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Úvod
Pod horami
číslo: 182, ročník 46

Slovo redakce
Milí čtenáři, vážení sousedé,
před vámi je opět po dvou měsících ponikelský zpravodaj - tento nejdůležitější informační zdroj v obci. V poslední době nás v redakci trochu trápí, že se k nám často informace
o akcích, které byly nebo budou, nedostávají.
nebo se k nám dostanou náhodně. Nebo o nich
i víme, ale nebyli jsme tam. Nebo víme, že budou, ale opravdu není v našich silách zjišťovat
a přesvědčovat organizátory, aby se s vámi
podělili.
Prosíme vás proto, abyste nám pomohli
a dodali pro časopis potřebné články, abychom mohli i nadále psát: Pod horami - nejdůležitější informační zdroj v obci.
Ještě stručně o čem v tomto čísle není:
Bude se hrát fotbal, proběhla prý úchvatná
premiéra nového kusu našich ochotníků, asi
budou na hřišti čarodějnice, v knihovně jsou
jistě nové knihy a deskové hry...
Přeji vám pěkné čtení o všem ostatním.
Marek Kulhavý - redaktor

Platba za likvidaci domovního
odpadu za rok 2017:
Výše poplatku se nemění a je splatná:
1) Pytlový svoz do 30. 6. 2017 za celý
rok.
2) Pravidelný svoz buď ve dvou splátkách a to první polovina do 30. 6. 2017
a druhá polovina do 30. 11. 2017 nebo
v plné výši za celý rok do 30. 6. 2017.
Možnost platby v hotovosti na Obecním úřadě nebo převodem na účet
obce:
č. ú.: 1263092319/0800
VS: ve tvaru 2rrmmddxxx
(2 = odpady, rrmmdd = datum narození - rok, měsíc, den, xxx = čp. v Poniklé ve tvaru 001-503).

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 4. 2017
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:
Letošní Tříkrálová sbírka se opravdu vydařila.
Pro potřebné se v Poniklé vybralo 30 017,korun
Foto: Farní společenství Poniklá
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Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
leden - únor 2017
Vážení ponikelští sousedé,
tak jako v každém čísle mám pro vás sumář toho nejdůležitějšího, o čem obecní rada
jednala za uplynulé období, nutno podotknout,
že dnešní zpráva je opravdu kraťoučká, protože ty nejdůležitější body jsou součástí zápisu
ze zastupitelstva (příprava chodníků Poniklá,
Preložka, projekt přístavby III. etapy sportovní
haly, plán rozvoje vodovodů a kanalizací, plán
investic bytového hospodářství).
Rada obce schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč sociálně terapeutické dílně Fokusu Semily, z. s., kterou
navštěvuje klientka z Poniklé. Dále rada odsouhlasila poskytnutí daru ve výši 15 000 Kč
Centru pro zdravotně postižené, které poskytuje sociální služby občanům v jejich domácím prostředí, tj. osobní asistenci na území
naší obce.
Rada obce vzala na vědomí předložení
závěrečné zprávy a vyúčtování na projekt
„Obnova skleněného vodovodu“, celkové
náklady akce 2 603 065,79 Kč, z toho dotace
ve výši 1 506 759,08 Kč. Dále byla odevzdána závěrečná zpráva a vyúčtování na projekt
„Obecní uši dokořán“, celkové náklady akce
72 272 Kč, z toho dotace ve výši 50 000 Kč.
Díky letošní nadílce sněhových vloček
rada obce odsouhlasila pořízení sněžné frézy
na údržbu chodníků v zimním období v ceně
do 50 000 Kč.
Pro místní knihovnu rada obce odsouhlasila nákup knih ve výši 20 000 Kč a pořízení psacího stolu v ceně do 21 000 Kč, část ve
výši 10 000 Kč z ceny nábytku bude uhrazena
z odměny, kterou místní knihovna obdržela
v rámci ocenění „knihovna roku“.
Po diskusi se sociální pracovnicí, pečovatelkami a po porovnání cen za poskytované pečovatelské úkony v okolních pečovatelských
službách bylo odsouhlaseno zvýšení většiny
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poskytovaných úkonů. Původní hodinová
sazba 60,- Kč byla zvýšena na 100,- Kč, jako
služba 20,- Kč/úkon je nájemcům čp. 432
účtován také úklid společných prostor. Nový
ceník je v platnosti od 1. 3. 2017.
Rada obce schválila opravu mostku
přes Ponikelský potok mezi čp. 103 (p. Králíková) a čp. 244 (p. Biedermann). Stávající
konstrukce je od vody zcela podemletá a hrozí
její destrukce.
Vážení sousedé, příjemné prožití jarních
měsíců Vám všem přeje
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Milé vrtochy počasí mi dovolují již nyní
(koncem února) popřát Vám všem krásné
prožití časně nám do hor přišedšího jara. Mám
pocit, že vše podstatné o obecním dění je popsáno v oficiálních zápisech a nemám tudíž mnoho
potřeb k tomu tentokráte přidávat větší porci
svých komentářů. Tak jen stručně:
Zase po letech nám napadlo tak nějak
přiměřeně sněhu. Bývá to vždy nápor na nervy
řidičů i chodců. Letos se se sněhem prala obec
sama (155 motohodin najetých panem Klikor
kou a panem Skalským), ve sněhové špičce pomohl i Krakonošův Ranč (16 motohodin). Obecní traktor si užil řádnou zatěžkávací zkoušku
a byl za ostrého běhu průběžně několikrát laděn.
Každou zimu někde nejsme včas, ale letos těch
stížností bylo (i přes ten sníh) nejméně, co
pamatuji.
Snad jen jedinou okolnost tání sněhu
nemám rád. A totiž, že nám jaro nemilosrdně
naservíruje vše, co páníčkové pejsků za celou
zimu odlajdali. Není toho málo, je to nechutné,
a otravuje to snad úplně všechny!
Zimní měsíce se „na ouřadě“ nesly ve
znamení plánování věcí příštích, projektů pro
následující roky. Vymluvím se teď, s dovo-
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Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Jilemnici

Mimořádné úřední hodiny podatelny
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

27. 3. 2017
28. 3. 2017
29. 3. 2017
30. 3. 2017
31. 3. 2017

8.00 – 17.00

Pondělí

3. 4. 2017

8.00 – 18.00

lením, na to krásné jarní počasí i na své čerstvé
opětovné otcovství a prohlásím, že jsou na
světě i důležitější věci, než formuláře dotačních
suplik. A tak si tu nebudeme vzájemně krátit
čas popisováním všech těch dotačních a byrokratických marasmů a napíšeme si až jednou
o výsledcích těchto snah obecní representace.
Snad jen drobnou pochvalu si neodpustím. Pod
strohým oznámením, že jsme podali žádost
o dotaci na zásadní modernisaci a přístavbu
školy, se skrývají desítky hodin práce - a to
zejména práce paní místostarostky. Ta totiž
všechny vymyšlené a projednané věci shrnula
do žádosti, která se podobá spíše knize, než
čemu jinému. Jen její textová část (bez výkresů
a technických zpráv) čítá přes 60 stran A4 hustě
psaného textu...). Za tuto mimořádnou píli tedy
paní místostarostce, radním i zastupitelům
děkuji a doufám, že to snad klapne.
A teď už hurá ven, na sluníčko!
Tomáš Hájek, starosta

