvíce prospěšní, osobně navštívíme a předáme malou
pozornost.
Poslední den v roce uspořádal náš sbor již 22.ročník Silvestrovského
běhu. Ve své dosavadní historii bylo loňské startovní pole druhé nejpočetnější.
Zprávu přednesl Zdeněk Krafek

Nedostalo se do Pamětních listů
Základní organizace Českého svazu žen v Poniklé
Základní organizace Českého svazu žen byla založena v roce 1950
pracovnicemi Seby 12 Poniklá. Tato organizace od té doby v obci pracovala
velmi aktivně.
V roce 1972 měla 145 členek. V současné době máme 86 členek,
nejstarší 80 let a nejmladší 28 let.
Práce Svazu žen byla velmi pestrá. Pořádaly jsem „Pohádkový les“
Májové veselice, sejkorové večírky, plesy, dětské karnevaly, módní přehlídky,
dětské dny. Do střelnice jsme vyráběly růže a náhrdelníky do „štěstí“. Pro
členky jsem pořádaly kurzy drhání, paličkování, šití, vaření a kosmetiky.
Vyráběly jsme pletené panenky pro děti. Svazem žen byly zakoupeny dřevěné

lavičky, které byly rozmístěny po obci. Členky ve spolupráci se Svazarmem
sušily seno na nepřístupných místech v obci. Dlouhodobě jsme se staraly
o záhon růží, které jsme zakoupily a vysadily v dolení části obce. Zároveň jsme
se podílely na úklidu nové mateřské školy a úpravy kolem.
Naše organizace byla vždy všemi orgány hodnocena velice kladně.
Chodily jsme nejen členkám, ale všem přestárlým ženám gratulovat k životním
jubileím a předávaly jsme jim dárky. Chodily jsme se loučit na poslední cestě
s kytičkou se zemřelými členkami.
Takto činná organizace jsme byly do roku 1989. V nynější době se
zapojujeme v akci „Pohádkový les“ a chodíme gratulovat členkám k životním
jubileím.
Zprávu vypracovala Věra Vinklářová
Základní organizace Svazu invalidů
19.května 1977 byla v obci založena Základní organizace Svazu
invalidů, která měla tehdy 20 členů. Postupně nás přibývalo až do počtu 46.
Časem se někteří odstěhovali, někteří zemřeli. V současné době je nás 35 členů.
Po celou dobu trvání jsme se snažili být živou organizací v obci. Nezapomínáme
na svoje členky a členy při jejich životních jubileích a je-li třeba, pomáháme
řešit jejich zdravotní potíže. Nejméně dvakrát do roka máme členskou schůzi.
Přihlásili jsme se do soutěže vyhlášené ve sběru barevných kovů, kožek
a papíru. V prvním roce jsme byli první a obdrželi jsme broušený pohár
a finanční odměnu. Ještě jednou jsme byli první a to ve čtvrtém roce a získali
opět broušený pohár a odměnu 5 000,-Kč. Soutěž trvala šest let a po celou dobu
jsme obsadili umístění do třetího místa. Zabýváme se také sběrem léčivých
rostlin. Nejvíce se nám podařilo sebrat přes 100 kg.
I v poslední době, pokud jsme požádáni, zúčastňujeme se společenských
akcí.
Několikráte byla naše organizace přejmenována a v současné době je
náš oficiální název „Svaz postižených civilizačními chorobami.“
Zprávu předal Antonín Holubec

Co možná nevíte o medu
Med je produktem včel. Včely sbírají nektar z květů nebo medovici ze
živých částí rostlin. Tyto šťávy přetvářejí a kombinují se svými specifickými
látkami. Takto získaný produkt uskladňují a nechávají zrát v plástech. Med je
potravina přírodního sacharidového charakteru. Kromě jednoduchých cukrů
obsahuje minerální látky, vitamíny, aromatické látky a také bílkoviny, tuky
a celou řadu jiných látek.

