Zprávy z rady,
Vážení občané,
Od doby, kdy jsem psal článek do minulého zpravodaje do dneška se
zastupitelé obce sešli dvakrát. Na svých jednáních vždy jednali o problémech,
které předtím projednávala rada obce. V tomto čísle jsou zápisy s obou těchto
jednání zastupitelů a tak vlastně ani nevím co více bych měl psát. Všechny
důležité věci, které se vás více či méně dotýkají, si přečtěte o několik stránek
dál. Přesto bych rád dostál své povinnosti napsat pár slov, ve kterých se budu
věnovat spíše přiblížení hlavních obecních problémů a akcí. Předem se však
omlouvám pokud buď budu opakovat závěry ze schůze zastupitelů.
Jedním z nejvíce sledovaných problémů v obci je prodej bytů. Ke konci
srpna skončilo první kolo prodeje, ve kterém si byty mohli koupit pouze
nájemníci a to za 25% (v případě suterénních bytů za 20%) odhadní částky,
kterou stanovil soudní znalec. Kupní cenu (tj.25%/20%) stanovili zastupitelé
obce. Dá se říct, že prodej proběhl úspěšně, neboť v tomto prvním kole nebylo
prodáno pouze 6 bytů. Těchto 6 bytů tak postupuje do dalšího kola, ve kterém
budou prodávány za cenu, která je navýšena o 10 % z odhadní ceny. Protože
odhadní ceny byly okolo 360-370 tis.Kč, bude tato navýšena o 36-37 tis.Kč.
Ve druhém kole už může byt koupit kdokoliv. Nájemníci však mají ještě po
3 měsíce (?) předkupní právo a pokud v tomto termínu projeví zájem, pak
mají dalších 9 měsíců (?) na zaplacení. Dále, i přesto že by byt koupil jiný
zájemce než nájemník, nezaniká nájemní právo, byt by byl prodán
„s nájemníkem“ a nový majitel bytu je povinen zajistit tomuto nájemníkovi
byt náhradní. Tolik asi o bytech, na závěr bych chtěl ještě pro případné
zájemce uvést, že ze šesti bytů, které postoupily do druhého kola je pět
obsazeno nájemníkem a jeden byt je volný.
Radní i zastupitelé dále projednávali dlouhodobý pronájem vodovodu
a kanalizace v Poniklé soukromé firmě. Důvodem pronájmu byl především
nový zákon o DPH, který říká, že plátcem DPH musí být všichni, kdo mají za
posledních 12 měsíců obrat 1 mil. Kč. Když nám účetní nasčítala příjmy obce
( ne zisky!) včetně vodného a stočného, dostala se daleko za tuto hranici
a obec by se stala plátcem DPH. (Zde jen malá poznámka : Do příjmu dle
tohoto zákona se nepočítá vše, např. není započítané vybrané nájemné.) Rada
proto začala uvažovat o možnosti pronájmu vodohospodářského zařízení,
kdyby i vodné a stočné za jasně stanovených podmínek vykázala soukromá
firma a obec by tak na hranici 1 mil.Kč nedosáhla. Z těchto důvodů byla proto
radními s firmou VHS-RT projednána nájemní smlouva, která byla
předložena zastupitelům k diskusi a případnému schválení či neschválení.
Avšak i na jednáních rady i zastupitelů převažovat názor, že zásobování

vodou by bylo lépe ponechat v kompetenci obce. Navíc předtím, než
o smlouvě začaly jednat zastupitelé, proběhly zprávy, že se připravuje další
snížení hranice pro plátce DPH a to na částku 300 tis., do které se obec vejde
v každém případě. Hlavní důvod k pronájmu tak pominul, pronájem schválen
nebyl a obec zůstala nadále provozovatelem vodovodu a kanalizace, byť pod
záštitou VHS-RT. K samostatnému provozování nemá obec oprávnění.
Další sledovanou záležitostí, alespoň podle ohlasu, které slyším, je
vlek u koupaliště. V minulé sezóně byla pořízena rolba, díky které se značně
zlepšila kvalitě úpravy sjezdovky a tím se i zvýšila návštěvnost. Za minulou
sezónu tak, i přes značně podhodnocené jízdné, byla nejvyšší tržba za celou
existenci vleku. A to i přesto, že se vůbec nejezdilo v době vánočních
prázdnin, kdy tržby v jiných letech představovaly 25 – 30% celkového
ročního obratu. Rada je i nadále přesvědčena, že náš vlek by měl mít znatelný
ekonomický přínos do obecního rozpočtu, a proto odmítla nabídky na
pronájem a rozhodla se jej dále provozovat. Pro nadcházející sezónu přijdou
dvě další novinky, které by měly sloužit ke zvýšení zisku.
1) Především je to odbavovací systém SKIDATA, ve kterém musí každý
lyžař projít s platnou jízdenkou přes turniket. Počet prodaných jízdenek
i počet lyžařů je zaznamenáván na počítači. Mělo by se tak předejít dohadům
o tom, zda ten a ten najezdí náhodou bez jízdenky. Navíc tento systém
umožňuje i prodej různých jízdenek - jednotlivých, časových i bodových,
takže každý návštěvník si jistě nejde svůj tarif. Letošní ceny byly již
zastupiteli schváleny a myslím, že jsou uvedeny v tomto čísle zpravodaje.
2) Novinkou je také pronájem sněhového děla na jednu sezónu. O tomto
pronájmu vedli zastupitelé vášnivou diskusi. Lze to pochopit, protože
zasněžování v Poniklé je pro nás dost velkou neznámou a zřejmě i sázkou do
loterie a jistým rizikem. Přesto si ale myslím, že v případě pořízení děla
převažují klady nad zápory a že právě roční pronájem je v současné době
nejlepší řešení, které může značně přispět k výši tržeb a představuje pro obec
nejmenší riziko. Zjednodušeně lze uvažovat, že můžeme očekávat tři různé
průběhy zimy
a) Bude zima od prosince do konce února, bude mrznout a bude hodně
sněhu. V tomto případě nám sice bude líto, že máme zasněžování zbytečně,
ale tržby z vleku by pronájem měly pokrýt.
b) Bude průměrná zima, někdy mráz, někdy sníh, někdy obleva, taková
zima je nejčastější. V tomto případě asi budeme rádi, že bude možnost
zasněžování a vlek bude vydělávat.
c) Bude teplo a bude pršet celou zimu. V tomto případě je i sněhové dělo
zbytečné, vlek bude stát, ale obec bude muset stejně pronájem zaplatit
a dostane se tak do ztráty.

Průběh zimy však těžko někdo odhadne, ale s těchto tří variant se mi zdá,
že třetí, krizová, přichází jen zřídka a tak je poměrně velká šance, na to, že
pronájem děla nebude prodělečný. Zastupitelé s tímto pronájmem nakonec
souhlasili a v nadcházející sezóně bude možné v případě potřeby sjezdovku
zasněžit.
To jsou asi podrobnosti z hlavních současných problémů obce, ostatní si
můžete přečíst v zápisech z jednání zastupitelů.
místostarosta

ZÁPIS
ze 13. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 30.srpna 2004 v pohostinství U Floriána
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Mgr. Vladimír Vinklář
Neomluven:
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Hnyk a Miloš Holubec
Návrh na usnesení: Ing. Petr Plichta
Hosté: Richard Trkan za VHS Vrchlabí a Lubomír Rek za firmu Sufag
PROGRAM
1. Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2. Doplnění a jmenování člena zastupitelstva obce.
3. Zpráva o činnosti rady obce za období od 7.června (Ing. Plichta).
4. Zpráva VHS Richard Trkan o stavu vodovodu a kanalizace.
5. Zpráva z provedené prověrky hospodaření ŠAZ.
6. Výroční zpráva Krkonoše-svazek měst a obcí-schválení závěrečného účtu
a rozpočtu.
7. Výsledek hospodaření Základní školy Poniklá k 30.6.2004.
8. Výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá k 30.6.02004.
9. Rozpočtové změny.
10. Schválení Zadání změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Poniklá.
11. Návrhy a podněty k pořízení nového Územního plánu obce Poniklá.
12. Návrh na vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku.
13. Prodej – koupě pozemků.
14. Různé: příspěvek SDH Přívlaka, poplatky MŠ, anketa, SKI DATA, dopis
MF a další.