Ptačí chřipka
Vážení,
v souvislosti s aktuální situací v oblasti výsky-

tu ptačí chřipky a v návaznosti na nařízení ředitele
Krajské veterinární správy Libereckého kraje
nás ředitel Krajské veterinární správy SVS pro
Liberecký kraj požádal o zaslání pokynů, jak se
chovat v případě nálezu uhynulého volně žijícího
ptactva.
Je třeba postupovat následujícím způsobem:
Při nálezu uhynulého volně žijícího ptáka
občanem, případně městkou policií apod. je
zapotřebí, aby tito nebo zástupce městského či
obecního úřadu v prvé řadě kontaktoval kraj
skou veterinární správu na tel. čísle: 720 995207,
485246691 nebo 775869078.
Pracovník krajské veterinární správy nález vyhodnotí zhlediska rizika ptačí chřipky a rozhodne
o dalším postupu, spočívajícím buď v přímé likvidaci uhynulého ptáka místně příslušným úřadem
(jako každého jiného uhynulého zvířete na území
obce nebo města) nebo spočívajícím ve výjezdu inspektora krajské veterinární správy na místo nálezu (v případě odběru uhynulého ptáka na vyšetření
ve veterinárním ústavu). Inspektor krajské veterinární správy následně rozhodne o případné
potřebě součinnosti s Hasičským záchranným sborem, jejichž jednotky prostřednictvím
operačního střediska HZS povolá.
Z uvedeného postupu vyplývá, že není vhod-
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né, aby veřejnost, obecní či městské úřady aktivovaly dobrovolné hasičské jednotky, případně
profesionální hasičské jednotky, jelikož řada jejich
výjezdů může být zcela zbytečná.
Mgr. Rudolf Broulík
vedoucí odd. krizového řízení KÚ Libereckého kraje

Žádost o koupi pozemků
ppč. 110/2 a ppč. 111 v k. ú. Poniklá
žadatel Daniel Šír

OÚ Poniklá

Jednání Zastupitelstva obce
Milí čtenáři, zde Vám předkládám
nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce
Poniklá. Je to výtah podstatného z 16. schůze.
Pro podrobnější zápis včetně příloh doporučuji
otevřít úřední desku na www.ponikla.cz.
Ještě trochu statistiky: 16. zasedání se konalo
10. 2. 2017 (přítomno 13 zastupitelů, omluveni:
S. Václavíková, M. Kulhavý).
1. Technické zázemí kulturního domu (bod
3/16. zasedání):
Předkládá J. Urík: J. Urík nejprve shrnul stávající stav zázemí kulturního domu. Audiovizuální technika je skladována na balkóně, je-li
nějaká společenská akce, je nutné techniku
uklízet. Stojany a jiné jsou umístěny v šatně ve
vestibulu, případně v divadelní šatně anebo ve
skladu kulis. Návrh na změnu: úprava bývalé
promítací místnosti za balkónem na stálou technickou kabinu. Výhody předloženého řešení:
uvolnění balkónu pro společenské akce, zvýšení
kvality technického zázemí, možnost stabilního
umístění technického vybavení bez stěhování
před a po akcích. Finanční náklady prozatím
nejsou známy. Zároveň je návrh na změnu ovládání osvětlení tak, aby to bylo možné přímo
z technické místnosti.
Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Chtěla bych se zeptat jaká
je představa budoucího využití Kantýny, zda
takové úpravy už nespojit také s požadavkem
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hygieny, která považuje současnou kuchyň za
nepřijatelnou, kdy není možné s jídlem chodit
přes chodbu. Vždy upravujeme nějaké části,
nekoncepčně. Teď uděláme vstup na balkón
a za čas nám budou vadit schody v této části.
Vzala bych objekt jako koncepci celou, ke kulturním akcím patří i hospoda a ta v tuto chvíli
není funkční.
T. Hájek: Navržená drobná úprava promítací
místnosti s problémem chodby mezi kuchyní
a sálem nesouvisí. Ta se dotýká spíše druhého
zamýšleného projektu na úpravu vstupního
foyer, který se zatím zpracovává.
J. Kubín: Měli bychom vycházet z toho, jakou
představu o fungování bude mít nájemce Kantýny. Úpravy, které tu byly navrženy J. Uríkem,
jsou typickým projektem do obecního grantu.
J. Urík: My jako spolek jsme do techniky
vložili také dost peněz, kantýna je využívána
více spolky, samozřejmě pokud budou chtít jiné
spolky kabinu využít, nebude to problém za
asistence našeho technika.
J. Paulů: Jak jsou ty úpravy kabiny navrhovány? Jenom pro osvětlovače nebo i pro zvukaře?
Bude to chtít spoustu jiných technických věcí,
nebude to jenom o dveřích a okýnku.
J. Kubín: Na tuto akci by si divadelníci měli podat žádost o grant, případně by si měli zaplatit
projektovou dokumentaci.
T. Hájek: Kantýna slouží více spolkům i obci
pro pořádání přespolní kultury. Je to úplně něco
jiného, než třeba užívání přívlacké hasičárny či
fotbalových kabin, které jsou sice obecní, ale
v užívání jednoho konkrétního spolku.
J. Paulů: Prosím o stažení v usnesení
„zajištění realizace“, nevíme, zda se bavíme
o 10 či 50 tis. Kč.
Návrh usnesení č. 154:
ZO Poniklá schvaluje úpravy bývalé promítací
místnosti v kulturním domě na technické
zázemí kulturních akcí a pověřuje Radu obce
Poniklá pořízením projektové dokumentace.
Hlasování:
Pro
12

Proti
J. Kubín

Schváleno

Zdržel se
0

Pod horami - leden - únor

Zastupitelstvo obce

2. Projekt IROP - ZŠ (bod 4/16. zasedání):
Hlavní aktivity projektu:
- Přístavba školy v prostoru před tělocvičnou
- Odborné učebny (v ZŠ: matematiky, fyziky,
cizích jazyků, chemie-biologie; v přístavbě:
Člověk a svět práce – pracovní činnosti, audiovizuální učebna ve vazbě na všechny klíčové kompetence)
- Odborný kabinet v přístavbě pro pracovní
činnosti
- Chodby, vstupní a spojovací prostory: úpravy
dlažby v prostorech ZŠ, úprava vstupu na ochoz
tělocvičny
- Zajištění bezbariérového přístupu: výtah
- Inženýrské sítě: zaústění přípojky do
kanalizační šachty
Vedlejší aktivity projektu:
- Úpravy venkovního prostranství v areálu
zařízení: prostor zadního dvoru, demolice
garáže, opěrné zdi, vegetační úpravy
- Zabezpečení výstavby: TDI, AD, BOZP
- Projektová dokumentace: pro stavební povolení, prováděcí
- Příprava a realizace zadávacích řízení
- Publicita
Rozpočet projektu:
Náklady projektu: 29 129 211,81, z toho
požadovaná dotace: 26 216 290,62 Kč, podíl
obce: 2 912 921,19 Kč. Realizace je plánována
(v případě přiznání dotace) od listopadu 2017 do
června 2019.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení č. 155:
ZO Poniklá schvaluje předložení žádosti o dotaci
na projekt pod názvem „ZŠ Poniklá – zvýšení
kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní
vzdělávání“ do 46. výzvy IROP.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací 2017
- 2018 (bod 5/16. zasedání):
Pro rok 2017:
- V souladu s předchozími rozhodnutími ZO