Podle původu místa a doby sběru známe med květový a medovicový.
Květový med je směs nektaru různých rostlin, ale může být i jednodruhový
(řepkový, akátový, jetelový, lipový atd.). Květový med má většinou světlejší
barvu. Je snadno stravitelný díky většímu obsahu glukózy (hroznového cukru)
a fruktózy (ovocného cukru). Obsahuje pylová zrnka rostlin, rostlinné hormony,
éterické oleje, aromatické látky. Je velmi vhodný pro děti, rekonvalescenty,
sportovce a jiné.
Medovicový med (označovaný často jako lesní) pochází z medovice
lesních stromů. Je zpravidla tmavší, což způsobují rostlinná barviva obsažená
v míze dřevin. Obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků.
Tento med je vhodný pro lidi s akutním nebo vleklým onemocněním dýchacích
cest a pro nízký obsah bílkovin je vhodný pro pacienty s onemocněním ledvin.
Kvalitní a správně ošetřený med krystalizuje vždy. Je to známka jeho
pravosti a kvality! Zkrystalizovaný med si uchovává všechny svoje vlastnosti
a cenné látky a neztrácí tedy nic na své kvalitě. Zkrystalizovaný med můžeme
opět ztekutit zahříváním. Med zahříváme v otevřené sklenici ponořené do vodní
lázně teplé nejvýše 45°C. Při přehřátí medu (teplota nad 50°C) se ničí některé
hodnotné látky.
A víte, co je to pastový med?
Pastový med (od slova pasta) je speciálně upravený produkt. Vzniká
opakovaným mechanickým pohybem (mícháním). Tento pohyb řídí přirozenou
krystalizaci medu a zmenšuje velikost krystalů. Výsledkem míchání je
plnohodnotný med krémové konzistence. Proto se pastovému medu říká také
krémový. Krémová konzistence medu se v průběhu času nemění. Pastový med je
zpracováván bez zahřívání a bez jakýchkoli přísad. Zachovává si všechny látky
a je stejně hodnotný jako med „tekutý“.Med uskladňujeme v uzavřených
nádobách umístěných do suchých a tmavých místností.
Václav Hladík MOV

Z historie

přívlackého sboru (pro zpravodaj poskytl pan Jindřich

Kubín)
Vaše Císařské Královské Apoštolské veličenstvo!
Nejmilostivější Císaři a Pane!
V nejhlubší pokoře podepsaní zástupcové obce Přívlaky hejtmanství
Jilemnického v Čechách osmělují se k stupňům trůnu Vaší c.k. Milosti se blížiti
a prositi o milostivou podporu pro dobrovolný hasičský sbor v Přívlace.
V obci naši do letošního roku nebylo ani stříkačky ani jiného hasičského
náčiní. Uznávali jsme potřebu toho, avšak pro chudobu naši, nebylo nám to
možno poříditi. Ležíť obec zdejší vysoko na horách Krkonošských a obyvatelstvo
její musí obživu svou hledati jenom v polním hospodářství, které však na zdejších

příkrých stráních velmi málo vynáší, čehož důkazem i tj., že ač obyvatelstva čítá
obec 885, přece veškeré daně obnáší dohromady jen 819 zl.29 ke. Kromě toho
téměř každého roku přívaly dešťové způsobují veliké škody na polích i lukách.
Před 11 lety postavili jsme také novou budovu školní s nákladem nemalým, který
ještě posud se doplácí.
V měsíci listopadu minulého roku nařídil nám slavný okresní výbor
a potom v měsíci únoru i vysoký zemský výbor, abychom pořídili stříkačku,
potřebné hadice a jiné hasičské nářadí, kteréžto věci i se zařízením hasičského
sboru dle rozpočtu budou státi přes 1500 zl., obnos to pro chudou naši obec
veliký.
V starostech takových jsouce postaveni osmělili jsme s důvěrou
v otcovskou laskavost a dobročinnost Vašeho Císařského Královského
Veličenstva vznést k trůnu Vaší Císařské Milosti nejpokornější prosbu:
My nejponíženější a nejvěrnější poddaní prosíme, aby Vaše Císařské
a Králové Veličenstvo ráčilo milostivě nám chudým obyvatelům krkonošské obce
Přívlaky hejtmanství Jilemnického milostivý dar na zařízení hasičského sboru
uděliti, kteréžto Nejvyšší Milosti veškeré obyvatelstvo zdejší obce u konání svých
občanských povinností s největší vděčností povždy vzpomínati bude, prosíc
Boha, aby celému Nejvyššímu panujícímu rodu za to hojnou odměnu uděliti
ráčil.
V Přívlace dne 6.července 1889
Odpověď na žádost
Panu obecnímu starostovi v Přívlace!
Jeho c.k. Apoštolské Veličenství ráčilo obci Přívlace na zařízení
hasičského sboru 60 zl. (šedesát zlatých) nejmilostivěji uděliti.
Žádám pana starostu, by se dvěma důvěrníky buď z výboru nebo
z hasičského sboru ve 3 dnech pro oněch 60 zl. sem se dostavil a obecní pečeť
s sebou přinesl, by přijímací list podepsati mohl.
C.k. okresní hejtmanství v Jilemnici dne 10.října 1889.
C.k. okresní hejtman: podpis
Poznámka starostky: Žádost je v originále psaná krasopisem a je
nenapodobitelná. Také bychom uvítali, kdyby naši výše postavení vyřizovali
obecní žádosti s podobnou rychlostí, bez stohů papíru a tabulek.
Perličky z pokladů pana Jindřicha Kubína
Pracovní řád firmy Přádelna na bavlnu Poniklá, Palme Stumpe
Vydán 4.března 1897.