15. Diskuze.
16. Návrh na usnesení a závěr.

Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
Paní starostka zahájila jednání v 18.02 hodin a požádala o zařazení
nových bodů do programu, a to informace o volbě ředitele základní školy,
vyúčtování veřejné sbírky a návrh na vyřazení škrabky brambor. Dále navrhla
zapisovatele, ověřovatele a navrhovatele.
Hlasování: pro 13 proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Doplnění a jmenování člena zatupitelstva obce
Do chybějícího počtu zastupitelů nastoupil, dle získaného počtu hlasů
pan Vladimír Hejral, který složil předepsaný slib: „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Slib přednesla paní Kadavá. Poté pan Hejral slovem „slibuji“
zasedl coby nový člena zastupitelstva obce Poniklá. Bylo mu popřáno hodně
úspěchů a dostatek času pro voliče. Zastupitelstvo obce vzpomenulo minutou
ticha zesnulého dlouholetého zastupitele pana Ing. Jana Holubce.
Ad 3) Zprávu o činnosti rady obce za období od 7.6.2004
Zprávu přednesl místostarosta pan Ing. Plichta a je přílohou tohoto
zápisu. Ke zprávě nebylo žádných dotazů ani připomínek.
Hlasování: pro 13 proti 0
zdržel se 0
Ad 4) Zpráva VHS Richard Trkan o stavu vodovodní a kanalizační sítě
v Poniklé
Paní starostka přivítala pana Trkana, který spravuje obci čističky,
vodovod a kanalizaci prostřednictvím obstaratelské smlouvy. Zastupitelé
obdrželi návrh nájemní smlouvy, kterou by firma zajišťovala mimo
dosavadních činností specifikovaných v obstaratelské smlouvě i fakturaci
vodného a stočné včetně vymáhání dluhů a vyřizování reklamací. Jedním
z podstatných důvodů, proč ponechat výběr vodného a stočného formou
nájemní smlouvy je i vyhnutí se účtování daně z přidané hodnoty. Pan Trkan
poukázal na stanovení výše pronájmu, neboť tato cena by se promítla i do
ceny vodného a stočného. Současná platná cena je 9,-Kč/m3 za vodu a 12,Kč/m3 za stočné. Po předběžné kalkulaci, kterou vypočetl při
předpokládaných nákladech do konce tohoto roku, je nová cena navrhovaná
ve výši 11,-Kč/m3 za vodu a 14,--Kč/m3 za stočné. Což je cena hluboko pod
celorepublikovým průměrem (40,-Kč vodné+stočné). Do kalkulace se

nepromítají odpisy ani investice, která musí být realizována v příštím roce, tj.
zařízení na snížení obsahu fosforu na centrální ČOV (náklad cca 180 000,Kč). Zastupitelé se shodli, že je třeba stanovit cena V+S ještě do konce
měsíce října, neboť koncem tohoto měsíce se provádějí odpočty vodoměrů.
Navrhované ceny jsou přijatelné.
Zastupitelé rovněž obdrželi Zprávu o stavu vodovodů a kanalizací
obce Poniklá, zpracovanou VHS Richard Trkan. Vzhledem k tomu, že ji
obdrželi teprve při dnešním jednání, nemohli se k ní zatím vyjádřit. Oba
úkoly, tj. přijetí návrhu Smlouvy o pronájmu a stanovení ceny vodného
a stočného, budou projednány na dalším zasedání ZO, které se uskuteční do
konce měsíce září t.r.
K tomuto bodu diskutovali:
Pan Čížek – domnívá se, že v přehledu nákladů za elektrickou energii
je velmi vysoká částka a navrhuje provést kontrolu spotřeby na jednotlivých
čistírnách.
Paní Kavánová – částka 90 000,-Kč za poplatky Finančnímu úřadu se
zdá být nízká. Tento náklad je ještě nutné prověřit.
Pan Miloš Holubec – hydranty jsou sice v nedobrém stavu, ale
přihlížíme k finanční situaci obce. Osazovaly se v 60.letech, kdy se budoval i
vodovod a hospodařil VAK, státní podnik. Jakým způsobem, víme všichni.
Nyní máme vytipované k opravě hydranty, které jsou v nejvíce zastavěných
částech obce.
Paní Kavánová navrhla, aby ZO přijalo usnesení, ve kterém bude
svoláno výhradně k projednání ceny vodného a stočného a k projednání
návrhu nájemní smlouvy s VHS Richard Trkan, s termínem do konce září t.r.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 5) Zpráva z provedené prověrky hospodaření ŠAZ.
Obec zadala k auditu hospodaření správy ŠAZ. Rada obce tuto zprávu
projednala 7.července a uložila panu Šafránkovi nápravu v účtování bytového
a nebytového fondu. Od 1.června přechází účetnictví této správy na
hospodářskou činnost, tzn. podrobné vedení podvojného účetnictví, které je
sice náročné, avšak průkaznější, přehlednější a hlavně pro obec správnější.
Paní starostka podotkla, že to byla první kontrola ve správě bytů. Nedopadla
nejhůře, bylo zaznamenáno nesprávné rozúčtování některých nákladů na
společné prostory, výtahu, televizních antén, bylo vytknuto nedostatečné
doplňování pasportizace domů a bytů a chybné vedení seznamu dlužníků.
Pan Čížek upozornil ještě na to, že firma ŠAZ neprováděla žádná
výběrová řízení k zadávaným opravám a rekonstrukcím, což bylo také ve
zprávě vytknuto.

ZO bere zprávu na vědomí
Ad 6) Výroční zpráva Krkonoše-svazek měst a obcí
Paní starostka nejdříve upozornila na splněný úkol z minulého
jednání, kdy bylo požadováno, aby zastupitelé obdrželi podrobnější zprávu o
hospodaření obcí Jilemnicko-svazek měst a obcí.
Krkonoše-svazek měst a obcí, ve kterém je zapojena i naše obec,
požádala ze zákona 250/2000 Sb., o projednání a schválení závěrečného účtu
za rok 2003. Příjmy svazku v roce 2003 představovaly 2 896 000,-Kč, výdaje
3 194 000,-Kč. Překročení plánovaných příjmů bylo způsobeno
neplánovanými příjmy dotací POV, dary, dotacemi Hradeckého kraje a také
neplánovanými příjmy od podnikatelských subjektů. Podrobnější rozpitvání
zprávy je uloženo na obci a je k nahlédnutí (během projednávání tohoto bodu
se dostavila paní Pičmanová, počet členů ZO se zvýšil 14).
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Výsledek hospodaření Základní školy Poniklá k 30.6.2004
Výsledek hospodaření za I.pololetí 2004 je zřejmý z výkazu zisku a
ztráty. K 30.6.2004 skončilo hospodaření této organizace zůstatkem 164
381,93 Kč.
Paní starostka informovala o proběhlém konkurzním řízení na
obsazení místa ředitele. Přihlásilo se pět uchazečů. V 1.kole byli vyloučeni tři
a dva postoupili k ústnímu pohovoru. Vzhledem k tomu, že se dva uchazeči
odvolali ke Krajskému úřadu, bude se celý konkurz opakovat. Důvodem
odvolání je jednak nařčení z podjatosti jednoho člena komise a jednak
nedodržení termínu mezi jednotlivými koly výběrového řízení.
Výsledek hospodaření ZŠ k 30.6.2004 byl schválen.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 8) Výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá k 30.6.2004.
V příloze je výkaz zisku a ztráty za I.pololetí 2004. Z výkazu je
zřejmé, že škola měla schodek hospodaření ve výši 32 398,28 Kč. Ostatní
výkazy jsou na obecním úřadu u paní Soukupové, která podá i podrobnější
výklad. Výsledek hospodaření MŠ k 30.6.2004 byl schválen.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 9) Rozpočtová změna č.1
Jedná se především o schválení převodu prostředků na školství
k datu 31.8.2004, tj. 3 239 526,--Kč a přidělení prostředků na volby do
Evropského parlamentu ve výši 31 785,-Kč. Tyto dvě částky pouze

„protékají“ obecním rozpočtem ve shodných částkách na straně příjmů a na
straně výdajů.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 10) Schválení Zadání změny č. 3 ÚPSÚ Poniklá
Obecní úřad obdržel stanovisko nadřízeného orgánu územního
plánování k návrhu Zadání změny č. 3 ÚPSÚ Poniklá. Jednalo se změnu
funkčního využití plochy v k.ú.Přívlaka z charakteru „vybavenost, služby
a rekreační zařízení“ na funkční využití „obytné území.“ Dnešním schválením
v ZO bude tato změna definitivně platná.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 11) Předložení návrhů a podnětů k zapracování do nového Územního
plánu obce Poniklá
Obec v letošním roce zadala zpracování nového Územního plánu
jednak z důvodu, že dosavadní plán nevyhovuje potřebám občanů a obce
a jednak z důvodu, že v roce 2005 platnost dosavadního plánu končí. Nový
plán by měl zahrnovat potřeby obce, její rozvoj, výstavbu, komunikace,
infrastrukturu a další požadavky, aby se obec mohla v dalších letech
bezproblémově rozvíjet. Paní starostka vyzvala zastupitele, aby předali návrhy
na změny do příštího zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Ad 12) Návrh na vyřazení drobného hmotného a nehmotného majetku.
Návrh na vyřazení tohoto majetku již předaly inventarizační komise
již koncem prosince minulého roku a začátkem ledna letošního roku. Pro
pracovní zatížení paní účetní se dostávají návrhy k odsouhlasení ZO teprve
nyní. V soupisech je jednak seznam vyřazeného majetku z areálu HOMOLE a
jednak z kanceláří obce. Navíc je v seznamu zařazena škrabka brambor
z mateřské školy, která je neopravitelná (vysvětlení podala přítomná paní
ředitelka Lenka Scholzová). Paní Kadavá se zeptala, zda-li by se např.
vyřazené povlečení nebo přikrývky nemohly dát na charitu. Pan Šír
odpověděl, že to jsou věci 10 a více let staré a bylo by možná trapné předat je
na charitu.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 13) Prodej – koupě ;pozemků
Milan Janata Poniklá 191 – dne 24.května 2004 zastupitelstvo
odsouhlasilo odprodej stavebních parcel č. 232/1 a 232/2 a louky č. 236/2
v k.ú. Poniklá za cenu stavebního pozemku , tj. 50,-Kč/m2. Pan Janata se
odvolává na rozhodnutí zastupitelstva a žádá o snížení ceny pozemku č. 236/2