podat v roce 2017 do dotačního titulu Fondu
ochrany vod Libereckého kraje projekt na propojení tří našich kanalizačních systémů (resp.
zrušení dvou menších ČOV a přečerpávání
splašků na hlavní ČOV). Na akci je vydáno
stavební povolení. Odhadované náklady cca
3 mil. Kč, z toho až 2 mil. Kč případná dotace
LK. Předpoklad realisace od druhé poloviny
2017, případně dodělání 2018.
- Projektová příprava propojení ponikelského
a novoveského vodovodu (Klára – Mejto).
Cena za pořízení projektové dokumentace
81 600,- Kč.
- Prověření funkčnosti vodovodního přivaděče
Jilem, následně (dle finančních nároků na akci
a také dle vývoje akce propojení ČOV možné
úpravy reservoárů Jilem a Preložka a úprava
uložení potrubí na dně Jizery.
- Aktualisace možností posílení zdroje Horní
Dola.
- Analysa poruchovosti vodovodní sítě a vyhodnocení opodstatněnosti případných budoucích výměn stávajících řadů (Polej,
Klikorka, Hájek)
- Dmychadlo na ČOV – cca 80 000,- Kč
Pro rok 2018:
- Propojení Klára – Mejto (za předpokladu
získání dotace)
- Zpracování projektů na rozšíření vodovodní
sítě na Přívlaku
- Zpracování projektu na velký separátor písku
a štěrku před ČOV
- Případné realisace menších akcí plynoucích
z projektových příprav v roce 2017
O současném stavu vodovodní a kanalizační
sítě promluvil pan Polej. Zdůraznil, že je třeba
posílit přítok vodovodu Horní Dola a hledat
možné napojení nejen u stávajících zdrojů.
Hlavní zdroj byl čištěn asi před 5 lety. Bylo
zjištěno, že trubka začíná prorůstat, bude tedy
nutné provést čištění. Na straně, kde je litina,
dochází k častým poruchám. Doporučil bych
hledat vodu třeba za Jindráčkovými, nebo kdyby si družstvo udělalo svůj vrt, tak by nám to
ušetřilo 20 m3 denně. Přítok je slabý a nestačí,
při tání se množství vody zlepší.
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Diskuse:
J. Čížek: Chtěl bych otevřít otázku podvrtu
pod tratí naproti DPS, aby se voda přivedla
i na druhou stranu.
T. Hájek: Na SŽDC jsem toto zjišťoval, mají
normy, které jsou splnitelné. Jsou určitě místa,
kterými by se jejich normy daly splnit.
J. Čížek: Propojení cementárny s hlavní centrální ČOV, poté, až se akce zrealizuje, navrhuji, aby se provedlo posouzení připojení všech
domů, které v trase jsou, zda řádně likvidují
odpadní vody. Mělo by se trvat na tom, aby
se připojili k systému, pokud nemají povolené
čističky. Dále bychom měli provést kontrolu
vodojemu na Keříčku, bude nejspíš nutné objekt více odizolovat, protože opadávají omítky.
Návrh usnesení č. 156:
ZO Poniklá schvaluje předložený Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací 2017 – 2018.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4. Plán investic bytového hospodářství 2017
– 2020+ (bod 6/16. zasedání):
Obec vlastní bytové domy: 54 + 55 (Pošta),
60 (Škvárovna), 204 (Obřadka), 262 (Vila),
266 (Středisko), 267 (Maštal), 307 (Cementárna), 432 (DPS). Na většině objektů jsou
zcela dožilá okna a dveře: 54 + 55, 60, 204,
262, 307. Kompletně zateplen není žádný
z bytových domů (pouze částečně střechy na
204, 266, 267, 432). Pro větší rekonstrukci
pláště a výplní byly navrženy objekty 54 +
55, 204, 262 a 307, k nimž byla zpracována
studie hodnotící vhodnost investice ve vztahu
k dostupným dotačním možnostem (aktuálně
do konce roku 2018). Stručný výtah posouzení
objektů zde:
čp. 204
Okna, dveře, vrata: 400 tis. Kč, strop sklepa 60
tis. Kč, fasáda 475 tis. Kč, celkem 935 tis. Kč.
Pro dotační titul vhodné: Náklady: 935 tis. Kč;
projekty, žádost, posudek energetický a kompletní administrace dotace, technický dozor:

7

160 tis. Kč. Celkem náklady: 1,1 mil. Kč.
- v případě dosažení klas. B energ. náročnosti
- dotace 40%: 440 tis. Kč, vlastní zdroje: 660
tis. Kč.
- v případě nedosažení klasifikace B, pak dotace 30%: 330 tis. Kč, vlastní zdroje: 770 tis.
Kč.
Zda objekt splní klasifikaci B lze prokázat
až výpočtem. (Objekt veden jako občanská
vybavenost, pro účely dotace i pro soulad se
skutečností bude třeba upravit na „bytový
dům“).
čp. 262
Dřevěná okna a dveře: 543 tis. Kč, stropy 50
tis. Kč, stěny bytů půda 42 tis. Kč, celkem 635
tis. Kč. V případě použití plastových oken,
namísto dřevěných úspora 120 tis. Kč. Investice pak cca 500 tis. Kč
Pro dotační titul nevhodné s ohledem na malý
rozsah projektu.
čp. 307
Okna, dveře: 462 tis. Kč, stropy 78 tis. Kč,
fasáda 915 tis. Kč, celkem 1 455 tis. Kč. Pro
dotační titul vhodné: Náklady: 1,46 mil. Kč;
projekty, žádost, posudek energetický a kompletní administrace dotace, technický dozor:
180 tis. Kč. Celkem náklady: 1 635 tis. Kč,
dotace: 490 tis. Kč, vlastní zdroje: 1 145 tis.
Kč.
čp. 54 a 55
Okna a dveře: 600 tis. Kč, podlaha půdy 200
tis. Kč, fasáda 1 100 tis. Kč, celkem 1,9 mil.
Kč. Náklady stavba: 1,9 mil. Kč; projekty,
žádost, posudek energetický a kompletní administrace dotace, technický dozor: 180 tis.
Kč.
- Varinta A – realizace v plném rozsahu s do
tací (dotace krácena vlivem komerčních prostor)
Celkem náklady: 2 080 tis. Kč, dotace 30%
ze způsobilých položek: 420 tis. Kč, vlastní
zdroje: 1 660 tis.Kč
- Varianta B - ekonomická: nezateplovat
fasádu obepínající komerční prostory, zateplit
pouze fasády bytů + zateplení stropů, okna
i dveře realizovat na celém objektu:
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Celkem náklady: 1640 tis. Kč, dotace 30% ze
způsobilých položek: 420 tis. Kč, vlastní zdroje: 1 220 tis.Kč
- Varianta bez dotace: řešení pouze oken,
dveří a stropů (800 tis. Kč) plus zateplení
pouze jedné zadní přístavby, kde nelze vytopit
na požadovanou teplotu (vysoký podíl ochlazované plochy vůči objemu) –
31 m2 fasády 140 cm EPS x 1300 Kč/m2
= 40 tis. Kč. Celkem 840 tis. Kč.
Shrnutí:
Na všech objektech je navržena výměna oken,
neboť na všech objektech vykazují dožilý stav
a nejsou zcela funkční, vyjma objektu čp. 262,
kde jsou kalkulována okna dřevěná, jsou na
všech ostatních objektech kalkulována okna
plastová s izolačními trojskly. Dosavadní okna
jsou špaletová, v nákladech je kalkulován větší
rozsah začištění. Na všech objektech jsou též
navržena zateplení vodorovných stropů, vyjma objektu čp. 204, kde je již půdní vestavba – zde je navrženo zateplení stropu sklepa
(vhodná světlá výška). Zateplení stropů vykazuje nejrychlejší dobu návratnosti. Zateplení
fasád není uvažováno na objektu čp. 262, kde
fasáda vykazuje zdobné prvky. Na ostatních
objektech je navrženo i zateplení fasád, avšak
pokud by k němu mělo dojít, pak má smysl
pouze s využitím dotace, ta je na úrovni 30 %
z celé investice.
Návrh časového harmonogramu větších investic na bytovém fondu 2017 – 2020+:
2017
Čp. 307 – kompletní zateplení, okna, dveře – s
využitím dotace IROP*
Čp. 262 – kompletní odisolování a nové odkanalisování v souvislosti s propojením ČOV
Čp. 267 – nové vstupní dveře a okno na chodbu (dokončení výměny pro celý objekt)
2018
Čp. 204 – kompletní zateplení, okna, dveře,
vtrata – s využitím dotace IROP*
Čp. 54+55 – kompletní odisolování v souvislosti s akcí ŘSD – rekonstrukce a silnice I/14
a stávajících chodníků

