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Úvod
Pod horami
číslo: 180, ročník 45

Slovo redakce
Milí čtenáři, vážení sousedé,
v uplynulých dvou měsících se v Poniklé
přihodilo mnoho událostí, jak si ostatně můžete přečíst na následujících stránkách. Já bych
se chtěl pozastavit u jedné z nich. Kantýna je
opět volná! Jistě si teď ti, co v našem kulturním stánku pořádali nějaké akce, oddechli,
některé možná dostihnou obavy, co bude dál,
a někteří si třeba řeknou, že se to nemuselo tak
hrotit. Před rokem obec uzavřela na první pohled výhodnou smlouvu o pronájmu Kantýny.
Opravdu – pěkný nájem, dlouhá výpovědní
lhůta, ošetření některých dalších provozních
věcí. Jejím úskalím byl předpoklad, že nájemce tam bude podnikat. A ono se to nestalo.
Uspořádat něco v Kantýně byl problém, když
už se to povedlo, bylo to o nervy. Několikerá
jednání a upřesňování požadavků obce byl jen
hrách na stěnu. Po výpovědi ze strany obce jen
další nefér jednání. Proto jsem rád, že obec
ukázala také tu svoji tvrdou tvář a opravdu,
byť to nikomu nebylo příjemné, šla tvrdě za
svými právy. A nyní je tu otázka, co dál s Kantýnou? Podaří se nám ji zase pronajmout?
Komu a jak? Budeme si ji provozovat sami?
A jak? Co od ní vlastně požadujeme? Mnoho
otázek, které hledají své odpovědi. Možná některé zazní již brzo, třeba na akci Obecní uši
dokořán - 15. 11. v 16,00 v Kantýně.
Každopádně pevně věřím, že pro vás
bude zpravodaj inspirací, abyste věděli, na co
se chcete zeptat, když jsou uši dokořán! Přeji
vám pěkné čtení.
Marek Kulhavý - redaktor

MS Kákov Vás srdečně zve na:

Tradiční poslední leč
26. 11. 2016 od 20 hod v kulturním
domě Kantýna.
myslivecká kuchyně, tombola, živá
hudba, odpolední prodej přes ulici

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
16. 12. 2016
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
Letos byly Tuláčkovi slavnosti věnované Karlovi Tuláčkovi - muzikantovi. Více o průběhu
najdete v příštím čísle.
Foto: Bára Kulhavá
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
září - říjen 2016
Vážení sousedé, podzimní měsíce byly
pro naši obec ve znamení realizace největších
letošních investičních akcí – zútulnění návsi
a další etapa obnovy vodovodu. A protože toto
číslo zpravodaje Vám přináší záznam ze dvou
jednání zastupitelstva obce, ve kterých je prakticky vše podstatné, je zpráva o činnosti rady
obce poměrně chudá.
Na jednáních rady nám jsou pravidelně
podávány informace o činnosti Jilemnicka –
svazku obcí, aktuálně svazek řeší komplexní
zajištění svozu odpadů pro všechny členské
obce. Byla vybrána firma, která pro svazek
připraví zadávací řízení a vypíše veřejnou zakázku „Komplexní nakládání s odpady“. Rada
obce dále odsouhlasila navýšení členského
příspěvku pro Jilemnicko – svazek obcí na 40
Kč/obyvatel.

Obecní flotila se rozrostla o největšího bráchu.
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Rada obce odsouhlasila dokoupení nutné techniky k obecnímu traktoru, aby bylo
možné zajistit řádné provádění zimní údržby.
Byly zakoupeny řetězy na všechna čtyři kola
za 50 500 Kč, radlice včetně ocelového břitu
za 107 400 Kč, nadále hledáme vhodný sypač
štěrku.
Jak už jste zaslechli např. z hlášení obecního rozhlasu, byl ukončen nájemní vztah
v čp. 265 (Kantýna) s firmou KOMRAP. Rada
obce na svém jednání odsouhlasila částku za
pronájem objektu na případné společenské
akce spolků, fyzických osob ve výši 2 500 Kč.
Rada obce Vás všechny zve na sousedskou debatu s Vámi, s občany obce, akci jsme
pojmenovali „Obecní uši dokořán“ a uskuteční se v Kantýně dne 15. listopadu 2016 od
16 hod. Pojďte s námi diskutovat o všech dobrých nápadech, které pohnou naší obcí kupředu. Kulturní program i občerstvení pro Vás je
zajištěno! Krásný podzim Vám přeje.
Petra Novotná, místostarostka

foto: Tomáš Klikorka
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Půjčovna kol – bez kol
Půjčovna kol – bez kol
Kdo by to byl řekl, že na počátku letošního
léta zřízená ponikelská půjčovna kol si získá takovou oblibu? Že doslova pro cyklistiku zblázní
a nadchne tolik lidí, kteří dříve chodili pěšky,
nebo se vozili automobilem? Úspěch bicyklů
je maximální! Dokonce až takový, že právě
i v tuto chvíli se zhruba dvacet (!) Ponikeláků
projíždí mezi třemi oficiálními stanovišti
půjčovny. Ano, přesně tak, všech dvacet kol
nyní přejíždí po vsi. Jak jinak si totiž vysvětlit,
že stojany zejí prázdnotou? Ukrást veřejné kolo
může jen hodně otrlý gauner, hodit ho někde
pod mez jen hodně nezodpovědný lajdák. A ta-

Obecní hlásný
koví mezi námi přece nejsou, takže se radujme
z těch dvaceti pilných bicyklistů kroužících naší
vesničkou! Vždyť právě pro ně byla půjčovna
zřízena!
Obecní uši dokořán!
Volební období ponikelského zastupitelstva se láme do druhé poloviny, což znamená
docela vhodný čas k veřejné diskusi, co by
se ještě mohlo stihnout ve vsi udělat. Každý
přece dobře víte, co by ta naše víska nejvíce
potřebovala. Zkuste se odhodlat říci to veřejně!
Nemohu slíbit, že každý nápad bude moci dojít uskutečnění, každým vaším podnětem se ale
zastupitelstvo bude vážně zabývat! Výstupem
našeho setkání bude zejména mapa Poniklé
s označením míst, která by zasloužila pozornost
(včetně počtu hlasů pro daný podnět). Veřejná
debata je podpořena dotací Libereckého kraje.

Při pokládání vodovodního řadu na Novotném kopci se museli dělníci poprat i se skálou - v levém dolním
rohu vidíte, že Telecom skálu před lety neřešil (hloubka uložení 10 cm).
foto: Tomáš Hájek
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STRANA
Starostové pro LK
ANO 2011
KSČM
ČSSD
ODS
Změna pro LK
SPD a SPO
TOP 09
Piráti
Budoucnost pro LK
Svobodní a Soukromníci
Úsvit s Blokem proti islamiz.
DSSS
NE ileg. Imigraci
HOZK,NOS,Pat.ČR,SPRRSČ
Pavý Blok
Národní demokracie
LEV21
Romská dem. strana
VOLEBNÍ ÚČAST