z 50,-Kč na 20,-Kč za m2. Jako důvod uvádí, že jde o svažitý pozemek, který
se stavební parcelou nemá nic společného . Žádost podal ústně.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 2
Pan Lukáš Najman Praha 4, vlastnící čp. 469 Přívlaka (Přívlacký
kopec) a kterému byla loni odprodána parcela č. 66, žádá o odprodej obecní
parcely č. 19 v k.ú. Poniklá. Při šetření na místě samém bylo zjištěno, že
parcela sousedí okrajově s nemovitostí pana Najmana, avšak logickou a
největší částí spadá k čp. 464-vlastník pan Jiří Macke Praha 5, který o koupi
parcely rovněž požádal. Rada obce proto vyslovila doporučení, aby tato
parcela byla odprodána panu Macke za cenu 50,-Kč/m2. Podmínkou
odprodeje bude zřízení věcného břemene chůze na pozemku pana Macke,
neboť nyní přes jeho pozemek zkratka z Přívlackého kopce k Mejtu (viz
příloha).
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ing. Jiří Jandura, Hradec Králové vlastnící chalupu čp. 371 na
Přívlace, žádá o odkoupení pozemku č. 523/2, 523/1, 524, 1055, 1054 a část
cesty 1790 v k.ú.Přívlaka. Jedná se především o pozemky, které jsou kolem
objektu a pan Jandura se o ně stará. Protože se však příjezdová cesta č. 1790
již celou řadu let nepoužívá a je k tomuto účelu využíván pozemek č. 524,
bude vyhotoven geometrický plán a obecní cesta zachována na ppč. 524.
Geometrický plán objedná na své náklady žadatel po projednání vztahů se
sousedním vlastníkem panem Josefem Hejralem z Liberce, který vlastní
čp.370. Při šetření na místě samém bylo zjištěno, že na ppč. 1054 jsou
vzrostlé stromy (náletové dřeviny) a proto rada obce doporučila vyhotovení
znaleckého posudku. O parcelu č. 1054 také žádal pan Vojtěch Pacholík
z Vysokého, který však po zjištění všech okolností, od požadavku ustoupil.
Cena za parcely č.523/1, 523/2 a 1790 je 50,-Kč/m2, cena parcely č.524 je
20,-Kč/m2 a cena za parcely č.1054 a 1055 budou dle znaleckého posudku.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Josef Hejral, Liberec, vlastnící chalupu čp. 370 žádá o odkoupení
části parcely 524, která vznikne oddělením pro novou přístupovou
komunikaci (viz žádost Ing. Jandury). Cena oddělené parcely 20,-Kč/m2.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Vojtěch Pacholík, Vysoké nad Jizerou, vlastnící rodinný dům čp.
366 Přívlaka, žádá o odprodej pozemku č. 986/1 v k.ú. Přívlaka (motokrosová
trať). Rada obce odprodej této parcely nedoporučuje. Pan Mikolášek se zeptal,
proč rada prodej nedoporučuje. Bylo odpovězeno, že téměř 6 let obec

bojovala o zařazení této parcely do územního plánu, pro využití motokrosové
trati. Pan Hejral doplnil, že nyní je to náletová louka, o kterou se nikdo
nestará. Pan Řehořek navrhl, aby obec pozemek zalesnila a získala tak les.
Tento návrh hlasováním neprošel. Hlasovalo se o odprodej panu Pacholíkovi.
Cena dle znaleckého posudku.
Hlasování: pro 8
proti 0
zdržel se 6
Ing. Světlana Hrubá, Liberec, vlastníci rekreační objekt na Zabylém
čp. 350, žádá o doprodej části obecního pozemku č. 782 tak, aby k objektu
bylo zázemí, a o který nyní pečují. Při šetření na místě samém bylo zjištěno,
že do parcely č. 782 zasahuje i část ppč. 781/1 (rovněž ve vlastnictví obce) a
nabídli i odměření části této parcely tak, aby byl tvořen jeden celek k objektu
čp. 350. Na místě nebylo možné bez zaměření zjistit, zda studna, která
zásobuje vodou čp 350, 332 a 333 stojí na pozemku obce. Pokud by byla na
obecní parcele, pak je nutné zřídit věcné břemeno odběru pitné vody a dále
břemeno chůze po ppč.782. Cena pozemků za 50,-Kč/m2.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Patrik a Lenka Pelcovi žádají o odkoupení 1/10 pozemku č. 380/31
v k.ú.Poniklá (cesta lom). Rada obce odprodej doporučuje. Cena pozemku 5,Kč/m2.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Obec Poniklá má v pronájmu od Pozemkového fondu ČR
pozemkovou parcelu č. 453/2 v k.ú.Poniklá. Jedná se o pozemek, který je
v okolí obecních domů na Preložce (čp. 319, 320 a 321). Pozemek plánuje
obec odkoupit.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Obec Poniklá přebírá od LK, odboru dopravy darované pozemky
v okolí zastavených chodníků podél silnice I/14. Jde o celkovou rozlohu 891
m2 (ppč. 2943/3, 2770/6, 2770/5 a 2943/5 v k.ú.Poniklá).
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 14) Různé
1.
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, dobrovolný hasičský sbor
Přívlaka žádá o finanční příspěvek na rozvoj požární ochrany z důvodu
zakoupení stejnokrojů pro své členy ve výši 15 000,-Kč. Částka nebyla
v rozpočtu pro letošní rok.
Hlasování: pro 14
proti 0 zdržel se 0

2.
Finanční výbor předkládá zastupitelům ke zvážení navýšení poplatku
za mateřskou školu, která je nyní ve výši 150,-Kč/dítě/měsíc a 50,-Kč/dítě/5
dní v měsíci. Obec zjišťovala poplatky v obcích srovnatelných s Poniklou a
zjistila: Víchová nad Jizerou 5,-Kč/den kdy je dítě v zařízení, Košťálov
nevybírá, Libštát nevybírá, Mříčná 100,-Kč/dítě/měsíc, Vítkovice 100,Kč/dítě/měsíc, Jablonec nad Jizerou 150,-Kč/dítě/měsíc. V této záležitosti
diskutoval pan Řehořek, paní Scholzová, paní Kadavá. Konečný návrh –
poplatek nezvyšovat.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 1
3.
Dnem 31.července bylo ukončeno sledování jednotlivých objektů,
zahrad a okolí domů a byly doručeny návrhy. Po obchůzce a vyhotovení
fotografií bylo předloženo několik typů a vybrány následující: Jiroušovi čp.
57, Kynčlovi čp. 342, Saskovi čp. 100 a Jarošová čp. 369. Navržená odměna
2000,-Kč pro každého. Je těžké rozhodovat a vyhodnocovat, když je po celé
obci včetně Nové Vsi, Přívlaky, Preložky, Jilmu a Zabylého tak pěkně
upravených objektů , skalek, zahrádek a zahrad. Snad jenom na vysvětlenou,
proč právě ti čtyři – protože je zde vidět dlouholetá práce na velkých
plochách, letité zkušenosti a veliké úsilí udržet svůj nastavený trend.
Zastupitelům byl předložen návrh na odměnu ve výši 2000,-Kč, každému
vyhodnocenému objektu.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
4.
Obci byl nabídnut odbavovací systém SKI DATA pro lyžařský vlek
HOMOLE. Celá zakázka včetně počítače, tiskárny, záložního zdroje je 50
000,-Kč. Výhodou systému je 100% kontrola tržeb. Tento výdaj nebyl
v rozpočtu. Dalších 35 000,-Kč bude třeba na pořízení jízdenek
s magnetickým polem. Zastupitelé obdrželi stanovené ceny jízdného pro příští
sezónu.
Denní jízdenka pro dospělé
250,-Kč
denní jízdenka pro děti do 10 let
170,-Kč
jednotlivá jízda pro dospělé
25,-Kč
jednotlivá jízda pro děti do 10 let 15,-Kč
dopolední jízdné 9.00-10.00
50,-/30,-Kč
dopolední jízdné 9.00-12.00
150,-/100,-Kč
večerní jízdné 19.00-21.00
100,-/80,-Kč
celosezónní jízdné
2500,-/1700,-Kč
výcvikové jízdné
bez ceny
bodová jízdenka dospělí 100 bodů 100,-Kč
bodová jízdenka děti 100 bodů
70,--Kč