Zastupitelstvo obce
2019
Čp. 262 – výměna oken, zateplení sklepů
a půdy
2020+
Čp. 54 + 55 – kompletní zateplení (v případě
nemožnosti získat na tento objekt dotace
z důvodu komerčních prostor lze v případě
finančních možností uvažovat o postupném
provádění na etapy mezi lety 2019 - ?)
*obě žádosti IROP by byly zpracovány
a podány co nejdříve v roce 2017 (u čp. 204 po
vyřešení administrativní překážky). Vzhle
dem k tomu, že výsledek dotační žádosti bude
znám až ve druhé polovině roku, možná až
v září, je ve hře i varianta společné výměny
oken a dveří u objektů čp. 307 a 204 na
podzim 2017, zateplení vodorovných konstrukcí v zimě 2017/2018 a zateplení fasády
v roce 2018.
Diskuse:
J. Čížek: Proslýchá se, že výzvy IROP mají
končit.
T. Hájek: Tato výzva je průběžná, kdy se
žádosti mohou podávat kdykoliv, dokud
nebude vyčerpána alokace.
Návrh usnesení č. 157
ZO Poniklá schvaluje předložený plán investic
bytového hospodářství 2017 – 2020+.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5. Informace o projektu chodníků u I/14
(bod 7/16. zasedání):
Starosta informoval o aktuálním stavu příprav
PD chodníků u I/14, kdy na základě dalších
připomínek ŘSD a Policie ČR probíhá
3. úprava projektu. V některých místech je
při vyhovění všem požadavkům stále těžší
vůbec chodník umístit. Neřešitelnou se nyní
jeví situace na Preložce, kde narážíme na
neústupné soukromé majitele pozemků. (Zde
tedy pravděpodobně vznikne chodník pouze
na straně u Singing rocku).
ŘSD bude opětovně navrženo, aby se zastávka
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směrem od Jilemnice zapustila více do zálivu
naproti lávce k vlakové zastávce a stávající „otočka autobusu“ zůstala zachována
v původním rozsahu.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 158:
ZO Poniklá bere na vědomí informace
o přípravě projektu chodníků podél I/14.
18.32 hod – odchod J. Paulů, počet zastupitelů
12.
6. Koupě pozemků ppč. 410/1, ppč. 2776/2,
ppč. 411, ppč. 412 a ppč. 416/5 v k. ú. Poniklá (bod 8/16. zasedání):
Koupě souvisí se stavbou chodníků. Na
minulém ZO byla odsouhlasena koupě ppč.
410/1 (pozemek zasažený budoucím chodníkem) a ppč. 2776/2 (pěšina Kopaňkou od
Cementárny směrem k Berlínku). A to úhrnem za 25 000,- Kč. Majitelé ovšem dohodu podmiňují odprodejem také sousedních
pozemků (celá Kopaňka) za celkovou cenu
70 000,- Kč (v tom zahrnuty i pozemky
z minulého ZO). Červeně minule schválené, oranžově nově nabízené. Rada obce
doporučuje zakoupit všech pět pozemků za
nabízenou cenu 70 000,- Kč.
Diskuse:
J. Čížek: Bude se to tam muset sanovat, zaváže
nás koupě k něčemu?
T. Hájek: Jednou nás třeba nějaký takový
zásah čeká, nikdo jiný ho za nás ale stejně
neprovede.
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Zastupitelstvo obce

Svoz odpadů
Svoz nebezpečného odpadu proběhne
16. 4. 2017
Svoz velkoobjemového odpadu proběhne 18. – 21. 4. 2017
Návrh usnesení č. 159:
ZO Poniklá schvaluje koupi ppč. 410/1 ppč.
2776/2, ppč. 411, ppč. 412 a ppč. 416/5 v k. ú.
Poniklá za cenu 70 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7. Diskuse (bod 9/16. zasedání):
J. Čížek: Přimlouvám se za opravu bunkru naproti továrně, to je přívod do areálu, k tomuto
přívodu jsme napojení na ČOV. Všechno se
tam sype, chce to lepší střechu.
T. Hájek: To je akce pro obecní četu.
J. Čížek: Přišla již nabídka na řešení odtahu
prachu v kotelně Kantýny od pana Cermana?
T. Hájek: To je čerstvá zpráva, kterou ještě
neprojednali ani radní, ponechal bych na příští
jednání.
Podle oﬁciálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí leden - únor 2017
27. 12. 2016
25. 01. 2017
27. 01. 2017
16. 02. 2017
24. 02. 2017

Miroslav Konopásek
Jiřina Hejralová
Jiří Tauchman
Anna Holubcová
František Harcuba

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea leden - únor 2017
92 let
Věra Šimůnková
85 let
Drahomíra Pitrmanová
Jiří Tryzna
80 let
Věra Rácová
František Mařas
75 let
Irena Plichtová
Jana Čeřovská
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Narození leden - únor 2017
20. 12. 2016
29. 12. 2016
27. 02. 2017

Štěpán Myšík
David Řehořek
Štěpán Hájek

Blahopřejeme!

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem, kteří se
přišli naposledy rozloučit s paní Annou Holubcovou. Děkujeme panu faráři Kvapilovi za
důstojné rozloučení a hasičům za doprovod na
poslední cestě. Zároveň moc děkujeme paní
doktorce Karáskové za dlouholetou péči.

„My tři králové…“ – trocha
historie
Tradice tříkrálového koledování vychází
z událostí spojených s narozením Ježíše a popsaných v Bibli. O klanění mudrců z východu
se můžeme dočíst ve 2. kapitole Matoušova
evangelia. Není v ní ale zmínka o tom, kolik
jich bylo, ani jestli byli skuteční králové. Jejich počet se odvozuje podle darů, které novorozenému Spasiteli přinesli: (Vešli do domu
a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na
zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené
dary – zlato, kadidlo a myrhu. Mt 2, 11). Tento
svátek (s názvem Zjevení Páně) se v křesťanské
liturgii slaví od 4. století, a to 6. ledna. Obsahuje tři biblické události: již zmíněný příchod
mudrců do Betléma, Ježíšův křest v Jordánu
a jeho první zázrak – proměnění vody ve víno
(tedy zjevení Boží moci).
Historie tradičního koledování ale začíná
až ve středověku, stejně jako některé další tradice spojené s Vánocemi. Na koledu tehdy
chodili kantoři, duchovní a žáci a tím přispívali
ke své obživě. Kropili obydlí svěcenou vodou,
vykuřovali je kadidlem, psali na dveře iniciály

Statistika pohybu obyvatel v obci
za rok 2016
stav k 1. 1. 2016:
přistěhování:
odstěhování:
přestěhování
v rámci obce:
narození:
úmrtí:
sňatky:
rozvody:

1152 obyvatel
17
27

stav k 1. 1. 2017:

1146 obyvatel

32
15
11
4
0

Rodina Holubcova
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K + M + B +, rozdávali svaté obrázky a zpívali
tříkrálové písně. Iniciály jsou podle lidové tradice počáteční písmena jmen Kašpar, Melichar
a Baltazar, ve skutečnosti jde o zkratku latinského “Christus mansionem benedicat” - “Kristus žehnej tomuto příbytku”. (Znak + tedy není
„plus“, ale kříž – symbol požehnání.) Jména tří
králů byla patrně z počátečních písmen tohoto
požehnání odvozena později. Ke koledování se
postupně přidaly chudé děti, které za to dostaly
vždy něco k jídlu nebo drobnou almužnu. Tento
zvyk s nástupem socialistického režimu po
r. 1948 postupně téměř vymizel.
V novodobé historii byla tato tradice
v podobě tříkrálové dobročinné sbírky obnovena. Tak, jak ji známe v současné podobě, byla
České republice poprvé pořádána v roce 2000
v olomoucké arcidiecézi a od roku 2001 v celé
zemi. V Poniklé jsme se k této tradici připojili
v r. 2005 a po tříleté přestávce, od r. 2009,
pořádáme sbírku již pravidelně. Letos tedy
u nás sbírka proběhla již podesáté, a to v sobotu
7. ledna. Zúčastnilo se jí osm skupin koledníků,
dohromady vybraly 30 017,- Kč.
Z celkového výtěžku pomáhá 65 % přímo
v našem regionu, 15 % využívá na své projekty diecézní Charita, 10 % putuje na pomoc
potřebným do zahraničí, 5 % jde na celostátní
projekty a 5 % pokrývá režii sbírky. V regionu
Jilemnice se získané finanční prostředky použijí
na výdaje spojené s provozem mateřského centra a humanitárního skladu spojeného se sociálním šatníkem. Naše diecézní Charita Hradec
Králové použije výtěžek na humanitární projekty v Indii a Hondurasu, k pomoci potřebným