Obecní hlásný

CELÝ KRAJ %
32,35
17,08
8,1
8,04
7,91
7,06
5,2
3,42
3,26
2,91
1,92
1,12
0,56
0,33
0,2
0,2
0,11
0,07
0,06

PONIKLÁ %
34,75
11,89
16,76
8,84
3,65
3,65
3,04
2,74
4,26
2,74
0,91
1,52
2,43
2,13
0
0
0
0
0

35,91%

33,99%

Vedle zakoupeného nového dataprojektoru lze
část prostředků použít i na zpracování studií
vzešlých z vašich nápadů. A pod čarou uveďme,
že zdarma bude díky štědrosti Libereckého kra- Volební komise
foto: OÚ Poniklá
je i občerstvení.
jejichž prodej byl zakázán již od 1. 1. 2014.
Krajské volby
(Kotle 1. třídy jsou litinové prohořívací kotle
V Poniklé odevzdáno 328 platných hlasů,
a kotle 2. třídy jsou převážně ocelové odhořívací
volební účast 33,99%. Pro zajímavost uvádíme
kotle.)
srovnání výsledků v celém kraji s výsledky
Revizní techniky pro jednotlivé značky kotlů
v Poniklé.
naleznete v následujícím odkazu - http://www.
Tomáš Hájek, starosta
aptt.cz/opravneni-ozo.php?kraj=LBK
MěÚ Jilemnice, odbor životního prostředí

Kotle na tuhá paliva
Od 1. 1. 2018 nastane v ČR zákaz prodeje
kotlů 3. emisní třídy, což jsou kotle s řízeným
přísunem spalovacího vzduchu a více či méně
nahoříváním vrstvy paliva na modifikovaných
roštech, tedy většina moderních zplyňovacích
kotlů na kusové dřevo a kotlů se samočinnou
dodávkou paliva.
Tedy od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat
pouze kotle 4. a 5. emisní třídy.
Od 1. 9. 2022 bude zákaz provozovat
v domácnostech kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy,

Žádosti o prodej obecních pozemků
Eliška a Vladimír Janatovi (Poniklá čp. 123)
a Lidmila a Jaroslav Kadaví (Poniklá čp. 123)
žádají o koupi ppč. 197/2 v k. ú. Poniklá a ppč.
1829/4 v k. ú. Poniklá.
Ing. Tomáš Nosek (Poniklá čp. 297),
Mgr. Eliška Palasová (Poniklá čp. 297) žádají
o koupi ppč. 236/1 a ppč. 238/2 v k. ú. Poniklá.
Aleš Hendrych, (Poniklá čp. 184) žádá
o koupi ppč. 247/2 v k. ú. Poniklá.
OÚ Poniklá
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Jednání Zastupitelstva obce
Milí čtenáři, zde Vám předkládám
nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá. Je to výtah podstatného ze
13. a 14. schůze. Pro podrobnější zápis včetně
příloh doporučuji otevřít úřední desku na www.
ponikla.cz. Pro přehlednost uvádím u jednotlivých
částí odkaz na bod v programu příslušné schůze,
kdy bylo téma projednáváno.
Ještě trochu statistiky: 13. zasedání se konalo
22. 9. 2016 (přítomno 14 zastupitelů, omluven:
J. Jón,). 14. zasedání bylo 6. 10. 2016 (přítomno
13 zastupitelů, omluveni: S. A.-M. Fišerová, J.
Jón).
1. Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá za období od 23. 6. do 22. 9. 2016 (bod
3/13. zasedání):
Zprávu přednesla místostarostka paní Petra
Novotná.
Diskuse:
J. Čížek: Chci se optat na firmu TEWIKO systems, ta má zde zastoupení někde poblíž?
T. Hájek: Mají sídlo také v Liberci.
J. Bekr: Co se týče rekonstrukce, tak se spousta
lidí pozastavuje nad tím, že nyní je tam žlutá tráva a má se tam něco vysazovat. Nebude problém
s budoucí výsadbou?
P. Novotná: Jedná se o standardní postup založení
trávníků. Nejprve musí proběhnout odplevelení,
poté proběhne srovnání terénu, rekultivace půdy.
S. A.-M. Fišerová: Požádala jsem starostu, aby
zvýšil povědomost o projektu a znovu alespoň na
návsi vylepil budoucí podobu návsi.
Návrh usnesení č. 125:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 23. 6. do 22. 9. 2016.
2. Informace o probíhajících investičních akcích (bod 5/13. zasedání):
Vodovod I (Šír + Hamáček): Projekt
je v závěrečné fázi, zbývá odstranit poslední
nedodělky. 90% dotace z Libereckého kraje již
přišlo, zbytek obdržíme po vyúčtování.
Vodovod II (Rulf): Je hotová větev za
školou a takřka hotová větev za Klárou, dále

Zastupitelstvo obce
se půjde za Paskou, směrem k Fáborským, dále
Novotný kopec, na závěr úsek od paní Kronewetterové, dolů pěšinkou k Soukupovým. Práci
odvádí dobrou, zatím vše funguje, nebylo prozatím nic fakturováno.
Chodníky I/14: Je hotová projektová dokumentace, na Preložce se řeší dvě problematická místa. Pokud se Preložka nevyřeší, projekt se nejspíš rozloží na dvě etapy (1. Poniklá,
2. Preložka).
Propojení ČOV: Je vydáno územní rozhodnutí a směřuje se ke stavebnímu povolení.
Zútulnění návsi: Práce byly započaty –
proběhlo odplevelení, pokácení, následovat bude
srovnání terénu u kostela. Vzhledem k probíhajícím investicím si obec vezme pravděpodobně
krátkodobý úvěr na překlenutí období, než nám
dojdou dotace za projekty (přijdou po ukončení
realizace a vyúčtování).
V případě projektu „Zútulnění návsi v Poniklé“ žádá rada obce o schválení dodatečných
nákladů na ty části projektu, které se již nevešly
ani do jednoho ze tří získaných dotačních titulů.
Konkrétně se jedná o veřejné osvětlení prostoru návsi, okolí kostela, pěšin za kostelem a za
tělocvičnou. A dále pak o doplnění dětského
hřiště o vodní herní prvky na struze. V obou
případech vychází požadavek z projektové dokumentace a z přesvědčení, že by měly být tyto
věci provedeny kompletně již nyní - a nikoliv
jen nějakým provizoriem, případně dodatečnou
etapou.
Diskuse:
J. Paulů: Nepočkaly by vodní prvky do příštího
roku? Je to přesně ten typ aktivit, na které je
možné získat dotaci.
T. Hájek: Přimlouvám se za to, aby se ta akce
udělala nyní, při jednom. Získání dotace
v příštím roce je nejisté, a pokud by i nějaký
vhodný dotační titul byl, lze uvažovat o dalších
herních prvcích třeba i jinde ve vsi.
J. Kubín: Naší snahou bude to udělat za úplně
minimální náklady za pomoci našich šikovných
řemeslníků.
J. Paulů: Bál bych se toho, že tam bude dodán
prvek bez příslušné certifikace, jakmile se tam
něco stane, dostane se obec do problémů. Pokud
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Zastupitelstvo obce

na to ty peníze schválíme, dejme to tam raději
s certifikátem.
M. Kulhavý: Naprosto souhlasím, raději si krýt
záda a mít tam certifikované prvky.
J. Jirouš: I kdyby to dělal někdo místní, tak se
na to dá certifikát dostat. Je to někdo, kdo sem
přijede, zkontroluje způsob montáže a funkčnost
prvků.
S. A.-M. Fišerová: Doplnila bych do usnesení
„certifikované vodní herní prvky“.
Návrh usnesení č. 127:
ZO Poniklá bere na vědomí informace o stavu
hlavních investičních akcí na rok 2016.
Návrh usnesení č. 128:
ZO Poniklá schvaluje rozšíření projektu
„Zútulnění návsi v Poniklé“ o nové veřejné
osvětlení v ceně do 300 000,- Kč bez DPH
a pověřuje Radu obce Poniklá výběrem vhodného dodavatele.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 129:
ZO Poniklá schvaluje rozšíření projektu
„Zútulnění návsi v Poniklé“ o certifikované vodní herní prvky na struze v ceně do 300 000,- Kč
bez DPH a pověřuje Radu obce Poniklá výběrem
vhodného dodavatele.
Hlasování:
Pro
12