O pořízení odbavovacího systému SKIDATA budou zastupitelé jednat na
příštím zasedání.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
5.
Zastupitelé byli seznámeni s obsahem dopisu ministra financí
Mgr.Bohuslava Sobotky, který rozeslal obcím, které v minulém roce vykázaly
vyšší zadluženost na 1 obyvatele, než činil republikový průměr zadlužených
obcí za toto období. V dopise žádá o sdělení o opatřeních, která obec přijme
ke snížení zadluženosti včetně časového horizontu. Zároveň požádal, aby
s obsahem dopisu byli seznámeni všichni členové zastupitelstva, neboť jim
náleží odpovědnost za vývoj hospodaření obce. V odpovědi obce je popsána
současná situace včetně zdůvodnění zadluženosti, ke které došlo také vinou
státu, který v roce 1999 přijal změnu rozpočtového určení daní a tím klesl
příjem obce na polovinu. Zastupitelé přesto hledají stále možnosti, jak snížit
zadlužení. Prodejem bytů se již podařilo v letošním roce zaplatit dva úvěry ve
výši 2 668 000,-Kč. V závěru odpovědi obec konstatuje, že zastupitelům není
situace v obci lhostejná a i nadále se budou snažit získat co nejvíce finančních
prostředků do rozpočtu obce, ale přesto by obec uvítala i částečnou pomoc se
strany ministerstva.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
6.
Nabídka firmy REK Žďár nad Sázavou na pronájem sněžného děla
s potřebnými čerpadly. Zástupce firmy pan Lubomír Rek se dostavil osobně.
Přednesl zastupitelům nabídku na zapůjčení sněžného děla s příslušenstvím za
hodnotu 20% ceny nového zařízení, což představuje od 180 do 250 tisíc
korun. K tomuto bodu diskutoval:
Pan Čížek – zda se nedá výše nájemného zúžit pouze na jeden měsíc. Pan Rek
– nedá, cena nájemného je pevně stanovena na 20% z ceny.
Pan Mikolášek – jaká opatření přijme obec při úbytku vody z koupaliště, kdy
při čerpání se sníží hladina a bude nebezpečí prolomení ledů a dále poukázal,
že je pro obec riskantní zapůjčení zasněžovacího zařízení, když se neví, jestli
nepřijde obleva. Pro velká zimní střediska není 200 tisíc taková finanční zátěž
jako pro nás. Pan Šír – při průběžném zasněžování není úbytek vody tak
velký, ale při 3-4 denním neustálém odběru vody se hladina sníží i když voda
neustále dotéká. Pokud by k tomu došlo, pak nebude možnost bruslení na
koupališti.
Paní Kadavá – dočetla se, že umělé zasněžování má špatný vliv na životní
prostředí. Pan Rek – systém zasněžování je vůči přírodě šetrný, stroj
rozprašuje vodu v kapénkách do ovzduší kde vody zmrzne a padá k zemi jako
umělý sníh. Do vody se nepřidávají žádné chemikálie. Výhodou tohoto
zasněžování je, že umělý sníh taje pomaleji.

Paní A.Holubcová – přimlouvá se, aby v Poniklé se rozvíjel turistický ruch a
to se dnes již bez umělého zasněžování neobejde. Turisté sem peníze
přinesou.
Paní Scholzová – je pro zasněžování a navrhuje, aby se na nákladech podíleli i
podnikatelé.
Paní Kynčlová – jak velká je spotřeba elektřiny . Pan Rek – odběr je 22
kW/hodina.
Dále diskutovali pan Jon, Holubec, Čurda.
Zastupitelé obce se na objednání pronájmu sněžného děla s příslušenstvím
nedohodli. V této záležitosti bude pokračováno v příštím zasedání
zastupitelstva obce.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
7. Vyúčtování veřejné sbírky
– zastupitelé obdrželi přehled příjmů a výdajů.
Příjmy:
105 335,--Kč
Výdaje:
poplatky z účtu
794,70 Kč
Vlajka a znak
39 000,-- Kč
Žerď
5 002,-- Kč
Pamětní listy
34 786,50 Kč
Stojany
6 357,-- Kč
Výdaje celkem:
85 145,50 Kč
Zůstatek účtu:
19 394,80 Kč
O souhlas s použitím zůstatku účtu veřejné sbírky na úhradu nákladů oslav
650 let obce, byl požádán Krajský úřad Libereckého kraje.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Ad 15) Diskuze
Pan Čurda – upozorňuje zastupitele, že za dva roky jim končí volební
období, aby obec dále nezadlužovali. Pan Mikolášek – při veřejných
jednáních v kantýně je třeba zajistit mikrofon, protože hluk z hospody
je silnější a dále zda položka 30 tisíc v rozpočtu na zasněžování
nemůže být použita na obnovení vodního zdroje v Pauláku. Pan
Patočka – jak to bude dále s placením nájemného, jakým způsobem
bude obec vracet nájemné. Pan Hnyk – problém s náhradním zdrojem
vody v Pauláku, kdy se bude opravovat.

Ad 16) Návrh na usnesení a závěr
Viz příloha
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

ZÁPIS
ze 14. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 22.září 2004 v zasedací místnosti OÚ
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 12 členů zastupitelstva.
Omluveni: Mgr. Vladimír Vinklář, Miroslav Hnyk, Vladimír Hejral
Neomluven:
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Ludmila Kadavá, Jana Pičmanová
Návrh na usnesení: Miloš Holubec

PROGRAM
17. Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
18. Zpráva o činnosti rady obce za období od 6.září (Ing. Plichta).
19. Návrh nájemní smlouvy VHS Richard Trkan.
20. Návrh ceny vodného a stočného.
21. Jízdné na vleku HOMOLE pro sezónu 2004-2005.
22. Pořízení odbavovacího systému SKIDATA.
23. Návrh na pronájem zasněžování.
24. Různé: - informace o prodeji bytů v 1.kole,
- smlouva o převodu kanalizace čp. 230, 235, 237 a 495,
- převzetí ppč. 2943/7 v k.ú.Poniklá.
25. Diskuze.
26. Návrh na usnesení a závěr.

Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
Paní starostka zahájila jednání v 18.02 hodin. Konstatovala, že je
přítomna nadpoloviční většina zastupitelů, navrhla schválení programu,
jmenování zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele.
Hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0

Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce od 6.září 2004
Zprávu přednesl pan Ing. Plichta. Zprávu doplnila paní starostka ve
věci obratiště autobusu u Singing Rocku u Preložky. Zástupce této firmy
požádal obec o pomoc při otáčení autobusu, který dováží zaměstnance ze
Semil. Bylo osloveno Ředitelství silnic a dálnic LK, které vyslalo určeného
pracovníka k posouzení požadavku. Velikost obratiště není však v jeho
pravomoci, to je věcí obce. ŘSD přislíbilo opravu odvodňovacího kanálu,
který je poškozen a v místech se propadá. Dále doporučilo zpracování
projektu na umístění dopravního značení v této oblasti, neboť místo při
výstupu i vstupu do autobusu je z hlediska dopravní bezpečnosti nepřehledné
a proto nebezpečné. Doporučeno bylo omezení rychlosti a značení přechodu
pro chodce. Jiné dotazy ke zprávě nebyly. Zpráva byla odhlasována.
Hlasování: pro 11
proti 0
zdržel se 0
Ad3) Návrh nájemní smlouvy s VHS Richard Trkan Vrchlabí
K tomuto návrhu obdrželi zastupitelé již minule návrh Nájemní
smlouvy.
Uvedený účel nájmu již pro nás tato firma obstarává
prostřednictvím tzv. Obstaratelské smlouvy. Proč tedy další smlouva nájemní?
Protože se obec chce vyhnout plátcovství daně z přidané hodnoty. Je to ten
nejzákladnější důvod, aby se obec tímto plátcem nestala. Důvodů je ale
i několik dalších – náročné zařazování plateb do 12 možných způsobů,
odvádění záloh na DPH, složité účtování – a efekt pro obec nulový. Touto
nájemní smlouvou by se obec vyhnula příjmům z vodného a stočného, které
by vybírala firma VHS Richard Trkan, která již plátcem DPH je. Obec by
zůstala i nadále vlastníkem vodovodu a kanalizace včetně čistíren odpadních
vod. Otázkou je pouze výše pronájmu, neboť jak již pan Trkan uvedl, cena
nájemného se promítne v ceně V+S. I do budoucna by zastupitelé obce
určovali cenu V+S podle předložené kalkulace. Veškerý cenový pohyb V+S
by schvalovalo zastupitelstvo.
Od minulého veřejného zasedání ZO se k problematice Nájemní
smlouvy pečlivě věnovala RO, která společně s panem Trkanem probírala
podrobně bod po bodu jednotlivá ustanovení. Řada ustanovení se ze smlouvy
vypustila, jiná doplnila. Nový návrh smlouvy byl dnes předán všem
zastupitelům. Protože však od doby posledního zasedání ZO se mnohé
vysvětlilo a také mnohé objasnilo školení o dani z přidané hodnoty, kterého se
zúčastnila paní starostka s účetní Soukupovou, není již nejpodstatnějším
důvodem změny obstaratelské smlouvy. Obec se dříve či později stejně
plátcovství DPH nevyhne, neboť se chystají v tomto zákonu další změny.
Podmínka plátcovství, že po 12 měsíců po sobě jdoucích obec dosáhne obratu
1 milionu Kč (počínaje 1.květnem 2004), se bude pro obce a daňové
poplatníky snižovat až na 300 000,-Kč. Pokud se bude finanční situace obce