Společenská kronika
Podrobnosti o sbírce v Poniklé:
L. Hájková - Poniklá dolní - 6 208,J. Braunová - Poniklá střed, dolní - 3 965,I. Kvapil - Poniklá střed - 2774,L. Kadavá - Poniklá horní - 3285,R. Fáborská - Poniklá horní - 4359,M. Lukšová - Přívlaka - 2 254,M. Jarošová - Jilm - 3 451,Z. Jónová - Nová Ves - 3 721,Celkem vybráno: - 30 017,-

v nejchudších zemích a obětem přírodních
katastrof.
Celkově se na území České republiky při
letošní tříkrálové sbírce vybralo 91 194 577 Kč.
Pro porovnání - loni se vybralo 96 021 731 Kč
a v roce 2001, kdy se konala první celorepubliková sbírka, činil výsledek 31 925 317 Kč.
Podrobnější informace o výsledcích i konkrétním směřování pomoci si můžete přečíst na
http://www.trikralovasbirka.cz.
Poděkování si zaslouží všichni koledníci, kteří se nenechali odradit ani letošním
mrazivým počasím a svou účastí přispěli na
pomoc potřebným, stejně tak i jejich doprovod
a všichni štědří lidé dobré vůle, kterých, jak je
z každoročních výsledků patrno, v naší obci
stále přibývá. Velmi si toho vážíme a děkujeme!
Eva Holubcová

Letošní sbírky se zúčastnili:
Králové:
Toník Braun, Honzík Kubín, Markétka Danihelková, Roland Haase, Klárka Pajerová,
David Patočka, Bárt Braun, Ema Hájková, Toník Hlaváč, Erik Hejral, Nikolka Jindřišková, Terezka Morávková, Jandurová Kačenka, Ladislav Hanuš, Monika Jindřišková,
Matyáš Braun, Patrik Novotný, Jirka Trunda, Matěj Hlůže, Tomáš Řepka, Dominik
Haase, Hynek, Matylda a Apolenka Borde.
Královští průvodci:
J. Braunová, L. Hájková, I. Kvapil, R. Fáborská, M. Jarošová, L. Kadavá, S. Kučerová, M. Lukšová, Z. Jónová
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Z třídní knihy předškoláka
Pár nových zpráv z naší školky. Posledně
jsme se loučili na sklonku starého roku,
dospěláci měli starosti s přípravou vánočních
svátků a my ve školce jsme si užívali hry
s novými hračkami, kterými nás obdaroval
štědrý Ježíšek. Pod stromečkem jsme našli
kočárky, velké plastové dopravní značky vhodné i na zahradu školky. Kluci uvítali branky na
fotbal a míče, které už také čekají na příznivější
počasí. Holčičky si oblíbily panenky Barbie,
nádobíčko, ovoce a zeleninu do kuchyňky. Pro
bystré hlavičky se našly obrázky na skládání –
puzzle a stolní deskové hry. Pak už jsme se těšili
na vánoční atmosféru do svých domovů, jestli
i tam objevíme pod stromečkem vytoužené

dárky a v radosti strávíme sváteční čas se svými
blízkými.
V novém roce jsme pomyslně putovali
s třemi králi do Betléma s dary, poklonit se
malému děťátku. Děti si vystřihovaly královské
koruny z papíru a zdobily si je podle své fantazie, najednou jsme měli ve školce podstatně
více králů než jen tři. Naučili jsme se koledu,
povídali jsme si o tradici tříkrálové obchůzky,
charitativní sbírce, o potřebě myslet i na druhé
a o pomoci v nouzi.
Začátkem ledna nás zavalovaly přívaly
sněhu, jaké dlouho nepamatujeme. Řidičům
znepříjemňovaly cestování, silničáři měli práce
nad hlavu, ale děti si to užívaly po svém. Ve
školce jsme tvořily zimní zasněžené vesničky
z papíru. Venku nezahálely lopaty, lopatky
a kyblíčky, boby a kluzáky, zimní sporty, ty jsou
príma. Některé z nich jsme si vyzkoušeli trochu

Některé děti se odvážně zapojily do lyžařského běžeckého výcviku.

foto: MŠ Poniklá
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netradičně ve školce (biatlon, curling, běh na
lyžích, hokej, jízdu na bobech).
Led na silnicích nám trochu znepříjemňoval
pravidelné páteční cestování na kurzy plavání
do Jilemnice, které budou ještě pokračovat do
začátku března. Voda, to je živel, jako my děti.
Vždy se moc těšíme, každá lekce nám přináší
nové zkušenosti a větší jistotu při pobytu ve
vodě.
Příroda pokrytá sněhem a mrazivé počasí
vybízí najít si nějaký teplý koutek, ale všichni
nemají tu možnost. Myslíme na ptáčky
a všechny živé tvory v přírodě. O ptáčcích jsme
si nejen povídali, létali a tančili jsme jako ptáčci,
poznávali jsme je podle zvuků, skládali jsme
je z papíru, tvořili jsme ptáčky na zasněženém
krmítku. Vyráběli jsme pro ně semínkové koule
a pravidelně jim sypeme do krmítka u školky
slunečnicová semena. Když půjdete potichu,
můžete se podívat, kolik jich tam lítá, určitě
je poznáte, už nám vyzpěvují veselé předjarní
ptačí písničky. Ani na volně žijící zvířátka v lese
jsme nezapomněli, bohužel jsme letos nemohli
podniknout tradiční cestu ke krmelci, vzhle-

Voda, to je živel, jako my děti.
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dem ke špatné schůdnosti cest. Do školky jsme
nanosili suché pečivo, chléb, jablka, mrkve,
usušené žaludy a kaštany, zásoby jsme odvezli panu myslivci Václavíkovi, který společně
s dalšími členy rodiny obstarává krmelec na
Přívlace. Snad jsme trochu pomohli dobrotami
zpříjemnit nelehký zimní čas lesní zvěři.
Cestovali jsme do cizích zemí a seznamovali jsme se, jak se žije u Eskymáků. Děti si samy
připravily rybí pomazánku ke svačině, moc se
povedla. Zkoušely si postavit pravé eskymácké
iglú. Z kostek cukru to šlo jednodušeji, ale
ze sněhu nám to dalo hodně práce, sníh byl
přemrzlý a nelepil.
Některé děti se odvážně zapojily do
lyžařského běžeckého výcviku, kde si nenásilnou formou osvojovaly dovednosti pohybu
na lyžích. První předpoklad úspěch je nazutí
lyží, správný úchop hůlek a skluz ve stopě, na
rovném i svažitém terénu a přenášení váhy.
Nesmí chybět ani hry jako CUKR, KÁVA nebo
HONIČKY, při nichž jde vše samo.
V rámci týdenního tématu o lidském těle
jsme se poučili a vyzkoušeli jsme si složit mo

foto: MŠ Poniklá
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del kostry, maketu těla s důležitými vnitřními
orgány, procvičili jsme si vnímání všemi smysly
při různých hrách a „zvídálkové“ si prohlíželi
encyklopedické knihy. Zavítala k  nám do
školky paní Vydrová z divadla Bořivoj z
Prahy s pohádkou O MIMINKU. Pohádka
nám přiblížila pro děti přijatelnou formou
vznik a vývoj miminka v bříšku maminky. Co
vše děťátko prostřednictvím maminky vnímá
a prociťuje, jak je důležitá ohleduplnost ostatních lidí, a hlavně přítomnost milujícího tatínka. Publikum bylo též součástí příběhu, jako
cestující v autobuse nebo pomoc při zavolání
záchranky před porodem. Děti měly možnost
nahlédnout a komunikovat s nenarozeným
miminkem, krásnou pomůckou byl kulatý kufr
s víkem (břicho). Děkujeme za nevšední a dojemný zážitek a budeme se těšit na další milé
představení.
Zima už je dlouhá, také potřebujete ven
mezi lidi, pobavit se a veselit. Právě masopust