Schváleno C.k. okresní hejtmanství v Jilemnici dne 20.března 1897.
Doba práce a odpočinky
§4
Každý všední den je dnem pracovním. Denní doba pracovní trvá 11 hodin, totiž
od 6 hodin ráno do 6 hodin večer v denním oddělení, v nočním oddělení trvá
10 hodin, totiž od 6 ½ hodin večer do 5 ½ hodin ráno.
V denním oddělení přeruší se práce v poledne od 12 hodin do 1 hodiny
a v nočním oddělení od ½ 12 do ½ 1 hodiny.
Snídati a svačiti jest dělníkům při předení zaměstnaným za práce dovoleno.
Pro dělníky při předení nezaměstnaným, v denním oddělení ustanoveny jsou
následující přestávky odpočinkové:
Snídaně od 8 do ½ 9 hodiny a svačina od 4 do ½ 5 hodiny za kterých práci
přerušiti mají.
Ve svátek pracuje se jako obyčejně, poskytuje se však dělníkům čas pro ranní
služby Boží.
Nepracuje se v následujících dnech: na Nový rok, v pondělí velikonoční, v den
sv.Jana Nepomuckého, v pondělí svatodušní, na Boží Tělo, v den sv. Václava,
o vánocích a v den sv. Štěpána.
V předvečer velikonočních, svatodušních a vánočních svátků pracuje se do 4
hodin odpoledne.
Dělníkům zaměstnaným ve mzdě časové účtuje se mzda počínaje v pondělí ráno
až do soboty večera každého týdne.
Dělníkům v akordní mzdě počíná se mzda účtovati ve čtvrtek ráno a končí se
účtování ve středu večer každého týdne.
Mzda vyplácí se všem dělníkům denního oddělení každou druhou sobotu večer.
Dělníkům nočního oddělení vyplácí se mzda každou druhou neděli ráno o ½ 6
hodině.

Upozornění – informace - sdělení
v Krakonošovy letní podvečery proběhnou 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 Prodej a servis počítačů
Pořiďte si počítač na míru vašim potřebám

- rychlé vyřízení vaší objednávky
- vysoká kvalita a spolehlivost komponent
- při koupi PC poradím a doporučím nejlepší řešení
- příznivé ceny
- pozáruční servis
- počítač přivezu, zapojím a předvedu funkčnost
- jestliže si neví rady s vaším počítačem poradím, zaškolím
Ctibor Stehlík, GSM 737 931188, e-mail: ctibor.stehlik@entrum.cz,
Jablonec nad Jizerou 451
v Nové knihy v Místní knihovně
Z beletrie: Aubert Brigitte „Ten se mi líbí“, Austen Jane „Mansfieldské
panství“, Barton Beverly „Jsem ti v patách“, Hemingway Ernest „Zelené
pahorky africké“, Hey Richard „Zadarmo ani kuře nehrabe“, Hrachovcová
Alena „Pro kohos, mamko, navařila?“, Neff Ondřej „Čtvrtý den až navěky“,
Roberts Nora „Tři osudy“, Sheldon Sydney „“Odhalená tvář“, Viewegh
Michal „Na dvou židlích“, Vršecký František „V srdci Šumavy“ a další.
Beletrie mládež: Gálová Irena „Pampeliško, nelži!“, Horák Jiří „Čarodějná
mošna“, Horelová Eliška „Znáte Tománka?“, Hrubín František „Kuřátko a
obilí“, Luhan Lukáš „S píšťalkou na krysy“, Radičkov Jordán „My
vrabčáci“.
Naučná literatura: Kniha výtvarných nápadů, Po mořích kolem světa,
Vidím svět i z druhé strany, 5x denně, Hedvábná stezka, Na plovárně atd.
Knihovna je otevřena každé liché úterý od 18.00 do 19.00 hodin.
v Jilemnice provozuje sběrný dvůr. Najdete ho v Roztocké ulici č.983. Sběrný
dvůr není pouze pro občany žijící v Jilemnici, ale je určen i pro okolní obce.
Telefon 481565206.
Provozní doba:
duben až říjen:
Pondělí-pátek 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00
Sobota 8.00 – 11.00
listopad až březen: Pondělí-pátek 9.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00
Sobota 9.00 – 11.00