Proti
J. Kubín
J. Paulů

Schváleno

Zdržel se
0

3. Prodej ppč. 1814/3, 1814/1, 1814/4,
1814/5, 1812, 1813, 2841, 1810, 1811, 1809/2,
1809/3, 1809/1, 1808, k. ú. Poniklá (bod
5/13. zasedání):
O prodej pozemků (vše v k. ú. Poniklá –
viz obrázek) požádali manželé Kulhaví, Poniklá čp. 153. Nabízená cena k jednání 250 000,Kč za 13 117 m2. Po dalším jednání manželé
Kulhaví upravili svoji nabídku následovně:
Koupě
pouze
dvou
krajních
(nejzápadnějších) pozemků 1814/3 a 1814/1,
celkem 3 339 m2 (oboje orná půda). Nabídnutá
cena je nově 100 Kč/m2, což by znamenalo celkovou cenu za tyto dva pozemky 333 900,- Kč.
Dle územního plánu je první ze žádaných
pozemků zleva určen k výstavbě sběrného
dvora a ostatní parcely k výstavbě parkoviště.
Minulá zastupitelstva k návrhům k prodeji
těchto parcel vždy zaujala negativní stanovisko (zejména s odůvodněním možné výstavby
sběrného dvora, nebo parkoviště pro Homoli). Ani na jedno nedojde (sběrný dvůr bude
u přádelny, parkoviště v této vzdálenosti od
Homole postrádá smysl, zvlášť když provoz
vleku takřka najisto skončil). Na druhou stranu
se jedná o potenciálně zajímavý blok pozemků
(kterých nemá obec valně).
Diskuse:
P. Plichta: Když prodávat, tak s jasným
záměrem na prodej, rád bych věděl, co se
s pozemky plánuje do budoucna.
M. Kulhavý: Nebudu tam stavět sběrný dvůr
ani parkoviště. Cokoli bych Vám nyní teď řekl,
je nevymahatelné. Pozemky budou sloužit mé
rodině, samozřejmě mám i firmu, nevím, co se
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stane, pokud vyjde zápis do UNESCO, možná
budu muset řešit kapacity pro firmu.
S. Václavíková: Měli jste o pozemky zájem
i v minulosti s V. Hejralem.
M. Kulhavý: Ano, už jsme o ně žádali.
J. Urík: Dovedu si představit, že pokud se firma bude rozrůstat, bude muset řešit parkovací
plochy.
J. Bekr: Počkal bych na skutečný podnikatelský záměr. Může přijít podnikatel se záměrem
vybudovat tam provoz pro x místních lidí.
M. Kulhavý: Ano, obec má omezený počet
pozemků, u stavebních pozemků jsme udělali
nějaká pravidla, u luk se žádná omezení
nedávají. Je pravda, že obec musí rozmýšlet,
komu pozemek prodá. Jsem ve střetu zájmů,
rozhodně jako žadatelé nejsme žádní spekulanti s pozemky.
P. Plichta: Obec by měla s pozemky rozumně
hospodařit, ale až přijde potřeba, prozatím ta
potřeba není.
A. Šedá: Vzpomeňte na jednání ohledně mé
žádosti o výjimku v ceně vody, tenkrát jsi mi
Marku říkal, že bych měla mít zástupce.
M. Kulhavý: Proto jsem odpovídal přímo na
dotaz P. Plichty.
T. Klikorka: Vedle plotu je teď nyní pěšina, ta
je oficiální?
J. Jirouš: Ne, není.
T. Klikorka: Ochranné pásmo pro ranč znamená co?
J. Jirouš: To omezení by se týkalo bydlení, což
v územním plánu není.
J. Paulů: Neměl by se nejprve schválit záměr
prodeje?
T. Hájek: Probíhá tak, že nejprve rada obce na
základě zájmu kupujícího vyhlásí záměr, který
je zveřejněn na úřední desce a v Pod horami,
auditoři doteď tento postup nezpochybnili.
Pozn. zapisovatele: M. Kulhavý nahlásil, že je
ve střetu zájmů.
Návrh usnesení č. 130:
ZO Poniklá schvaluje prodej ppč. 1814/3,
1814/1, vše k. ú. Poniklá Barboře Kulhavé
a Markovi Kulhavému za cenu 100,- Kč za
m2. Náklady na vklad do Katastru nemovitostí
a daň z nabytí nemovitosti nese kupující.

Zastupitelstvo obce
Hlasování:
Pro

Proti
S. Václavíková
T. Hájek
P. Plichta
P. Novotná
J. Kubín
J. Jirouš
J. Čížek
M. Kulhavý
D. Šír
S. A-M Fišerová
A. Šedá
J. Urík
J. Bekr
J. Paulů

Zdržel se

0

Neschváleno

4. Přísedící okresního soudu (bod
7/13. zasedání):
O funkci projevili zájem Naďa Kohoutová
a Jaroslav Urík. Po konsultaci s Okresním soudem v Semilech by oba zájemci soudu vyhovovali, vzhledem k velkému zájmu o tento post
je ovšem za Poniklou možné navrhnout pouze
jednu další osobu.
Jako první volbu navrhuje Rada obce Poniklá pana Jaroslava Uríka, neb jako zvolený
zastupitel obce Poniklá získal již všeobecným
hlasováním od občanů důvěru k jejich zastupování.
Diskuse:
J. Urík nahlásil, že je ve střetu zájmů.
Návrh usnesení č. 130:
ZO Poniklá volí přísedícím Okresního soudu
v Semilech Jaroslava Uríka.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5. Diskuse (bod 8/13. zasedání):
S. A.-M. Fišerová: Výpůjčka kol je výborná,
bylo by fajn, aby byl stojan také uprostřed obce.
M. Kulhavý: Toto není obecní akce, obec pouze
poskytla stojany.
T. Hájek: Určitě obec může např. na zastávku
namontovat držáky.
S. A.-M. Fišerová: Je pamatováno na
dostatečnou kapacitu stojanu v projektu na
návsi?
T. Hájek: Vyřešíme dohodou se školou.
J. Paulů: Měl jsem tu čest předminulý víkend
roznášet zpravodaj. Mně by se líbilo, kdyby se
rajóny zastupitelů střídaly.
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Zastupitelstvo obce