Škola a školka
je tou pravou příležitostí k setkávání a zábavě.
Hlavně nesmí chybět muzika, proto jsme si
zazpívali a vyzkoušeli si hrát na různé hudební
nástroje. Rodiče nám pomohli při společném
výrobním odpoledni ve školce přichystat krásné obličejové masky a mohli jsme se rázem
proměnit na kočičky, myšky, medvědy, sovy,
princezny i tajemné bojovníky. Ve čtvrtek
16. února jsme se v masopustním průvodu
prošli obcí za doprovodu veselé hudby z obecního rozhlasu. Cestou jsme pobavili nejednoho
kolemjdoucího, panu starostovi jsme zazpívali
před obecním úřadem a do školky jsme si
přinesli sladkou odměnu, za kterou děkujeme.
Na zpáteční cestě se k nám přidávaly maminky
s dětmi i další občané obce.
Pomalu se prodlužuje den, sluníčko začíná
víc hřát, ale zima se ještě nevzdává. Krásné dny
ve zdraví a při síle Vám přejí děti z MŠ.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

Ve čtvrtek 16. února jsme se v masopustním průvodu prošli obcí za doprovodu veselé hudby z obecního
rozhlasu.
foto: MŠ Poniklá
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Škola a školka

Den otevřených dveří v MŠ Poniklá

se koná v úterý 11. dubna 2017 od 15,30 hodin.
V tento den je lepší přijít bez dětí.
Dětem nabízíme prohlídku v den zápisu 11. 5. 2017.

************************************************************

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PONIKLÁ
Ředitelka mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis do mateřské školy,
který proběhne

ve čtvrtek 11. května 2017
od 14.00 do 17,30 hod.

Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí
do předškolního zařízení v následujícím školním roce od září, i v jeho
průběhu (tzn. září 2017 - červen 2018), aby před zápisem do MŠ
navštívili s dítětem lékaře a nechali si na přihlášku i evidenční list předem
potvrdit, že dítě je schopno MŠ navštěvovat. Přihlášku i evidenční list je
možno vyzvednout v předstihu v MŠ, nebo stáhnout z internetových stránek
Obce Poniklá (www.ponikla.cz, školství, nebo http://ms.ponikla.cz), kde
naleznete i další informace o naší mateřské škole.
U dětí, které dovrší během následujícího školního roku 6 let je od září
2017 předškolní vzdělávání povinné.
S potvrzenou přihláškou, evidenčním a rodným listem se dostavte ve
stanovený den a hodinu do MŠ. V případě, že se Vám stanovený termín
nebude hodit, telefonicky si domluvíme jiný termín ( 481 585 257 nebo
731 711 997 ).
Na Vaši návštěvu se těší za MŠ Lenka Scholzová

V okresních kolech olympiád
naše škola zabodovala
Každý rok vyhlašuje MŠMT soutěže
a olympiády v různých předmětech a oborech.
Nejprve na školách probíhají školní kola, z nichž
se vyberou postupující do kola okresního.
1. února 2017 úspěšně reprezentovala naši
školu v okresním kole olympiády v českém jazyce Kačka Holubcová. Své znalosti a talent musela projevit nejen v jazykové části, ale i v psaní
zadaného slohového útvaru. Z 23 soutěžících se
umístila na krásném 8. místě.
V tomto školním roce jsme se rozhodli
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poměřit své síly i v jazyce anglickém. Chuť
pustit se do něčeho nového a zároveň náročného
měli Štěpán Čech, Pepa Švanda, Honzík
Tomíček, Maruška Havajíková, Terezka Bu
riánková, Kačka Holubcová, Šárka Holubcová, Pepa Krause a Klárka Šedá. Všichni tito
odvážlivci se pravidelně scházeli, aby trénovali
hlavně poslech, rozhovory a konverzaci mezi
sebou.
18. ledna 2017 proběhlo školní kolo této
olympiády. Vítězkou kategorie 1A se stala
Maruška Havajíková, jako náhradník skončil
Honzík Tomíček. Z kategorie 2A nejvíce bodů
získala Kačka Holubcová, hned za ní byla
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Klárka Šedá. Tito olympionici se nadále poctivě
připravovali na kolo okresní. Listening, speaking, reading, English–speaking countries, to
všechno museli zvládnout. Konečně nastal den
D.
Ve středu 16. 2. 2017 jely reprezentovat
naši školu Maruška Havajíková a Klárka Šedá.
Celou cestu do Semil spolu neúnavně konverzovaly, jak jinak než anglicky. Při vstupu
do zdejší základní školy měly smíšené pocity.
Vždyť na takovéto soutěži byly poprvé. Zde je
po přivítání rozdělili do jednotlivých kategorií.
Nejprve je čekal poslech, gramatický test, čtení
s porozuměním a Klárku ještě test znalostí reálií
anglicky mluvících zemí. Poté předstoupily před
tříčlennou porotu, kde se musely představit,
konverzovat na vylosované téma se soutěžícím
z jiné školy a podrobně popsat obrázek.

Škola a školka
S napětím jsme čekaly na vyhlášení
výsledků. Konkurence byla velká, soupeři
zkušení. Maruška se mezitím seznámila podle
jejích slov s úžasnými lidmi, nejvíce ji zaujal
jeden kouzelník s kartami. A výsledky jsou tady!
Maruška Havajíková vybojovala v anglické
olympiádě nádherné 3. místo z 18 soutěžících,
Klárka Šedá skončila z 20 soutěžících na krásném 5. místě.
Kačce, Marušce a Klárce moc blahopřejeme
a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Těší
nás, že naše malá škola dobře obstála i v tak
silné konkurenci velkých škol. Pro všechny
zúčastněné byly příprava i vlastní soutěž jistě
přínosem. Nově nabyté vědomosti, obraty
a fráze využijí nejen při dalším studiu angličtiny.
Alena Stránská