v příjmové části vyvíjet jako doposud, předpokládá se, že obec bude povinna
přihlásit se k DPH k 1.dubnu 2005. Pro toto období jsou plánována další
školení a semináře kterých se účetní obce zúčastní.
Diskuze: Paní starostka vysvětlila, že po absolvovaném školení není hlavním
důvodem plátcovství DPH, a proto není ani důvod přijímat návrh smlouvy
o pronájmu.
Pan Čížek ve svém písemné příspěvku konstatoval, že obec tak ztratí kontrolu
nad provozování vodovodní a kanalizační sítě. S touto připomínkou souhlasil
i pan Holubec.
Pan Udatný připomenul, že vodojem na Preložce nebyl dlouho vypuštěn
a vyčištěn a současná pitná voda je velmi silně cítit chlórem.
Pan Ing. Polej poukázal na jednoduchý vodovodní systém, který teče
samospádem, není zde žádná úpravna vody, tudíž náklady na obsluhu jsou
minimální. Problém je při nedostatku vody, kdy je stav hladiny vody ve
vodojemu kontrolován každý den a při jejím úbytku se doplňuje náhradním
zdrojem povrchovým. Stačí jedna porucha a během pár hodin je obec bez
vody, nehledě na to, že naplnění vodojemu pak trvá i několik dní.
Tento příspěvek jenom potvrdil, že nájemní smlouva s VHS Richard
Trkan z Vrchlabí je pro obec nepřijatelná, neboť není zárukou kvalitní, včasné
a spolehlivé obsluhy veřejného vodovodu a kanalizace.
Zastupitelstvo obce pak hlasovalo o zamítnutí návrhu Smlouvy
o nájmu s firmou VHS.
Hlasování: pro 10
proti 0
zdržel se 1 (Řehořek)
Ad 4) Návrh ceny vodného a stočného s platností od 1.listopadu 2004
Cenový návrh kalkulace vodného a stočného firma VHS předložila
a zastupitelé ji obdrželi. Paní starostka se však domnívá, že cena elektrické
energie během příštího roku vzroste cca 12%, tj. o 30 000,-Kč u stočného a o
4000,-Kč u vodného. Rovněž poplatky za odebranou vodu budou o 40 000,Kč vyšší (v I.pololetí to bylo 68 000,-Kč). Tím se kalkulace ceny vodného
zvýší z 11,--Kč na 11,97 Kč/m3 včetně DPH a stočného ze 13,50Kč na 14,17
Kč/m3 včetně DPH. Konečný návrh na cenu vodného: 12,--Kč/m3m a cenu
stočného 14,--Kč/m3. V+S celkem 26,-Kč včetně DPH (zastupitelé obdrželi
ceny V+S vodárenských společností a distributorů vody z celé ČR, kde
průměrná cena V+S v ČR se pohybuje kolem 40,-Kč/m3).
Při tomto jednání se dostavila paní Pičmanová, počet přítomných
zastupitelů se zvýšil na 12. Paní starostka dal hlasovat o ceně vodného
a stočného.
Hlasování: pro 12
proti 0 zdržel se 0

Ad 5) Jízdné na vleku HOMOLE v sezoně 2004-2005
Návrh cen
obdrželi zastupitelé
v materiálech minulého
zastupitelstva. Jsou na cenové úrovni obdobného vleku v Pasekách nad
Jizerou, ve které jsou zakalkulovány i náklady na zasněžování. Oproti
loňskému roku, kdy bylo jízdné velmi podhodnoceno, představuje letošní
jízdné nárůst ceny o 40%.
Jízdné pro rok 2004-2005
Denní jízdenka pro dospělé
250,-Kč
Denní jízdenka pro děti do 10 let
170,-Kč
Jednotlivá jízda pro dospělé
25,-Kč
Jednotlivá jízda pro děti
15,-Kč
Dopolední jízdné od 9.00-10.00 hodin
50,- / 30,-Kč
Dopolední jízdné od 9.00-12.00 hodin
150,- / 100,-Kč
Večerní jízdné 19.00-21.00 hodin
100,- / 80,-Kč
Celosezónní jízdné (děti do 15 let)
2600,- / 1700,-Kč
Výcvikové (pro základní školu)
bez udání ceny
Bodová jízdenka dospělí 100 bodů
100,-Kč
Bodová jízdenka děti 100 bodů
70,-Kč
Jízdné od:
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 hodin do konce
provozu vleku
Dospělí
250,- 230,- 210,- 190,- 180,- 170,-Kč
Děti do 10 let 170,- 160,- 140,- 120,- 110,- 100,-Kč
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Pořízení odbavovacího systému SKIDATA
O této nabídce firmy HSK Benecko obdrželi zastupitelé informace na
minulém zasedání zastupitelstva. Cena za pořízení odbavovacího systému
SKIDATA, nabídnutého prostřednictvím pana Stanislava Kocoura z Benecka,
se pohybuje okolo 50 000,-Kč a dále jízdenky s magnetickou páskou v počtu
15 000 kusů za 35 000,-Kč. Tyto náklady byly již zakalkulovány do ceny
jízdného. Pořízením tohoto systému bude zabráněno různým podezřením,
kterými jsou obviňovány Drobné služby z „černých“ jízd a úniku tržeb.
Diskuze: Pan Mikolášek – zda počítačový program z odbavovacího zařízení
dokáže vytisknout přehled o denní návštěvnosti a složení návštěvníků. Paní
starostka odpověděla, že by to měl umět už vzhledem k rozmanitým zadáním
ceny jízdenek.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 7) Nabídka pronájmu sněhových děl SUFAG
Zastupitelům byla předložena cenová nabídka pana Lubomíra Reka
(osobně byl přítomen na minulém jednání zastupitelstva) na pronájem
sněhových děl SUFAG s příslušenstvím ve dvou variantách.
I.varianta: sněhové dělo SUFAG dvojitá konstrukce +mobilní a ponorné
čerpadlo celkem 211 345,-Kč vč.DPH
II.varianta: sněhové dělo SUFAG+mobilní+ponorné čerpadlo
celkem 169 457,-Kč vč.DPH
Diskuze: Pan Mikolášek – musí se zvážit veškeré okolnosti, které jsou pro
a které proti. K těm negativním patří zadluženost obce, náklady na provoz
vleku se podle předpokládaných nákladů (splátka rolby, pořízení SKIDATA,
zasněžování) zvýší více jak o půl milionu korun, nesmíme opomenout úbytek
vody v koupališti a předpoklad jeho poškození , je to další riskování obce
a další její zadlužování pro příští zastupitelstvo. Doporučuje počkat jeden rok
s tím, že si obec vytvoří na tento náklad finanční rezervu.
Pan Řehořek – není zastánce umělého zasněžování. Když nevyjde počasí
budou další finanční problémy, je zastáncem vytvoření zázemí. Obec nemá
jiné finanční možnosti než ty, na kterých je závislá. Před sebou vidí stále dluh
obce a další nastíněné problémy s úbytkem vody v koupališti. Rovněž se
musíme zabývat otázkou vyšší spotřeby elektrické energie a dalšími náklady
s tím spojenými.
Pan Čížek – domnívá se, že zastupitelé odsouhlasili prodej obecních bytů a ve
druhé vlně lze tyto peníze použít. Dále připomenul, že při hlasování o
pořízení rolby byly rovněž tyto úvahy a jak loňská zima ukázala, bylo to
dobré rozhodnutí. K tomuto příspěvku odpověděla paní starostka, že ZO
odsouhlasilo, že výtěžek z prodeje bytů bude použit pouze na dluhy obce a na
příspěvek do Fondu rozvoje bydlení.
Pan Ing. Plichta – poslední zima byla velice dobrá, ale protože nebylo
zasněžování o Vánocích a na Silvestra, „prošvihla“ obec ten nejpodstatnější
příjem z celé sezóny. Rovněž ceny jízdného byly silně podhodnoceny. Díky
nové rolbě byla i trať kvalitně upravena a přitáhla řadu nových návštěvníků.
Z toho plyne, že vlek je schopen vydělat až dva miliony korun, ale musí se to
vyzkoušet. Pokud nedáme do vleku peníze, ani on je nepřinese obci a navíc
ztratíme ještě návštěvníky.
Pan Miloš Holubec – je zastáncem provozu vleku a zastupitelé by do tohoto
rizika měli jít, jinak se nezjistí, zda je zasněžování přínos. Všude se do těchto
zařízení investuje a jak si můžeme ověřit, kde se všude staví lyžařské vleky,
je to jistě náklad opodstatněný.
Hlasování: pro 6
proti 1
zdržel se 5
Návrh nebyl přijat

Ad 8) Různé
- Informace o prodeji bytů v 1.kole:
Paní starostka seznámila se stavem privatizovaných bytů v domech čp. 263,
264, 271-277. Ze 62 prodávaných bytových jednotek bylo v určeném termínu,
tj. do 31.srpna 2004 uhrazeno 56 bytů. Podle „Zásad pro prodej obecních
bytů“ se ve druhém kole cena bytů zvyšuje o 10% z ceny odhadní. Jsou to
tyto:

- čp. 263/1 Petrová Irena, původní cena 75 530,-Kč, zvýšená o
10% je 37 770,-Kč, celkem 113 300,-Kč.
čp.272/4 Matyášová D., původní cena 92130,-Kč, zvýšená o 10% je
37640,-Kč, celkem 129770,-Kč.
- čp.274/2 Nedbalovi, původní cena 92260,-Kč, zvýšená o 10% je
37700,-Kč, celkem 129960,-Kč.
- čp.274/7 Řežábková B., původní cena 92130,-Kč, zvýšená o 10% je
37640,-Kč, celkem 129770,-Kč.
- čp.276/1 Botková, Řežábek, původní cena 73600,-Kč, zvýšená je
36800,-Kč, celkem 110400,-Kč.
- čp.276/7 Hulej L., původní cena 71070,-Kč, zvýšená o 10% je
28840,-Kč, celkem 99910,-Kč.
K dnešnímu dni je stav takový, že manželé Nedbalovi složili zálohu na byt
a požádali radu obce o prominutí navýšení. Důvodem neuhrazení bytu
v termínu je, že oba mají uzavřené stavební spoření, které končí v listopadu
t.r. Přerušením by ztratili výhody, na které mají nárok. O prominutí navýšení
ceny bytu bylo hlasováno.
Diskuze: K žádosti o prominutí diskutoval pan Čížek, paní Pičmanová, pan
Holubec, paní Kavánová.
Hlasování: pro 7
proti 0
zdržel se 5
Žádost byla zamítnuta.
-

Druhým případem je paní Žaneta Botková a pan Jan Řežábek, kteří nejenže
byt v termínu neuhradili, ale ani jej neobývají. Navíc dluží na nájemném za
poslední tři měsíce. Byli osloveni písemným dopisem buď k úhradě bytu nebo
odevzdání písemného prohlášení, že se bytu vzdávají. Termín do 24.září 2004.
Pokud se v tomto termínu s obcí nedohodnou, bude přistoupeno k soudnímu
vystěhování. Paní starostka dala hlasovat o navrženém postupu RO.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0
Paní starostka upozornila na platnost Zásad pro prodej bytů a domů ve
vlastnictví obce a dala hlasovat o zahájení II.vlny prodeje obecních bytů.
Jedná se o čp. 320, 321 a 412.

Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 0

- Smlouva o převodu kanalizace čp.230, 235, 237 a 495
V měsících červenci a srpnu letošního roku byla svépomocí vybudována
kanalizační přípojka k rodinným domkům čp. 230, 235, 237 a 495 včetně
kanalizačních přípojek. Hodnota díla byla oceněna na 400 000,-Kč. Náklady
byly hrazeny vlastníky rodinných domů. Smlouva o smlouvě budoucí
upravuje podíly jednotlivých vlastníků na vybudované kanalizaci.
Zastupitelstvu obce je tato smlouva předkládána ke schválení s tím, že obec
uhradí náklady na kanalizačním formou odečtu vodného a stočného. Podíl ve
výši 140 000,-Kč je pro dům čp.230 (Jandurovi), podíl ve výši 120 000,-Kč je
pro dům čp. 495 (Scholzovi), podíl ve výši 100 000,-Kč je pro dům čp. 235
(Skalský) a podíl ve výši 40 000,-Kč je pro dům čp. 237 (Ďoubalíkovi
a spol.)
Hlasování: pro 12 proti 0
zdržel se 0
- Bezúplatné nabytí parcely č. 2943/7 v k.ú. Poniklá
Na posledním zasedání bylo jednomyslně odsouhlaseno převzetí darovaných
pozemků z vlastnictví Libereckého kraje do vlastnictví obce. Jednalo se
o odměřené parcely vzniklé odměřením chodníků a státní silnice I/14. Při
kontrole geometrického plánu bylo zjištěno, že ještě jedna parcela č. 2943/7
o výměře 98 m2 (část meze nad příkopem mezi vilkou čp. 262 a cementárnou
čp. 307) nebyla obci nabídnuta. Vzhledem k situaci této parcely, doporučuje
se tuto parcelu rovněž převzít. V budoucna by mohla být využita na
vybudování chodníku mezi vilkou a cementárnou.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0
- Výkup obecních parcel Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
Na ŘSD ČR přešla v důsledku nového územního uspořádání republiky správa
silnic I.tříd okresu Semily. V roce 1999 byla ukončena stavba silnice I/14
Poniklá-Jablonec nad Jizerou. Součástí stavby jsou i parcely, které nebyly
předchůdci (Správou Pardubice) s obci vypořádány. Jedná se o následující
parcely v k.ú. Poniklá : ppč. 2770/8 o výměře 38 m2, ppč. 2943/6 o výměře
314 m2, stpč. 315 o výměře 27 m2, ppč.52/4 o výměře 69 m2 a ppč. 55
o výměře 38 m2. Pozemky byly oceněny znaleckými posudky a ŘSD uhradí
obci celkem 24 300,-Kč. Zastupitelstvo obce tyto parcely prodává za cenu
znaleckého posudku.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 9) Diskuze
Paní Pičmanová se obrací na ZO se žádostí o zapůjčení 10 ks lavic
z půdy Základní školy v Poniklé do soukromého muzea. Paní Pičmanové
bylo odpovězeno, že ZŠ má svoji právní subjektivitu a o těchto záležitostech
si rozhoduje sama. Dále paní Pičmnová upozornila na pochmurný stav
čekáren zdravotního střediska, ve kterých není nic pozitivního pro čekající
pacienty. Požádala alespoň o vymalování obou místností. Ve věci orientace
návštěvníků obce doporučila instalování orientačních tabulí a ukazatelů,
neboť z vlastní zkušenosti ví, že každý kdo projíždí Poniklou se domnívá, že
obec je pouze při silnici I/14.
Pan Nechanický – upozornil opět na kritický stav silnice PřívlakaJilem a na požádal o posekání louky za lávkou vedle Polákových na Přívlace.
Pan Čížek požaduje výspravu komunikace u paneláku.
Pan Řehořek – upozorňuje na nevábně obložené a přeplněné
kontejnery na tříděný odpad, zvláště na plastové lahve a papír. K této
připomínce diskutovala i paní Kadavá, která navrhuje, aby svozová firma
vyprazdňovala nádoby každý týden a ne pouze jednou za 14 dní. Paní
starostka vyhoví těmto připomínkám hned, pokud zastupitelé odsouhlasí
pořízení dalších kontejnerů na tříděný odpad, neboť to znamená další výdaje
na odpadové hospodářství (pronájem a odvoz kontejnerů). Zastupitelé proto
dodatečně odsouhlasili pořízení a umístění jednoho kontejneru na papír
a jednoho kontejneru na plastové lahve u kostela.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0
Paní Kadavá ještě upozornila na popraskaný beton u nové čekárny
před kostelem.
Pan Radomír Šír – o popraskaném betonu Drobné služby vědí a
v nejbližší době ho opraví. Vrátil se k rozhodnutí ZO ve věci zamítnutí
sněhového děla pro umělé zasněžování a oponoval, že není tedy ani potřebné
pořízení odbavovacího systému, protože nebude koho odbavovat. Požádal
zastupitele, aby své rozhodnutí ještě zvážili, neboť po dva minulé roky byla
situace taková, že o Vánocích na Silvestra mrzlo, ale nebyl sníh. Největší
tržby tedy obci utekly. Z Poniklé utíkají peníze v tomto období do sousedních
středisek. Lednové tržby jsou nízké, další příliv návštěvníků je až v únoru,
kdy probíhají zimní prázdniny.
Ing. Plichta – možnost prezentace obce na veletrhu v Brně. Stánek 3 x
6 m cca za 25000,-Kč po celou dobu výstavy.
Ing. Jon – prameniště v Nové Vsi je stále ve stavu rozpracování, blíží
se zima, je třeba místo upravit, dodělat rezervoár, opravit beton, vybudovat
šachtu pro vodoměr. Firma VHS opravu přislíbila, ale ještě tam nikdo nebyl.

Pan Čížek – navrhuje revokaci hlasování u bodu č. 7 – návrh na
pronájem zasněžovacího zařízení včetně příslušenství pro zimní sezónu 20042005. Po krátké diskuzi bylo přistoupeno k opětovnému hlasování o pronájmu
varianty II, tj. pronájem za 169 457,-Kč.
Hlasování: pro 9
proti 1 (Mikolášek)
zdržel se 2 (Udatný,
Nechanický)

Ad 10) Návrh na usnesení
Viz příloha
Hlasování: pro 12
proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ
ze 14.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 22.září 2004 v zasedací místnosti OÚ
od 16.00 hodin
Schvaluje
Program jednání .
Ověřovatele zápisu, zapisovatele a navrhovatele.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 6.září 2004.
Jízdné na vleku HOMOLE pro zimní sezónu 2004-2005.
Pronájem sněhového děla SUFAG k zasněžování areálu HOMOLE
pro zimní sezónu 2004-2005 dle varianty II za 169 457,-Kč.
Pořízení odbavovacího systému SKIDATA včetně magnetických
jízdenek.
Smlouvu o převodu vlastnictví kanalizačního řadu k čp. 230
(Jandurovi), čp. 495 (Scholzovi), čp. 235 (Skalský) a čp. 237
(Ďoubalík a spol.).
Podíl na vybudovaném kanalizačním řadu pro čp. 230 ve výši
140 000,-Kč, pro čp. 495 ve výši 120 000,-Kč, pro čp. 235 ve výši
100 000,-Kč a pro čp. 237 ve výši 40 000,-Kč.
Cenu vodného ve výši 12,-Kč/m3 a cenu stočného ve výši 14,-Kč/m3,
celkem vodné-stočné 26,-Kč/m3 s účinností od 1.listopadu 2004.
Zahájení 2.vlny prodeje obecních bytů (čp. 320, 321, 412).