J. Urík: Jak to vypadá s Kantýnou?
T. Hájek: Firma objekt nadále užívá, po ukončení
výpovědní lhůty, tj. 30. září, využijeme všech
dostupných prostředků k vyklizení objektu.
J. Urík: Je nějaký další případný zájemce?
T. Hájek: Nikoho jsme neoslovovali, když ještě
nemáme prázdný objekt.
A. Šedá: Dotaz od občanů, zda by nešlo udělat
středovou čáru komunikace nahoru do Poniklé.
T. Hájek: Nepůjde asi střed, krajnice by byly
vhodnější.
6. Zimní údržba – koupě traktoru (bod
2/14. zasedání):
Starosta obce zopakoval hlavní důvod
koupě traktoru – zajištění zimní údržby vlastními silami. Traktor osobně viděli pánové Ondřej
Skalský, Rostislav Pičman, Jiří Pičman, Tomáš
Klikorka a Tomáš Hájek. Rok výroby 1997, po
prvním majiteli, velmi dobrý technický stav,
odpracováno cca 3 600 Mth.
Diskuse:
Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 133:
ZO Poniklá schvaluje koupi traktoru Zetor 10540 od pana Ladislava Macha za cenu
454 545,50 Kč bez DPH (550 000 Kč vč. DPH).
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7. Úvěr od České spořitelny (bod
3/14. zasedání):
Překlenutí období mezi realizací a proplacením dotací je zapotřebí řešit krátkodobým
úvěrem. Starosta obce možnost úvěru
předjednal u České spořitelny. Pokud by obec
vyčerpala maximální strop úvěru a splatila by
v dohodnutém termínu, přeplatek by činil cca
13 000 Kč.
Diskuse:
Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 134:
ZO Poniklá po projednání schvaluje uzavření
smlouvy o úvěru s ČS, a. s. ve výši 2 mil. Kč
na financování akcí Zútulnění návsi v Poniklé

a Dětské hřiště u ZŠ a MŠ Poniklá, se splatností do 31. 12. 2017 a bez zajištění.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8. Diskuse (bod 4/14. zasedání):
J. Kubín: Jaký je stav kolem výpovědi nájemců
Kantýny?
T. Hájek: K 30. 9. 2016 došlo k předání sálu,
přísálí s barem, ubytovny, sociálního zařízení,
chodby. Tato část byla řádně uklizena, vrácena
tak, jak byla obcí předána do užívání. Nebyla
předána kuchyň a byt, bylo zahájeno trestní
řízení pro nezákonné užívání, dále byla podána
civilní exekuční žaloba.
J. Kubín: Kdy budou dokončeny práce kolem
kostela?
T. Hájek: Dle uzavřených smluv je termín do
konce listopadu tohoto roku.
S. Václavíková: Mohu dostat nějaké potvrzení
o technologickém postupu odplevelení kolem
kostela?
T. Hájek: Ano, je to součástí jak projektové dokumentace, tak je zápis ve stavebním deníku.
J. Kubín: Vyslovuji pochvalu obecní četě za plot
kolem přívlackého hřbitova.
S. Václavíková: Vyřizuji pochvalu od Vrbatových za posekání trávy, zároveň se dotazují,
zda by bylo možné umístit u Mejta autobusové
přístřešky.
T. Hájek: Autobusové přístřešky jsou součástí
projektu na rekonstrukci úseku Poniklá –
Jablonec nad Jizerou, realizaci však není možné
přesně datovat, určuje se v rozmezí let 2017 –
2021.
S. Václavíková: Obyvatelům kolem Dlabolova
kolene vadí umístění betonových bloků podél
silnice I/14 (v zimě tam parkovala auta apod.),
bylo by možné s tím něco udělat?
T. Hájek: Možné to nebude, nyní jde
o bezpečnostní prvek.
Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí září - říjen 2016
23. 09. 2016
24. 10. 2016

Narození září - říjen 2016

Ladislav Skalský
Vojtěch Tomáš

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea září - říjen 2016

01. 09. 2016 - Teodor Zuzánek
05. 09. 2016 - Jakub Chládek
13. 09. 2016 - Evelína Hofmanová
26. 09. 2016 - Adam Řehořek
Blahopřejeme!

90 let
František Hejral

Poděkování

80 let
František Václavík
70 let
Jaroslava Klikorková
Věra Vinklářová
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit do smuteční obřadní síně v Poniklé
s panem Ladislavem Skalským. Zároveň také
děkujeme panu Jaroslavu Čížkovi za smuteční
projev a za projevenou soustrast.
Manželka a děti s rodinami

Kalendář 2017:

Nový stolní kalendář s historickými fotografiemi - tentokrát z Nové Vsi - si můžete
za necelých 90,- korun zakoupit na obvyklých prodejních místech:
Trafika, Krámek u školy, prodejna Třpytivá krása v Rautisu,
Obecní úřad Poniklá, IC Jilemnice.
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Zlaté české ručičky…
Jestliže loňský školní rok byl na naší škole
ve znamení rozvoje komunikačních dovedností v anglickém jazyce (jazykově poznávací
pobyt v Londýně, využívání výukového programu DynEd), v letošním roce se snažíme
zaměřit na další důležité dovednosti. Připravili
jsme pro děti dvě zájmové činnosti, kde budou moci rozvíjet svoji kreativitu, technickou
představivost a manuální zručnost.
V prvém případě se jedná o kroužek
keramiky pod vedením paní vychovatelky
Královičové (Machové) a paní učitelky Holubcové. Na jaře se nám konečně podařilo
uspět se žádostí o dotaci u Krajského úřadu
Libereckého kraje na koupi keramické pece
a tak děti mohou každý týden přeměňovat
hroudu hlíny v esteticky nádherné, leckdy
i užitečné předměty. V budoucnu určitě dostanete šanci to sami posoudit a některými výrobky si zkrášlit i vlastní bydlení.
V druhém případě se snažíme nastartovat

Bobová dráha byl nejlepší zážitek dne.

kariéru budoucích techniků a konstruktérů.
Převážně chlapci z 1. stupně rozvíjejí
pod vedením pana učitele Petřivého svoji
představivost a technické dovednosti při sestavování různých modelů, výrobě jednoduchých
předmětů a při montáži modelů z legendární
stavebnice Merkur. Tady bych rád připomenul,
že Otto Wichterle využil tuto stavebnici k sestavení prvního přístroje na výrobu svého
světového vynálezu, kontaktních čoček.
I kdyby to naši vynálezci a designérky nedotáhli ke světovému uznání, věříme, že tato
činnost se jim bude jednou hodit nejen v jejich
profesním životě, a že se zaslouží o to, aby
výše zmíněné rčení nezaniklo.
Zdeněk Vinklář, ředitel ZŠ

Výlet do Špindlerova mlýna
Dne 13. 9. 2016 se celá základní škola
vydala za poznáváním krkonošských svahů
a návrší v okolí Špindlerova Mlýna. Počasí
nám přálo, kilometry mizely pod nohama
a výlet se opravdu vyvedl. A jak vše proběhlo
očima dětí?

foto: ZŠ Poniklá
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Škola a školka

Výlet do Špindlerova Mlýna
Na začátku září jsme jeli na výlet do
Špindlerova Mlýna. Nejdříve nás odvezl dvoupatrový autobus k Špindlerově boudě.
Když jsem vystoupila z autobusu, cítila jsem
ledový závan větru. Naše kamenitá cesta prudce
klesala a na strmé louce krásně kvetly hořce.
Krajina voněla jehličím a čerstvým vzduchem
a z kopce byl nádherný výhled. Občas jsme
klopýtali po vlhkých kamenech a po hladkých
silnicích.
Nejkrásnější úsek cesty byla Čertova strouha podél Bílého Labe. Stezka vedla podle tiché
říčky lemované borůvčím. V jednom úseku
řeky proud vody vytvářel skluzavku prorostlou

řasami, po níž klidně protékala ledová voda.
Pěšinka byla často nahrazována dřevěnými trámy, které zahřívaly poslední teplé letní paprsky
slunce.
Následovala chůze do kopce stinným lesem.
Došli jsme do Špindlerova Mlýna, kde jsme
začali hledat bobovou dráhu. Dorazili jsme jako
jedni z posledních, a proto jsme museli dlouho
čekat ve frontě.
Bobová dráha byl nejlepší zážitek dne. Při
výstupu jsme si mohli koupit fotku pořízenou
během jízdy.
Výlet se mi líbil a doufám, že Špindlerův
Mlýn ještě někdy navštívím.
Maruška Havajíková, 7. třída

Nový studijní obor vyučovaný od září 2017:

Požární ochrana
Pro absolventy základních škol, pro chlapce a děvčata
Čtyřleté denní studium zakončené maturitní zkouškou
Studijní obor Požární technik připravuje žáky pro výkon středních
řídicích a technických funkcí v Hasičském záchranném sboru ČR, v
oblasti požární prevence a pro výkon funkcí v rámci státního
požárního dozoru.
Absolvent se uplatní při výkonu služby v jednotkách požární ochrany,
v oblasti požární prevence nebo v oblasti ochrany obyvatelstva.
Uplatnění naleznou také na úseku krizového řízení a havarijního
plánování, jako odborně způsobilá osoba na úseku požární ochrany i
jako lektor odborných předmětů z oblasti požární prevence.
Absolvent může dále pokračovat v prohlubování svých znalostí při
studiu na vysoké škole. Součástí vzdělávání je i příprava k získání
řidičského oprávnění skupin B a C.