Maruška Havajíková vybojovala v anglické olympiádě nádherné 3. místo z 18 soutěžících, Klárka Šedá
skončila z 20 soutěžících na krásném 5. místě.
foto: ZŠ Poniklá
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SDH Poniklá
Výroční zpráva mladých hasičů
za rok 2016
V letošním roce pracovali vedoucí
mládeže se dvěma družstvy dětí a jedním
družstvem dorostu. Před započetím našeho
trénování bylo zapotřebí upravit běžeckou
dráhu a navozit překážky, čehož se účastnily
i naše děti.
Po krátké jarní přípravě jsme naši sportovní sezónu zahájili soutěží o Chlumecký
pohár, konanou každoročně 8. května
v Chlumci nad Cidlinou. Jen pro zajíma
vost, první ročník této pohárové soutěže
se konal v roce 1991, což je již 25 let,
a vítězem tehdy byla Poniklá. I letos se
podařilo zvítězit a vyrýt tak již po šesté do
poháru jméno Poniklá.
Zároveň v tomto termínu odcestovali
tři naši zástupci v čele s Evou Čurdovou
do italského města Trenta na třídenní mezi
národní setkání mladých hasičů. Této pocty
se dostalo našim dětem za reprezentaci na
olympiádě v polské Opoli a také za vítězství
na mistrovství ČR ve hře Plamen v roce
2015. Náš sbor velmi důstojně zastoupili
Tomáš Pírko, Kryštof Hájek a František Erlebach.
Koncem května proběhlo okresní kolo
mladých hasičů v Košťálově. Mladší děti
obsadily celkové druhé místo a starším se
podařilo zvítězit. Také družstvo dorostenců
absolvovalo své první kolo a postoupilo na
kraj.
Krajské kolo se konalo již za 14 dní
v Zákupech. Jelikož je toto kolo dvoudenní a
spaní pod stanem nepatří k mým oblíbeným
činnostem, zajistili jsme si nocl eh v malém
penzionku v nedaleké Mimoni. Pan domácí
byl postarší pán a VELMI nervózní člověk.
Proto byly naše děti oproti ostatním
soupeřům vyspalé dorůžova. Možná i to
přispělo k tomu, že se nám podařilo zvítězit
a zajistit si tak účast na mistrovství ČR
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2016.
V našich šlépějích se drželi i chlapci dorostenci a den po nás i oni slavili postup
na vytouženou republiku.
Začátkem prázdnin jsme tedy absolvovali dlouhou a úmornou cestu do Českých
Budějovic. První tři dny patřily dětem,
následoval dorost.
Dětem se dařilo, předváděly výborné
výkony. Zradila je pouze jedna disciplína,
která dokázala velmi zdramatizovat dosavadní vcelku hladký průběh. Poslední disciplínou byl však POŽÁRNÍ ÚTOK a tam
jsme si věřili!!! V tom jsme my Ponikeláci
opravdu dobří!
Víra v sebe sama a snad i zásah nějaké
vyšší moci přispěl k tomu, že se nám
podařilo obhájit titul Mistrů České republiky. Poděkování patří především dětem za
vzornou reprezentaci naší obce a tvrdou
práci, která jim přinesla kýženou odměnu.
Naši dorostenci absolvovali své klání
hned po ukončení dětské soutěže a nutno říci, že i oni si vedli velmi obstojně.
V opravdu tvrdé konkurenci obsadili pěkné
deváté místo. V běhu na 100 metrů překážek
si každý utvořil svůj osobní rekord a štafetu
dokázali zaběhnout též ve svém maximu.
Útok zvládli na hranici svých možností,
dokázali čas stlačit pod hranici třiceti
vteřin a především – dokončit ho! Také oni
důstojně reprezentovali naši malou obec.
Poděkování patří především Pavlu Tangelmayerovi!
Léto ještě nekončí a je tu dětský tábor.
Ve Vysoké Srbské se spolu s vedoucími
vyřádilo celkem 25 dětí. Hlavním tématem,
které provázelo celý pobyt, byl Hollywood.
Děti se setkávaly s celebritami a hrály
různá představení a divadla. Také si vyrazily na výlet do zahraničí – v nedalekém
Polsku si zachytaly i ryby!! Děkujeme
touto cestou všem vedoucím, kteří si ještě
najdou čas a nervy na týdenní neplacené
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volno s hasičskými i nehasičskými dětmi!
(Petr Hájek, Kuba Jirouš, Mirek Jirouš,
Šárka Jiroušová, Daniela Hájková, Vlaďka
Macháčková, Renata Pušová).
Počátkem školního roku jsme se
staršími dětmi absolvovali národní kvalifikaci na olympiádu 2017 v disciplínách
CTIF. V krásném městě Litomyšl se nám
ale příliš nedařilo, v celkovém součtu jsme
skončili jedenáctí.
Před námi byl již jen branný závod.
Uspořádali jsem tedy dvoudenní soustředění
na Jestřabí, kde jsme se na něj připravovali.
Přizvali jsme i kolegy z Víchové a je pravda,
že chata Kamarád praskala ve švech. Bylo
nás tam chvílemi i přes padesát, to když
jsme zrovna nikoho nehledali. Největším

SDH Poniklá
zážitkem pro děti byla asi noční střelba a
noční branný závod. Mnohé z nich si již
nedočkavostí svítily čelovkami do talíře
u večeře. Akce proběhla úspěšně, nikdo
nebyl zastřelen ani pohřešován. I vedoucí
z Víchové si domů odvezli zajisté mnoho
pěkných zážitků.
Braný závod proběhl v říjnu. V rekordní
účasti závodníků se naši neztratili, mladší
dokázali zvítězit, starší po nezdařené střelbě
skončili na obstojném pátém místě. Sandra
Šperlová v jednotlivcích obsadila druhé
místo, Petr Novák místo šesté. Toť vše!
Za vedoucí mládeže Květa Kavánová

Základna ponikelských fanoušků na Mistrovství republiky v Českých Budějovicích.

foto: Marek Kulhavý
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TJ Sokol Poniklá

TJ Sokol Poniklá
Cvičení s Olgou Šípkovou, potřetí
V sobotu 4. 2. 2017 se v tělocvičně ZŠ
sešly milovnice aerobiku, aby pod vedením
Olgy Šípkové potrápily svá těla. Cvičení
mělo začít v 10:00, ale Olinka pořád nikde.
Dorazila o 10 minut později a hned nám všem
vysvětlila, že „asistovala“ u nehody. Naštěstí
se nikomu nic nestalo a cvičení začalo sice
o 15 minut později, ale o to s větším elánem.
Tři hodiny trvající cvičení (s malou přestávkou) bylo náročné a vysilující.
Všechny jsme domů odcházely příjemně
unavené, ale spokojené a nadšené.
Už teď se těšíme na další sportovní setkání, které bude v prvním týdnu měsíce února 2018. :-)

Byt v Poniklé k prodeji
Prodáme slunný byt 2+1 v dolení Poniklé.
Umístění ve 2. patře zděného bytového domu (6 byt. jednotek) v čp. 273.
Topení přímotopy nebo v kamnech,
plastová okna, zateplený strop, sprchový kout, jinak zachovalý původní
stav. Možnost ponechání části vybavení bytu a pozemku v blízké zahrádkářské kolonii.
Cena: 790 000,- Kč.
Kontakt: 733 539 727 (Václav Hájek).

Martina Holubcová

Cvičení s Olgou Šípkovou, potřetí.
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foto: TJ Sokol Poniklá
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Kultura

Ponikelská kultura
Masopust
Letošní masopustní veselí se konalo v sobotu 25. 2. 2017. Díky parádnímu počasí jsme
si i letos mohli prohlédnout ponikelský orloj,
na němž se živí dřevění apoštolové zjevují
pouze jednou do roka. Koho neodradila alegorie obžerství, mohl se tomuto hříchu s vervou
věnovat na návsi - jitrnice, jelítka i tlačenka
byly vykoupeny v rekordním čase, ovar sněden
beze zbytku, zabijačková polévka taktéž, steaků
bylo akorát. Bodovala i letošní novinka pro mlsné jazýčky a lepkavé prstíčky – cukrová vata.
Kdo neměl, může jen litovat!
V průběhu odpoledne na náves došel i ma-

Kdo jiný by mohl být “ve vatě”, než rychtář.

sopustní průvod, v letošním roce však o něco
skromnější, než vloni. Příští rok to musíme
vylepšit, jinak nám v průvodu půjde jen kobyla
sama. Masek pro případné zájemce máme dost,
stačí jen přijít a vybrat si!
Celou akci uvařil Kabinet kerkonošské
slovesnosti – děkujeme všem, kteří pomáhali!
Výtěžkem z akce si nenamastíme kapsy, ale použijeme jej na organizaci letošních
VII. Tuláčkových slavností – budou se konat koncem září a do Pantheonu vznešených
Ponikeláků bude uveden pan Prof. MUDr.
Zdeněk Reiniš, DrSc., mezinárodně uznávaný
odborník v oboru angiologie. Už teď se můžete
začít těšit na neobvyklý, na naši tělesnou
schránku zaměřený, program.
Bára Kulhavá

foto: Marek Kulhavý
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Ostatní

Ostatní
Rejdy - MS 2017
Letošní leden byl na rejdy opravdu
příznivý. Přívlačtí hasiči tedy využili šance
a uspořádali na Jilmu Mistrovství světa na rejdách. Pro velký úspěch hned dvakrát.
Zatímco první závod byl na klasické trati,
s klasickým ujetým povrchem, o druhém se
toto říci nedalo. Sněhová vánice, trať končící
až u Kubínů a podsolená silnice způsobily, že
závod musel být operativně přejmenován na
Běh s rejdami (méně zdatní mohli použít Běh