Okolo Poniklé – 2.kolo
Zveme Vás na druhé kolo výšlapu po okolí Poniklé.
Start: Poniklá budova obecního úřadu čp. 65 v sobotu 9.září 2006 v 9.00 hodin
Cíl: Fotbalové hřiště.
Trasa: Východní okruh cca 10-15 km.

Zaměstnanci obce upozorňují,
že v době od 31.července do 11.srpna 2006, z důvodu čerpání
dovolené, nebude obec po tuto dobu ověřovat podpisy ani listiny, nebude

vydávat výpisy z rejstříku trestů a výpisy z katastru nemovitostí. Nejbližší úřad,
který tyto služby poskytne, je Městský úřad Jilemnice nebo Katastrální úřad
Jilemnice. Děkujeme za pochopení.

Poděkování
Děkuji všem, kteří se osobně podíleli na nejpočetnějším ročníku Pohádkového
lesa (320 dětí), za pomoc při jeho zajištění. Ohlasy byly jednoznačně kladné.
Zvláštní poděkování patří členům Tělovýchovné jednoty Poniklá, kterým se díky
velice dobré organizaci podařilo zajistit parkování, pestré občerstvení a sociální
zázemí. Poniklá se může chlubit svými obětavými občany, kteří bez nároku na
odměnu zajistí tak velkolepou a bezvadnou akci pro děti, vymýšlením
nejrůznějších pohádkových bytostí a postav (v mnoha případech i pro dospělé).
Upřímně děkuji.
Starostka

Společenská kronika
Jubilea v květnu a červnu 2006
70 let
paní Ludmila Huderová
70 let
pan Miloslav Králík
70 let
pan Antonín Holubec
75 let
pan Milouš Skrbek
85 let
paní Květoslava Zemánková
Přejeme hodně zdraví!
Úmrtí
31.května 2006 pan František Arnošt ve věku nedožitých 70 let
Čest jeho památce!
Svatby
21.dubna 2006 Josef Hnízdil a Halyna Stachiv
22.dubna 2006 Radka Libišová a Michal Kára
27.května 2006 Petr Skalský a Lucie Ctiborová
10.června 2006 Zuzana Vosecká a Marek Hlaváč
10.června 2006 Lucie Hajnová a Petr Nedbal
Gratulujeme a přejeme hodně štěstí!
Poděkování
Děkujeme všem, kteří navzdory hysterickému antikomunismu, který neúnavně
šířila televize, rozhlas a noviny, dali hlas Komunistické straně Čech a Moravy.
Díky.
Výbor ZO KSČM Poniklá

Tělovýchovná jednota Poniklá – informace o kopané
Jednotlivé výsledky mistrovských utkání oddílu kopané na jaře roku
2006, kterých se zúčastnila družstva minižáků, žáků a mužů.
MINIŽÁCI okresní přebor
Kolo

Den a datum

Soupeři Výsledek

Body

Pořadí, jméno střelce,
počet branek
1. Vinklář Petr
8
2. Butulová Dana
6
3.až 4. Koucký Pavel
Novák Michal 4
5.až 6. Simonides David
Václavík Ladislav 2
7.až 9. Bárta Jiří,
Novotný Martin,
Vinklářová Pavlína 1