ISŠ Semily

jediná střední škola v Libereckém a Královéhradeckém kraji,
kde je možné tento obor studovat.
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Ohlédnutí za pohádkovým tvořením s Rautisem
Jak jste se už mohli dočíst v jednom zpravodaji, koncem školního roku nás oslovila
paní Soňa Václavíková z Rautisu a požádala
nás o spolupráci. V místní světoznámé firmě
totiž vyrobili krásné pohádkové postavičky ze
skleněných perliček, ale neměli pro ně domov.
A protože by si sousedé měli pomáhat, pustily se naše děti ze základní školy, a to od těch
nejmenších ve družině až po zkušené deváťáky,
s chutí do tvoření útulných světniček, zámeckých komnat, lesních porostů, květinové louky
a dalších příbytků.
Kreslily, stříhaly, lepily, aranžovaly, zkrátka
byly velice kreativní. Například Maruška vymyslela a vyrobila kachlová kamna, Vlaďka
zajistila u našich sousedů perličkový lustr do
královské komnaty s dodáním ihned, z Verunky
se stal malíř pokojů, Kačka s Terezkou vytvořily
krásnou houpačku pro vílu Amálku, Pepa

Škola a školka
Švanda namaloval perníkovou chaloupku přímo
k nakousnutí, Honzík s Vojtou se odvážně
pustili do lesa Řáholce, Jára, Jirka a Tomáš se
postarali o lesní porost v podobě 3D stromečků.
I Niky s Týnkou rozvážně dokončily zahrádku
pro 7 trpaslíků. Tvořilo se všude, v každé třídě,
ve družině, o výtvarné výchově i o přestávkách.
Konečně měly všechny pohádkové postavičky
svá obydlí.
Po celé léto jste mohli přímo v prodejně
Třpytivá krása hlasovat o nejlépe ztvárněnou
pohádku. A zde jsou ty s nejvyššími počty hlasů:
1. Brouk Pytlík 148 hlasů
2. Křemílek a Vochomůrka 114 hlasů
3.Víla Amálka, Princ Bajaja 94 hlasů
Za odměnu dostane každý žák od firmy
Rautis sadu perliček, ze kterých si o výtvarné
výchově sestaví vánoční ozdobu. Moc tímto za
děti děkujeme a těšíme se na další společnou
činnost. A tak by to mělo být. Vzájemně si
pomáhat, doplňovat se a udržovat dobré sousedské vztahy.
Alena Stránská

Nejvíce zaujal prázdninové návštěvníky v Rautisu Brouk Pytlík.

foto: ZŠ Poniklá
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Z třídní knihy předškoláka
Nový školní rok 2016/2017 jsme zahájili
ve čtvrtek 1. září. Letos se naše školka naplnila celkem 47 dětmi, některé z nich nastoupí
v průběhu roku. Většina dětí je místních, šest
dětí dojíždí z blízkého okolí.
V I. třídě si hraje a pracuje 20 dětí s paní
učitelkou Lidmilou Boháčovou a Barborou
Kavánovou, o dvouleté děti pomáhá pečovat
chůva Lenka Havajíková. Ve II. třídě se
připravuje na školní povinnosti 27 dětí,
z toho je 12 předškoláků a 15 mladších dětí,
pod vedením paní učitelky Alice Bekrové
a Lenky Scholzové. Nově příchozí děti byly
zprvu rozpačité a trochu bojácné, objevily
se i slzičky, zato starší děti se už do školky
těšily, hlavně na kamarády, stavebnice
a tvoření.

Návštěva obecního úřadu.

Škola a školka
Letošním školním rokem nás provede
„ZVĚDAVÁ KAMARÁDKA ŽÍŽALA“,
seznámí nás se světem lidí, budeme s ní
objevovat svět rostlin, zvířat, ale i neživou
přírodu kolem nás, určitě nás žížala vezme
i na taneček a užijeme si s ní slavnostní chvíle a pohádky. Každý týden se těšíme na povídání se žížalou, její hry, úkoly a písničky,
které si pro nás připravuje.
V rámci tématu „ Vím, kde bydlím“ si
starší děti na čtvrtek 22. září domluvily
návštěvu obecního úřadu. Pan starosta se
z pracovních důvodů omluvil, ale paní Alena
Soukupová nám vše ukázala, vysvětlila a objasnila. Děti přinesly na obec kreslený dopis
pro pana starostu a zastupitelstvo obce, ve
kterém výtvarně vyjádřily svá přání, co by
chtěly mít ve své obci pro zábavu a potěšení.
Dozvěděli jsme se, co vše se na obecním

foto: MŠ Poniklá
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úřadě zařizuje, vykonává a eviduje. Prohlédli jsme si trezor, evidenci domů, sbírku klíčů
od různých obecních budov a moc nás zajímalo, odkud se hlásí do místního rozhlasu.
Před naším odchodem se vrátil pan starosta,
kterému se děti představily, a na památku si
děti odnesly tašku se znakem obce, dětský
časopis a něco malého na zub.
V pátek 23. září do II. třídy zavítalo
Hanče přímo od Krakonoše. Program Svazku měst a obcí Krkonoše s názvem POHÁDKOVÉ KRKONOŠE se nám líbil, povídání
bylo zábavné, ale i poučné, dokonce si Hanče
prověřilo, jak jsme dávali pozor kontrolními
otázkami. Kdo chtěl, mohl se vyfotit a stát se
chvíli Krakonošem. Děti dostaly mapy, aby
společně s rodiči mohli plánovat výlety za
poznáním a krásami našich hor, sbírat razítka a zapojit se tak do projektu „ Pohádkové
Krkonoše“
V pondělí 26. září nám do školky po-

V místní pekárně pana Šíra.