-

-

Odkoupení zbytkových parcel v k.ú.Poniklá Ředitelstvím silnic a
dálnic - pč.2770/8, 2913/6, 52/4, 55 a stpč. 315 po přeměření státní
silnice I/14 za cenu 24 300,-Kč.
Bezúplatný převod parcely č. 2943/7 z vlastnictví Libereckého kraje.
Postup rady obce ve věci bytu čp. 276/1 Řežábek-Botková.

Bere na vědomí
Zprávu o prodaných bytech v 1.kole.
Zprávu o zahájení 2.kola prodeje obecních bytů.
Zamítá
Uzavření nájemní smlouvy na pronájem vodovodů a kanalizace
s firmou VHS Richard Trkan Vrchlabí.
Žádost manželů Nedbalových o prominutí 10% navýšení ceny bytu
čp. 274/2.

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Poniklá ve školním roce
2003-2004 (výpis)
Základní škola Poniklá je od 1.ledna 2003 právním subjektem.
Zřizovatelem školy je obec Poniklá. V tomto školním roce navštěvovalo školu
140 žáků. Tříd bylo osm, spojeny byly první a druhý ročník. Součástí školy je
jedno oddělení školní družiny s 28 zapsanými žáky. Škola má školní jídelnu.
Po celý školní rok byl provoz poznamenán nepřítomností ředitele
školy, kterého zastupoval pan učitel Pospíchal a jeho vyučovací povinnost
převzala paní učitelka Šrámková. Škola měla 18 zaměstnanců, z toho
12 pedagogických pracovníků a 6 nepedagogických pracovníků.
Další vzdělávání pedagogů bylo zaměřeno především na výpočetní
techniku.
Umístění žáků 9.ročníku: gymnázium 5, Integrovaná střední škola 3,
Střední odborná škola 2.
Materiálně technické vybavení školy je dostačující pro realizaci
vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Odborná učebna pro fyziku
a chemii byla přebudována na učebnu pro výpočetní techniku.
Největším problémem školy je tělocvična, zejména její rozměry.
Nevyhovuje hygienickým předpisům a v řadě odvětví tělesné výchovy
neumožňuje učitelům seznámit žáky se sporty a připravit je na soutěže
v rámci okresu. Dobré podmínky má škola pro lyžařský výcvik, a to jak pro
sjezdové i běžecké lyžování.

Ve škole je řada hygienických závad, které budou finančně náročné.
Žáci školy se zúčastňují nejrůznějších soutěží a olympiád –
aranžování, lehká atletika, historie, český jazyk, Pythagoriáda, zdravotnictví,
kopaná, výtvarné soutěže apod.
Žáci se rovněž zúčastňují kulturních a vzdělávacích akcí a výletů Rezek-Dvoračky, Rokytnice-Harrachov, muzeum Jilemnice, divadelní
představení, výstava plakátů, hudební pásmo k výročí J.Šlitra, pobyty
v přírodě, exkurze na Úřad práce, cykloturistické výlety, jak se bránit při
napadení psem, koncert posluchačů konzervatoře, besídka pro spolužáky,
návštěva zámku Sychrov, skanzen Přerov nad Labem, pevnost Josefov, zájezd
Brno a okolí apod.
Ve školním roce 2004-2005 má škola zapsáno 134 žáků.
V červnu 2004 přiznala posudková komise řediteli školy panu Mgr.
Vladimíru Vinklářovi plný invalidní důchod. Obecní úřad vypsal konkurz na
obsazení funkce ředitele školy.
Petr Pospíchal, zastupující ředitel

Volby do krajských zastupitelstev
Ve dnech 5. a 6.listopadu 2004 proběhnou volby do krajských
zastupitelstev. V Poniklé je opět jedna volební místnost v budově obecního
úřadu. Zapisovatelkou byla jmenována paní Věra Nováková. Hlasovací lístky
budou voličům doručeny prostřednictvím svého zastupitele. Ve volební
místnosti se občan prokazuje platným osobním průkazem – občanský průkaz,
cestovní pas.

Pozvání,
Vážení občané,
dovoluji si Vás oslovit v souvislosti s konáním voleb do krajského
zastupitelstva. Vím, že většina z Vás je již politikou značně rozladěna a jistě
si myslíte, že Váš hlas není podstatný a z těchto důvodů se Vám jeví vaše
účast u volební urny jako zbytečná.
Přesto mi dovolte, abych se vám pokusil vysvětlit proč volby do KZ jsou
důležité i pro občany našeho jilemnického regionu. V současném krajském
libereckém zastupitelstvu je jasná převaha poslanců z Liberce a Jablonce na
Nisou.. Tyto regiony si pak mezi sebou rozdělují převážnou část financí a

různých dotací na akce, prospěšné především pro občany těchto měst a obcí
v jejich blízkosti. Sami dobře víte, jak je obtížné získat pak pro naše občany
z Jilemnicka peníze na správu komunikací, na udržení školství, na nové domy
s pečovatelskou službou, zdravotnictví, dopravní obslužnost a v dalším výčtu
potřené občanské vybavenosti bych mohl pokračovat.
Abychom dokázali pro náš region získat nejen dostatek finančních prostředků,
ale dokázat například kladně apelovat na krajský sbor při rušení základních,
ale v poslední době i středních škol, je potřeba mít v tomto sboru dostatečně
silné zastoupení. Zastoupení poslanců z této krajinné oblasti, kteří mají určitě
lepší vztah ke svému domovu a dobře znají potřeby své obce tak, aby ji mohli
důstojně hájit při projednávání výše popsaných skutečností.
Proto Vy, kteří nejste rozhodnutí jít k volbám, zamyslete se na svým jednáním
a společně podpořte kandidáty našeho okolí. Věřte, že svými preferenčními
hlasy pomůžete dobré věci. Poslanci krajského zastupitelstva nemají
desetitisícové platy, ani auto s řidičem a ochranku. Čas, který věnují pro
rozvoj kraje je čas z jejich volna. Čas, o který okrádají svoji rodinu, své
zaměstnání, své koníčky. Tuto svoji práci věnují nám všem. Najděme si proto
i my chvilku na příchod do volební místnosti a svým hlasem se tak podílet na
rozhodování v zastupitelstvu libereckého kraje.
Jaroslav Čížek
Autor je kandidátem do KZ za KDU-ČSL

Novela zákona č. 13/1993

Sb., celní zákon

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie byl mimo jiných
novelován i tento zákon, a to zákonem č. 187/2004 Sb. Celním zákonem je
dáno celníkům oprávnění zastavovat v silničním provozu na pozemních
komunikacích vozidla, což vyplývá z ustanovení § 37. Při odhalování
trestných činů a zjišťování jejich pachatelů, při pátrání po zboží uniklém
dohledu celních orgánů podle právních předpisů Evropského společenství a
zjišťování osoby, která zboží tomuto dohledu odňala nebo se tohoto odnětí
zúčastnila, a při zabezpečování a plnění úkolů vyplývajících z mezinárodních
smluv je celník oprávněn zastavovat osoby a dopravní prostředky, provádět
kontrolu zavazadel, dopravních prostředků, jejich nákladů, přepravních a
průvodních listin. Při zastavování dopravních prostředků postupuje celník
obdobně jako příslušník Policie České republiky.