ZA rejdami).
Rád bych také zmínil osobní závodní
zkušenost. Vzhledem k mému statutu “naplavenina = nemá rejdy” se mi teprve letos
podařilo se závodů zúčastnit, těch druhých.
Představa adrenlinové rychlé jízdy vzala za
své už s první zatáčkou a touha nepokazit
kolegovi dobré umístění vyústila v tak šílený
úprk hlubokým prosoleným sněhem, že jsem
si v duchu říkal: “kdybys nekouřil, kdybys
sportoval, kdybys...”. No, doběhli jsme na
krásném 4. místě.
Každopádně je nutné sdělit, že obě akce
byly opravdu vydařené, i jízda i běh. Rád
bych poděkoval SDH Přívlaka, že závody oba - připravili a rád bych ocenil neúprosný
optimismus Honzy Kubína, který prostě
věděl, že TO PUDE.
Marek Kulhavý

Perličky a UNESCO
Právě v těchto dnech opustila Českou
republiku nominace „Ruční výroby ozdob
z foukaných skleněných perel pro vánoční
stromek“ a míří do sídla UNESCO v Paříži.
O zapsání tohoto světového unikátu na
Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva usiluje Česká republika prostřednictvím Ministerstva kultury.
Všechny zúčastněné strany udělaly pro
úspěch a hladký průběh nominace maximum, teď už nezbývá než čekat na rozhodnutí
komise UNESCO, které by mělo padnout do
konce roku 2017.
Pokud by byla nominace schválena, byla
by to bomba. Představte si Poniklou na mapě
světa, malý puntík, který má v sobě něco, co
je důležité pro celé lidstvo.
Bára Kulhavá

TO PUDE! NEPUDE - POBĚŽÍ...
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foto: Josef Zemánek
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Inzerce

Inzerce

Provoz Domova bude brzy zahájen!
V průběhu března bude v Bratrouchově připraveno 45 lůžek pro osoby, které trpí
Alzheimerovou chorobou či různými typy demence, a pro osoby zdravotně postižené. Domov
U Nás je vybaven bezbariérovým přístupem, novým výtahem, schodišťovou plošinou a dalšími
úpravami usnadňující klientům jejich život. Samozřejmostí jsou nově upravené pokoje
s potřebným vybavením, a to elektrickými plně polohovacími lůžky, nočními stolky, skříněmi
a pomůckami, které usnadní péči o klienty. Dále budou pokoje dovybaveny ve spolupráci
s klientem či jeho blízkými, tak aby co nejvíce přibližovaly domácí prostředí. Domov U Nás
zajistí klientům kompletní zdravotnickou, ošetřovatelskou a sociální péči po 24 hodin denně,
rehabilitaci, aktivizační a terapeutické činnosti dle aktuálního zdravotního stavu, to vše pod
dohledem praktického lékaře a lékaře v oboru psychiatrie, kteří budou zajišťovat zdravotnickou
péči pro naše klienty. Pro udržování kontaktů se sociálním prostředím budou pro naše klienty
zajišťovány také aktivity mimo Domov a návštěvy kulturních akcí. S našimi klienty budeme
organizovat výlety, sportovní aktivity, soutěže, promítání filmů, budeme společně tvořit, zpívat
a podobně. Samozřejmě využijeme i rehabilitační pomůcky a speciální masáže a cviky, abychom
zlepšili pohybové schopnosti klientů.
Vzhledem k velkému zájmu o tuto službu, která je v našem kraji velice postrádána, je
možné již nyní podávat žádosti klientů o umístění, popřípadě domluvit si osobní schůzku
a prohlídku zařízení. Podrobnosti týkající se žádosti o přijetí do Domova Vám rádi sdělíme
na telefonu 602 234 441 e-mail socialni@domovunas.cz nebo na telefonu 724 219 440 e-mail
babka@domovunas.cz. Aktuální informace, fotografie a kontakty také naleznete na našich
webových stránkách www.domovunas.cz.
Dále bychom rádi oslovili zájemce o zaměstnání. Do našeho týmu hledáme vrchní sestru,
zdravotní sestry s registrací a také pracovníky v sociálních službách. Našim zaměstnancům
nabízíme práci na HPP i DPP, dobré platové ohodnocení, možnost vzdělávání a osobního rozvoje
a stravování. Podrobnosti týkající se volných pracovních pozic naleznete na našich webových
stránkách nebo na výše zmíněných telefonních číslech.
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NOVÉ ADVOKÁTNÍ SLUŽBY
Mgr. Petr Holubička, advokát
V Aleji 282, Semily (modrý dům naproti nádraží ČD)
Tel.: +420 732 944 762 / E-mail: hoIubicka@akholubicka.cz
________________________________________________________________________________________________

Nemovitosti
Kupní a darovací
smlouva
Advokátní
úschova
Vypořádání
spoluvlastnictví

Občanské právo
Náhrada škody
Nájem a bytové
právo
Smlouva o dílo
Vymáhání
pohledávek

Rodinné právo
Rozvod
manželství
Vypořádání
společného jmění
Úprava poměrů
dětí

Trestní právo Pracovní právo
Obhajoba
Zastupování Obchodní korporace
poškozených Změny v obchodních
korporacích
Správní právo
Přestupky
Společenství vlastníků

Ve své advokátní praxi se zvláště věnuji nemovitostem, kde vám mohu nabídnout
mnohaleté zkušenosti s nejrůznějšími formami převodů vlastnického práva nebo se
zřizováním věcných břemen. Pomoci vám ale mohu ve většině právních situací
každodenního života. Schůzku si můžeme sjednat buď e-mailem, nebo telefonicky na výše
uvedených kontaktech. Každý první čtvrtek v měsíci poskytuji právní služby také
v prostorách MÚ Jablonec nad Jizerou (9-16, event. dle dohody).

Nad věcí – káva, svačinky, potraviny, zajímavé výrobky
Dítě dovádí na nových houpačkách, buduje hrady ve struze i na písku a co
já? Dám si kafe a zákusek a budu Nad věcí.
Mířím do školy, oči ještě napůl zalepené. Jedině díky tomu, že si můžu po
cestě koupit nějakou dobrou sváču budu totálně Nad věcí.
Zapomněla jsem koupit rohlíky a mlíko, co teď? Vyrazím na náves a budu
Nad věcí.
Sakra a co dárky k narozeninám? Nejlíp něco originálního... Věc, co bude
Nad věcí.
Tohle všechno Vás čeká od konce dubna v nově otevíraném krámku
Nad věcí na Tuláčkově návsi. Otevřeno bude každý den i o víkendech,
těšíme se na Vás!
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9. ročník

Jarního turnaje
ve stolním tenisu
Pořádá:
Kde:
Kdy:

T. J. SOKOL Poniklá
sportovní hala Poniklá
neděle 9. dubna 2017

Přihlášky: pouze neregistrovaní hráči stolního tenisu
Časový harmonogram:
8:00 – 8:45 prezence
9:00 začátek turnaje
Startovné:

50,- Kč
80,- Kč na místě
Každý hráč přinese jednu cenu do tomboly, tato
bude losována mezi účastníky na konci turnaje.

Kategorie:

děti do 15 let (žáci ZŠ)
ženy
muži
neomezený turnaj ve čtyřhře

Pravidla budou zveřejněna na začátku turnaje
Medailisté všech kategorií budou odměněni věcnými cenami.
Občerstvení samozřejmě bude!

Přihlášky se startovným přijímá:
Ladislav Soukup, 512 42 Poniklá 238
tel.: 777 059 389