Škola a školka
slal Krakonoš pohádku o jednom jeho
zvířátku. Přijelo k nám Divadlo na cestách
Liberec s velmi milou loutkovou pohádkou
„O SMOLÍČKOVI“, kterou nám sehrál pan
Los. Krásné loutky, nápaditá, jednoduchá
scéna a lehký humor si získaly srdce malých
i velkých diváků, ani se nám nechtělo se
loučit. Dlouho budeme vzpomínat a těšit se
na další takto vydařené představení.
Dalším překvapením naší kamarádky
žížaly byla návštěva místní pekárny pana
Daniela Šíra, v pátek 7. října. V rámci
tématu „ Od zrníčka k chlebu“ jsme si ve
školce v obou třídách povídali o poli, obilí
a dalších plodinách, upekli jsme vlastní chléb
v domácí pekárně. Ale zkušenost, jak to vypadá v opravdové pekárně, je nezaměnitelná.
Pan pekař nás přivítal stylově oblečený,
prohlédli jsme si koše a nůše, různé pekařské
lopaty i násady, síta, ošatky a také původní
ceduli. Děti se dozvěděly, co k čemu sloužilo,

foto: MŠ Poniklá
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jak se to používalo. Nejúžasnější ale byla
opravdová cihelná pec. Teplo z ní tentokrát
nesálalo, ale pan Šír dětem alespoň pověděl
a předvedl, že se nejdříve v peci zatopilo,
pak se popel vymetl a teprve do čisté pece
se dávaly vykynuté chleby, vánočky nebo
mazance. Děti měly všetečné otázky týkající se fungování pece a vymetání komína.
Na rozloučenou každý dostal na ochutnání
semínkovou sušenku, které pro nás pan Šír
upekl. Moc děkujeme za vstřícnost a ochotu.
18. října jsme na odpoledne měli naplánovanou akci „Uspávání zahrádky“
- tvoření s rodiči a opékání. Bohužel nám
počasí nepřálo a tak jsme dlabání svítících
dýní přesunuli do II. třídy naší školky. Sešlo
se 14 rodičů se svými dětmi. Šikovní tatínkové pomohli s náročným rozříznutím dýní,
maminky s dětmi pokračovaly v tvoření
a tatínkové se chopili úklidu laviček na za-

Škola a školka
hrádce, opravovali rozbité hračky ze zahrádky i tříd školky. Odpoledne nám zpříjemnil
pan Křapka st. ze Semil (dědeček dvou
našich holčiček) se svými písničkami s doprovodem kytary a harmoniky, děti i rodiče
se postupně přidávali ke zpěvu a později
i k tanci. Ani o buřty jsme nepřišli, pan Petr
Hájek nám je griloval na balkóně a moc jsme
si pochutnali. Dýňové lucerničky dělaly radost u nejednoho domu, ale i ráno svítily
u vstupu do školky. Myslím, že odpoledne
bylo příjemné pro všechny. Snad nám počasí
bude přát, až budeme zahrádku probouzet.
Chtěli
bychom
tímto
poděkovat
jmenovitě všem tatínkům, kteří nám ve
školce pomohli s opravou některých hraček.
Byl to pan Petr Hájek, Martin Vaněček,
Tomáš Chládek, Jan Křapka, Marcel Novotný a Jaroslav Hrbáček. Velký dík patří
i našemu muzikantovi, dědečkovi Křapkovi.

Uspávání zahrádky - náhradní program v MŠ s dlabáním dýní, opravováním hraček a úklidem laviček na
zahrádce, se zpěvem i tancem za doprovodu kytary a harmoniky pana Křapky a závěrečným grilováním
buřtů na balkónu školky.
foto: MŠ Poniklá
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V pondělí 24. října se konečně trochu umoudřilo počasí a dovolilo nám vydat se na exkurzi do Krakonošova ranče
v Poniklé. Vzhledem k délce cesty a časové
náročnosti šly pouze starší děti z II. třídy.
Již cestou do horní části obce jsme potkávali
traktory, které vozily hnůj na pole a louky.
Někteří kluci s přehledem zvládali pojmenovat jednotlivé typy traktorů a ostatní
hospodářskou techniku správnou hantýrkou.
V ranči nás přivítala slečna Pavla Klikorková, která byla naší milou průvodkyní.
Nejdříve jsme se zastavili u nejmladších
čerstvě narozených telátek, nejvíce se
dětem líbil malý býček, který byl rozverný
a zvědavý stejně jako některé naše děti. Dále
jsme se šli podívat na krmení dospělých
krav, jazyky měly moc šikovné a čerstvý
jetel jim chutnal. Potěšila nás zpráva, že

Návštěva v Krakonošově ranči

Škola a školka
i v ranči mají školku, ale pro telátka, a tak
jsme se zvědavostí hledali podobnost s tou
naší. Nenašli x našli? Také se tu telátka dělí
podle věku do tříd. Moc nás také zajímalo
dojení mléka, vše jsme si prohlédli, ale krávy
už byly vydojené a odpočívaly, museli bychom si příště přivstat. Ještě jsme navštívili
odchovnu mladých jalovic, těch tam ale
bylo! Čas nám tak rychle utekl, neodcházeli
jsme ale s prázdnou, každý dostal obrázek
kravičky na vymalování a do školky jsme si
nesli čerstvé mléko, ze kterého jsme si odpoledne udělali domácí jogurty.
To je zatím z naší školky vše, akcí máme
naplánováno hodně, ale o tom zase příště.
Krásné a pohodové podzimní dny.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

foto: MŠ Poniklá
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Kultura

Ponikelská kultura
Zprávy z divadla
Milí divadelní příznivci, milí Ponikeláci,
náš divadelní spolek J. J. Kolár připravuje pro
vás novou divadelní hru „Cesty hledání“. Tato
hra pojednává o aktuálním tématu mladých
lidí dnešní doby. Zatím pilně zkoušíme každý
víkend, někdy i v týdnu, a premiéra bude
pravděpodobně letos po vánočních svátcích.
Ale to se včas dozvíte. Na této hře se podílí
několik nových tváří, z Poniklé i z Jestřabí, a již
známí herci našeho spolku. Režie jsem se ujala
já a moc se těším, až vám tuto hru předvedeme.
Pavlína A. Holubcová

Knižní tipy
O adventním veselí budou pokřtěny a do
prodeje dány dvě mimořádně zajímavé tiskoviny,
které by žádného Ponikeláka neměly nechat chladným.
1. Omalovánky “Poniklá - tam, kde se
rodí třpytivá krása” jsou souborem šestnácti
celostránkových omalovánek nejzajímavějších
ponikelských zákoutí. Jejich výběr byl proveden
za pomoci internetové ankety, jednotlivé obrázky
jsou doplněny vysvětlujícím textem k vyobrazenému místu či typickému společenskému jevu.
Omalovánky pro nás připravilo vydavatelství

OBLAK, které obdobně zpracovalo a zpracovává
i některé další obce a města v našem okolí. Texty
jsou přeloženy též do angličtiny. Jako zdroj zábavy
i poučení je lze doporučit všem generacím. Cena
50,- Kč.
2. Kalendář “Poniklá - Nová Ves 2017”
navazuje úzce na čtveřici našich dosud vydaných
stolních kalendářů pro roky 2013-2016. Ústředním
tématem je tentokrát místní část Nová Ves. Panu
Stuchlíkovi se podařilo mezi novoveskými
sousedy dopátrat množství zajímavých informací i dosud nepublikovaných historických fotografií tohoto malebného koutu naší vsi. Lepšího
průvodce příštím rokem si lze jen sotva představit.
Cena 89,- Kč.
Omalovánky i kalendář jsou vydávány nákladem obce Poniklá a budou k dostání na OÚ, v Rautisu, v Krámku u školy, v trafice, v IC Jilemnice
a na vybraných ponikelských společenských
akcích.
Tomáš Hájek

Poniklá

tam, kde se rodí třpytivá krása
Ponikla
where shimmering beauty is born

Omalovánky
The colouring pictures
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Kultura

TJ Sokol Poniklá
pořádá

Cvičení pro radost…

s Olgou ŠÍPKOVOU
III.
Aerobik
Posilování
Power Yóga
Protažení

Tělocvična ZŠ Poniklá 4.února 2017
10:00 - 13:00 hod (o přestávce možnost malého občerstvení – káva, čaj)
Vstupné: 230,-Kč (podložky s sebou)
Rezervace nutná předem: holubcovamartina@seznam.cz, tel. 732 233 117