1 9.5.2006

Košťálov-Poniklá

0:4

3

2 15.4.2006

Poniklá-Jilemnice

2:3

0

3

6.6.2006

Mírová-Poniklá

1:3

3

4

16.5.2006 Poniklá-Hor.Branná

6:0

3

5

7.5.2006

Studenec-Poniklá

1:1

1

6 13.5.2006

Poniklá-Sedmihorky

2:0

3

7 21.5.2006

Rokytnice-Poniklá

0:3

3

8 27.5.2006

Poniklá-Vysoké

6:0

3

10 10.6.2006 Jablonec n/J-Poniklá

1:1

1

11 17.6.2006 Poniklá-Libštát

1:1

1

27 : 7

21

9

volno

SOUČET

Družstvo minižáků se v tabulce 10 mužstev umístilo na druhém místě.

ŽÁCI sever okresní přebor
1

28.5.2006 Benecko-Poniklá

1 : 14 3

2

22.4.2006 Poniklá-Bozkov

5:0

3

3

30.4.2006 Poniklá-Martinice

2:1

3

4

7.5.2006

Víchová-Poniklá

0:3

3

5 13.5.2006

Poniklá-Studenec

3:0

3

6 21.5.2006

Vysoké n/J-Poniklá

0:2

3

7 27.5.2006

Poniklá-Jablonec n/J

10 : 1 3

SOUČET

1. Zimčák Tomáš
27
2. Rechsten Tomáš
7
3. Zelinka Martin
5
4.až 6. Jirouš Jakub
Simonides Dominik
Votoček Radek
3
7. Koucký Vojtěch
2
8. Krause Luboš
1

39 : 3 21

Utkání družstev žáků o přeborníka OFS Semily
1
2
3
4

3.6.2006
11.6.2006
13.6.2006
15.6.2006

Poniklá-Rovensko
4:3
3
Rovensko-Poniklá
2:2
1
Poniklá-Martinice
1:1
1
Martinice-Poniklá
1:1
Pokutové kopy 3 : 4
3
Druhé utkání Martinice-Poniklá se rozhodovalo pokutovými kopy, které
skončilo v poměru branek 3 : 4, což znamenalo VÍTĚZSTVÍ družstva žáků
Poniklé. Žáci převzali od předsedy STK pana Junka, jako vítězi přeboru žáků
OFS pohár a diplom. Při pokutových kopech podal dobrý výkon brankář Lukáš
Holubec. Střelci pokutových kopů: Vojtěch Koucký, Luboš Krause, Tomáš
Reichstein, Radek Votoček.
MUŽI okresní přebor
1

8.5.2006

Bělá-Poniklá

2:5

3

2 15.4.2006

Poniklá-Rokytnice

0:4

0

3 22.4.2006

H.Branná B-Poniklá

6:2

0

4 29.4.2006

Poniklá-Nová Ves B

1:1

1

1. Šír Tomáš
6
2. Kázmer Tomáš
3
3.až 6. Dobiáš Roman
Mikolášek Ladislav
Svatý Zdeněk
Švanda Jakub 2

5

Kruh-Poniklá

1:1

1

6 13.5.2006

Poniklá-Víchová

2:1

3

7 17.5.2006

Poniklá-Košťálov

1:1

1

8 20.5.2006

Roztoky-Poniklá

6:0

0

3:1

3

10 31.5.2006 Tatobity-Poniklá

1:4

3

11

3.6.2006 Bozkov-Poniklá

14 : 0

0

12 10.6.2006 Studenec B-Poniklá

1:2

3

13 18.6.2006 Poniklá-Martinice

1:2

0

SOUČET

22 : 41 18

9

5.5.2006

27.5.2006 Poniklá-Mírová B

7. až 9. Hož Michal
Macháček Ondřej
Václavík Ladislav
Václavík Petr 1

Družstvo mužů se v tabulce 13 mužstev umístilo na devátém místě.
Za TJ Poniklá František Václavík

Vydává Obecní úřad Poniklá, odpovědný redaktor Ladislav Mikolášek,
uzávěrka příštího čísla 15. srpna 2006,
příspěvky do zpravodaje odevzdávejte na Obecním úřadě
a nebo zasílejte na e-mail: ladislav.mikolasek@sendme.cz
Tisk Friede-tiskárna, Roprachtice