!!! místa jsou omezená !!!
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Svoz nebezpečného odpadu
v sobotu 1. října 2016 na stanovištích:
Nová Ves – líheň pstruhů (8.00 – 8.05)
Poniklá – Penzion Klára (8.10 – 8.15)
Poniklá – zdravotní středisko (8.20 – 8.30)
Preložka – otočka BUS (8.35 – 8.40)
Poniklá – Kavánovo koleno (8.50 – 8.55)
Poniklá – Štěrba (9.00 – 9.05)
Poniklá – kostel (9.10 – 9.15)
Poniklá – Rovinka – Huderovo (9.20 – 9.25)
Přívlaka – nádraží ČD (9.30 – 9.35)
Přívlaka – kampelička (9.50 – 9.55)
Jilem – hasičská zbrojnice (10.00 – 10.05)
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Ostatní
SETKÁNÍ JESKYŇÁŘŮ „KRAKONOŠOVO 2016“, Bozkov
Ve dnech 14. - 16. 10. 2016 proběhlo
celorepublikové
setkání
jeskyňářů
„Krakonošovo 2016“, organizované naší
základní organizací 5-01. Tato akce se původně
vždy konala v Moravském nebo Českém
krasu, až před pěti lety se začala místa setkání
měnit podle jednotlivých jeskyňářských lokalit. U nás se setkání konalo poprvé v historii.
V pátek se do bozkovské sokolovny sjelo na
150 účastníků - členů České speleologické
společnosti, přijeli i kolegové ze Slovenska,
Polska a Chorvatska. Kapacita sálu i ubytovaní byla zcela zaplněna.

Po pátečním programu (prezentaci
našich lokalit, jejich historie, i současných
průzkumů a nových objevů) měli v průběhu
víkendu účastníci setkání možnost zhlédnout běžně nepřístupné jeskyně naší oblasti
– Na Vošmendě, Ponikelskou, Netopýří mlýn
v Rokytnici nad Jizerou a nepřístupné části
Bozkovských dolomitových jeskyní. Jelikož
tyto prostory nejsou velké a neumožňují
provést v tak krátkém čase výše zmíněný
počet návštěvníků, byly připraveny i další
možnosti v podzemí – ponikelské pískovny
či doly v Obřím dole, a také exkurze Polygonu v Singing Rocku. Kdo se nedostal
pro nedostatek kapacity na některou z lokalit, mohl navštívit běžný návštěvnický okruh
Bozkovských jeskyní nebo si projít naučnou

Ve dnech 14. - 16. 10. 2016 proběhlo celorepublikové setkání jeskyňářů „Krakonošovo 2016“.

foto: Lenka Hájková
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stezku Údolím Vošmendy, kterou jsme
v loňském roce vybudovali (v rámci grantu,
který získal OÚ v Bozkově). Součástí setkání byla i konference Výzkum v podzemí
2016. Hovořilo se také o turistickém využití
hornického podzemí, právních aspektech
speleologických lokalit či technice natáčení
v podzemí. Po celou sobotu byla také v sále
výstava fotografií s jeskyňářskou tématikou,
ze kterých účastníci v rámci soutěže Czech
speleo foto vybrali vítězné snímky v několika
vyhlašovaných kategoriích.
Závěrem bych ráda poděkovala ponikelským fotbalistům za zapůjčení laviček,
všem “nejeskyňářům”, kteří nám zde v Poniklé pomáhali, ale především Pánovi našich
hor Krakonošovi, který v pátek večer svým
ptačím zpěvem zahájil setkání v bozkov-

Ostatní
ské sokolovně (a věřte, že v celém sále bylo
v pár vteřinkách ticho), po celý večer pak
trpělivě pózoval před mobily a fotoaparáty,
a strávil s námi i celou sobotu tady v Poniklé
u jeskyně. Krakonoši, děkujeme.
Za ČSS ZO 5-01 Lenka Hájková

Draci nad Jilmem
V sobotu
1. října letošního roku
uspořádala parta důchodců a přátel Jilma již
6. letecký den. Ten den bylo krásné a teplé
počasí. Velkou atrakcí pro přítomné bylo
několik průletů motorového letadla “Trenér“,
které pilotoval Jan Pešina. Láďa Skálů upoutal
pozornost návštěvníků svým modelem na
dálkové ovládání. Model Láďu poslouchal

Toho dne se na louce nad Jilmem sešlo přes 70 dětí a dospělých.

foto: Bára Kulhavá

23

160910.indd 23

8.11.2016 10:17:08

Pod horami - září - říjen

Ostatní

při různých obratech a tricích perfektně.
Toho dne se na louce nad Jilmem sešlo přes
70 dětí a dospělých s různými typy a tvary
draků. Někteří draci létali vysoko a dlouho,
jiným se tak nedařilo. Výkony draků a jejich obsluh ovlivňoval proměnlivý vítr. Děti
si pochutnaly na opékaných buřtech, čaji
a sladkostech, dospělí si k buřtům dali pivo
nebo něco ostřejšího. Všichni jsme měli štěstí
na počasí. Druhý den počasí bylo podstatně
horší. Pouštění draků se vydařilo.
J. Zemánek, st.

Povídání o Krámku u školy
Mnozí víte, že u školy byl před několika
lety otevřen malý Krámek. Sortiment se
v průběhu lehce měnil a vyprofiloval se do
svačin a pečiva pro místní s občasným nájezdem návštěvníků Rautisu, či zajištění proviantu pro kurzy paní Proškové a prodej míst-

Přesto si myslím, že malý Krámek ke škole patří.

ního medu, dárkových rukodělných výrobků,
přízí a výtvarného materiálu.
Bohužel, ať na to koukám z které strany
chci, v tomto provozu je Krámek i s přispěním
nově chystaného zavedení EET (elektronické
evidence tržeb) dále neudržitelným. Mnozí
víte, že společně se mnou Krámek provozoval i František, který tam byl téměř od jeho
počátku. A vlastně díky němu vydržel provoz Krámku až do dnešních dnů, kdo máte
povědomí o daňové problematice, víte jistě
proč… ;) Obecně, Krámek byl celou dobu jen
malým „přivýdělkem“ k rodičovské, fakticky
byl rodičovskou spíše dotován.
Přesto si myslím, že malý Krámek ke škole
patří a proto se pokusím jeho chod byť v malé
míře zachovat, i když na to budu potřebovat
vaši pomoc. Jde o to, že musím sehnat práci,
kterou bych mohla provoz Krámku dotovat,
a do Krámku najít pomocníky.
Jednalo by se převážně o dopoledne,
právě k zajištění prodeje pečiva a svačin.

foto: S. A. - M. Fišerová
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Tímto vás prosím, pokud máte zájem se na
záchraně Krámku podílet, nebo si jednoduše
chcete trochu přivydělat k mateřské, či
důchodu, ozvěte se mi na tel. 774585904.
Soňa Anna-Marie Fišerová

Vzpomínka na srpen
Vážení spoluobčané,
bohužel, než jsme se nadáli, tak máme
¾ tohoto roku za sebou. Jako každý rok, tak
i letos byl měsíc srpen v jednom dni výjimečný.
A sice byla to vzpomínka na 21. srpen 1968, kdy
okupační vojska v čele se Sovětským svazem
nás napadla. Ale chci to všechno psát pěkně
popořádku. Roky 1948 a 1968 jsou v něčem
částečně totožné. Máme tady demokracii,
svobodu slova, tak chci napsat to, co jsem
měl možnost někde přečíst, vidět nebo slyšet.
V našich dějinách určitá období jsou přímo
tragickou událostí, kdy na svůj názor nebo
přesvědčení doplatili lidé tím, že přišli o práci,
byli zavření, ale přišli i o holý život. Pravda
je problematická věc. V době normalizace byl
problém dodržovat lidská práva, bohužel stačilo
schvalovat podpisem „Několik vět” nebo “Dva
tisíce slov“ a problém byl na světě. Ať Stalin
nebo Brežněv, měli stejný názor, a stejné jednání má Putin. Problém pro ně nebyl, a ani
v dnešní době není, řešit něco zbraněmi. Fandím
Americe a Kubě, že našly společnou řeč. Nyní
budu psát něco z knížky od Z. Mlynáře, která
je vydaná pod názvem „Mráz přichází z Kremlu“. Bývalý velvyslanec Valerián Zorin přijel
v únoru 1948 s podnětem, aby Gottwald požádal
o vojenský zásah. Stalina zřejmě motivovaly
zprávy o situaci v Československu, které tam
posílali komunisti i jiní příznivci radikálního
směru. Gottwald ho ujistil, že KSČ to zvládne
sama. Přes úspěšný výsledek mu Stalin v září
1948 tuto lhostejnost vytkl. Poté se Gottwald se
Stalinem v životě setkali jen několikrát, protože
se ho Gottwald vysloveně bál. Pokud bylo
nějaké jednání, tak tam poslal Čepičku. A nyní
budu psát část z Brežněvova projevu: Děláte si,
co chcete, ve své vnitřní politice i to, co se nám

Ostatní
nelíbí, a nedáte si říct po dobrém. Hranice této
oblasti jsou i našimi hranicemi. A tak tomu bude
od druhé světové války „na věčné časy“. Slova
jako suverenita, národní a státní nezávislost se v
celé jeho řeči vůbec nevyskytly. Byla tam jediná
myšlenka: naši vojáci došli za války k Labi a
tam je tedy teď i naše sovětská hra-nice. Výsledky druhé světové války, pokračoval Brežněv,
jsou pro nás nedotknutelné a budeme je hájit i
za cenu nebezpečí nového válečného konfliktu.
Vysloveně prohlásil, že vojenskou intervenci by
provedli v Československu i za cenu takového
rizika. Že se tehdy psaly v sovětském tisku takové nesmysly, jako že západoněmečtí revanšisti
už chystají vojenské přepadení, že v hávu turistů
je Praha zaplavena americkými důstojníky atd...
Ještě letos v televizi z Kremlu jsem slyšel,
že tenkrát několik tisíc Němců připravovalo
převrat. Soudružka Semelová v Poslanecké
sněmovně prohlásila, že v ´68 to okupace nebyla, ale nedokázala se vyjádřit, co to bylo. V
červenci 1968 byla provokace proti pražskému
jaru. Mezi Mýtinou a Arnoldovem na Sokolovsku byly v propustku pod silnicí nalezeny turistické vaky se zbraněmi pro kontrarevoluci v skromném počtu dvacet samopalů a třicet pistolí.
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Nedopatřením režie byla z vaků nedokonale
odstraněna značka moskevského obchodního
domu GUM. Po 21. srpnu 1968 v Kremlu se měl
podepsat protokol mezi našimi a sovětskými
politiky. Jen F. Kriegel byl pevný jako skála
a přesvědčený, že to nepodepíše. Nepodepsal,
i když L. Svoboda na něho řval, tak se Kriegel
ohradil a Svoboda zmlkl. Kriegel řekl: “Co se
mnou mohou udělat? Pošlou mě na Sibiř nebo
mě dají zastřelit? S tím počítám a kvůli tomu to
nepodepíšu“.
Zasedání ústředního výboru KSČ začalo
16. ledna 1969 v den, kdy se v Praze upálil Jan
Palach. Když se zpráva o tom donesla na Hrad,
kde zasedal ústřední výbor, přihlásila se o slovo
známá lékařka dr. Helena Rašková a řekla, že
se stydí poslouchat řeči, které se tam vedou,
a napadá ji, že i Jan Palach snad slyšel, jak se
tam mluví a to ho dovedlo k zoufalému protestu. Po těchto slovech byla hrubými výkřiky
z pléna přerušena, stalinisté a sovětští agenti
z řad ÚV KSČ na ni doslova štěkali. Vilém
Nový, který později proslul jako bezcharakterní
přisluhovač „normalizace“, hned pronesl cynickou řeč o Palachovi. Smrt, která v následujících dnech otřásla svědomím celého národa, se
nijak nedotkla většiny těch, kteří tu seděli a měli
všechno na svědomí. Po smrti Jana Palacha se
ho Husákův režim tolik bál, že nechal zrušit
jeho hrob na Olšanech.
30. srpna 2016 bohužel zemřela v celém
sportovním světě obdivovaná a tolik vážená
sportovkyně Věra Čáslavská. Ve své gymnastice měla na celém světě hodně lidí, kteří ji ob-

Ostatní
divovali, ale těžko se hledal ten, kdo by se jí vyrovnal. Až komunisti ji se snažili pokořit nebo
zlomit, ale ona se nedala. Neměla práci, nemohla
dělat ani uklízečku, protože se podepsala pod
výzvu „Dva tisíce slov”. Ale přesto se snažila
do poslední chvíle bojovat se všemi nástrahami
i se zákeřnou nemocí. Jak se v Národním divadle 12. září vyjádřili ti, kteří se s ní loučili, „byla
to obdivovaná žena, ryzího charakteru, s rovnou
páteří“. Tyto lidi těchto vlastností, by se museli
hledat s lucernou. Co k tomu dodat.
Doufám, že co všechno je napsané, se zakládá na skutečných událostech, ať se to líbí
někomu nebo ne.
František Zemánek, Přívlaka 432

Výstava v Turnově
Dne 23. 11. 2016 bude v turnovském
Muzeu Českého ráje slavnostně zahájena
výstava “Třpytivé Vánoce - perličkové ozdoby z Poniklé”. Pro tuto výstavu jsme zapůjčili
rozsáhlé kolekce našich ozdob i různé výrobní
náčiní. Během vernisáže budeme v muzeu
předvádět montáž ozdob, v sobotu 10. prosince
proběhne pak v prostorách muzea také dílna
pro veřejnost. Výstava potrvá do 30. 12. 2016.
Muzeum Českého ráje je jedním ze subjektů,
které se výrazně podílejí na zpracování nominace pro zápis výroby perličkových ozdob na
Reprezentativní seznam světového dědictví
lidstva UNESCO, kterou bude Česká republika
podávat v roce 2017.
Za Rautis, a. s. Bára Kulhavá

foto: Rautis, a.s.
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Pod horami - září - říjen

Inzerce

Inzerce

Valašský výrobce
dřevěných paliv
Dovezeme a složíme,
kam ukážete

Bestsellery Waldera

Pelety EN plus A1

Brikety válce

cena od

cena od

5 590 Kč / t
Doprava v ceně

4 990 Kč / t
Doprava v ceně

Hnědé uhlí Ekohrášek
cena od

4 590 Kč / t
Doprava v ceně

Vaši objednávku ráda přijme:

Michaela Brumovská, 778 700 776, obchod@waldera.cz

www.waldera.cz

Vlárská 321,
763 31 Brumov-Bylnice
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