Upozornění pro majitele psů
Již po několik posledních let během zimního období dochází vinou
toulajících se psů k úhynu srnčí zvěře na následky uštvání nebo přímého
stržení. V našem revíru to zjišťujeme nejvíce v lokalitách Nová Ves, Kozel,
Hrubý kus, u pískovny, pod dolním kravínem, ojediněle pak na Zabylém nebo
přímo ve vsi.
I nadále platí vyhláška o zákazu volného pobíhání psů a koček
v honitbě (§ 21 odst. 3 zákona o myslivosti). Co to znamená pro majitele psů?
Při procházce se svým psem musí být pes na vodítku, doma musí být
zabezpečen tak, aby neměl možnost útěku. Pokud se majitel rozhodne psa
pustit, nesmí se pes vzdálit z přímého vlivu majitele, musí být ovladatelný, tj.
na přivolání nebo písknutí.
Jaká oprávnění máme my myslivci? Právo usmrtit toulajícího se nebo
pytlačícího psa či kočku mají jenom členové myslivecké stráže a to jen ve
vzdálenosti větší než 200 m od trvale celoročně obývaného stavení. Dalším
oprávněním je vymáhání náhrady škody způsobené stržením zvěře, pokud se
dokáže vlastníkovi psa. Věříme, že k těmto dvěma opatřením nebudeme
muset sáhnout a udržíme tím dobré sousedské a někdy i kamarádské vztahy.
Proto žádám Vás, majitele psů, věnujte jim dostatečnou pozornost
a neumožňujte jim toulání. Už jenom ve zdejších tvrdých horských
podmínkách to v zimě nemá zvěř lehké, tak jim to neztěžujme.
Ještě bych se chtěl zmínit o zimním přikrmování, protože čas od času
se nám dostane nařčení od některých občanů, že málo krmíme zvěř nebo
dokonce, že vůbec. Jen pro informaci, v současné době naše sdružení po
sloučení tří honiteb Víchová, Poniklá a Jestřabí, obhospodařuje 2128 ha . Na
tuto výměru máme postavených 29 krmných zařízení, převážně nových
a prostorných. Když budeme počítat v průměru 3 q sena na jeden krmelec,
představuje to téměř 90 q sena, 60 q jaderného krmiva (obilí) a různá
přilepšení jako jablka, jeřabiny, kaštany, žaludy apod. Myslím si, že to není
zase tak málo, čím musí naši členové během roku krmelce zabezpečit.
Děkujeme za Vaše pochopení.
Za MS Kákov, Václav Ther, předseda

Nedostalo se do Pamětních listů
„Sbor pro občanské záležitosti Poniklá“

Usnesením vlády ČSR v roce 1953 byl ustaven Ústřední výbor pro
řízení činnosti Sborů pro občanské záležitosti. Úkolem bylo postupně utvářet
SPOZ na úrovni okresů, měst a obcí.
Některé ze směrnic pro činnost v obci byly postupně uváděny
v činnost od roku 1956. Ke skutečnému ustavení SPOZ v Poniklé však došlo
až začátkem roku 1960 a vedením byla pověřena paní učitelka Božena
Jodasová.
Pro zaznamenávání činnosti byla založena kronika. První zapsanou
akcí bylo dne 17.dubna 1960 vítání 4 nových občánků /dívek/ v obřadní síni
obce, v domě čp. 204. V létě 1960 následovala diamantová svatba manželů
Josefa a Jindřišky Palasových.
Z dalších akcí přibylo vítání prvňáčků při zahájení školního roku,
předávání blahopřání našim občanům u příležitosti jejich životních jubileí,
oslavy stříbrných a zlatých svateb.
Během roku bylo po delších jednáních postupně získáno
14 smutečních řečníků z řad zájmových organizací a závodů v obci.
Při vítání nových občánků byli ke slavnostnímu aktu zváni zástupci
závodů, kde rodiče dětí byli zaměstnáni, aby dárkem či spořitelní knížkou se
základním vkladem podtrhli důležitost rodiny.
V roce 1973 došlo ke změně situování čela obřadní símě, nové
výzdobě a vybavení novými křesly podle návrhu a vlastní práce profesora
Marka z umělecké školy v Turnově. Přibyla i dřevěná kolébka, do níž byly
pokládány děti při vítání nových občánků obce. Další podstatná úprava
obřadní síně včetně příslušenství byla provedena v roce 1989-1990.
Myšlenka postavit v obci smuteční obřadní síň vzešla ze stále
častějších připomínek občanů, kteří z různých důvodů odmítali rozloučení se
zesnulými v kostele. První návrh bylo přistavění „něčeho“ k budově kostela,
což bylo zamítnuto. Další návrh požadoval určitým způsobem rozšířit a
vhodně upravit márnici na hřbitově. Tento návrh se tehdejšímu MNV zdál
jako nejvhodnější cesta ke splnění přání ponikelských občanů.
Po jednáních zástupců obce na ONV Semily během roku 1971 dostala
obec konečně příslib financování stavby. Jelikož nebyly v rámci okresu žádné
zkušenosti se stavbou tohoto zařízení, bylo požádáno Ústředí spolku přátel
žehu v Praze o odbornou pomoc. Ústředím SPŽ byl navržen projektant
ak.arch. Jaromír Jakeš z Prahy, který se záhy dostavil do Poniklé, aby se na
místě blíže seznámil s navrhovaným místem stavby, s požadovanou kapacitou
a dalšími podmínkami. Po prohlídce hřbitova odmítl umístění nové stavby na
místě stávající márnice a navrhnul umístění síně na volném prostranství v jeho
horní části. Toto umístění odůvodnil tím, že v místě márnice by nebyl prostor
pro shromáždění účastníků rozloučení, případně místo pro hudbu. S těmito
argumenty nakonec zástupci obce souhlasili a schválili navrhované umístění.

Po úvodním projektu a vydaném stavebním povolení byla v červenci
1973 zahájena vlastní stavba. Její atypické pojetí dala zpočátku hodně
přemýšlení stavebnímu dozoru a brigádníkům při výkopu základů i vlastní
hrubé stavbě. Na sestavení střechy se zase potili tesaři a pokrývači. Na vnitřní
úpravě a návrhu vybavení smuteční símě se opět podílel prof. Marek
z Turnova.
Během roků činnosti došlo ve smuteční obřadní síni k mnohým
změnám. Dle připomínek občanů a poznatků členů SPOZ z návštěvy
podobných zařízení v kraji, byl vyřešen katafalk pro umístění rakve z místa na
márách a instalováno zařízení pro zajíždění rakve za oponu při ukončení
obřadu, dále pult pro řečníka, nové židle, hudební a zvukové zařízení. První
rozloučení ve smuteční síni bylo v únoru 1977 s paní Zdeňkou Krafkovou.
Během posledních let zaznamenalo toto místo důstojného rozloučení
se zesnulými i více pozůstalých z okolních obcí, jímž časově nevyhovovalo
dojíždění do krematoria v Semilech.
Postupem let ubylo řečníků ze spolků pro stáří, zdravotní potíže
a noví se nehlásí. V současné době důstojně zastupuje Sbor pro občanské
záležitosti pouze paní Božena Stínilová, které tímto posíláme poděkování.
Zpracoval Jindřich Kubín

90.výročí založení Včelařského spolku pro Poniklou (zakončení)
Nejzávažnější a nejrozsáhlejší činnost ve spolku si vyžadovala péče
o zdravotní stav včelstev, která dle záznamů už od prvopočátků spolku
přinášela mnoho starostí a opatření, aby se odvrátilo nebezpečí úhynů včelstev
v jarních obdobích, která byla vždy s obavami očekávána s napětím, zda jsou
schopna přežít. První závažný případ se stal v roce 1936, kdy v dolení části
obce byl zjištěn hniloplod – mor plodu, kdy se muselo 22 včelstev u 3 včelařů
zlikvidovat spálením, což nařídil po vyšetření zvěrolékař MVDr. Jaroslav
Rytíř. Později v roce 1950 se objevila první zmínka o výskytu parazitálního
škůdce včel jménem „roztočík včelí“ Axcarapis woodi Renie, který parazituje
a množí se ve vzdušnicích včel do té míry, až se včela udusí. U nás se prvně
objevil na Moravě v roce 1927. Proto spolek okamžitě reagoval a od té doby
bylo nařízeno povinné odevzdávání vzorků jarních včel odebraných z česna
a vzorky byly odesílány do veterinární laboratoře k vyšetření. Bylo objednáno
léčivo zvané BEF a preventivně podávané včelám v podzimní době, aby
přezimující včelstvo bylo od škůdců ochráněno. V léčení se pak pokračovalo
podle stavu napadení a bylo v zájmu všech včelařů, aby zdravotní stav
včelstev bedlivě sledovali. Ústředí poskytovalo příspěvek 5 Kč na l litr BEFu

v zájmu zamezení šíření tohoto škůdce. Další případ výskytu moru nastal
v roce 1959, kdy včasnou likvidací 4 včelstev u 2 včelařů se zabránilo přenosu
nákazy na jiná včelstva. Ke vzniku došlo odkoupením 2 úlů od staršího
včelaře, který v dobré víře, že se nějaká zákeřnost v plástech skrývá, tak došlo
k tomuto případu nakažení včelstva, se kterými se musely zlikvidovat i ty
vedle stojící. Každá taková nepříjemná událost přinášela sebou zvýšení
pozornosti včelařů o svá včelstva a také zvýšení znalostí pro další praxi. Ale
další překážky přicházely v některých letech, kdy vlivem deštivého
a chladného počasí během jara i léta se rozšiřovala Nosemová nákaza včel
jehož původcem onemocnění je prvok Nosema apis Zander, který napadá
pouze dospělé včely. Jeho zhoubné působení spočívá v likvidaci výstelkových
buněk žaludku včel, které pak nejsou schopny přijmutou potravu strávit, kálejí
v předjaří v úlech a tím roznášejí nákazu, která pak vede k úhynům včelstev.
Bylo nutno v takových případech včelstva léčit Fumagilinem z dovozu.
Všechny tyto léčebné zásahy vyžadovaly vždy mnoho mimořádných opatření
jak orgánů spolku, tak postižených včelařů a v laboratořích veterinářů zase
vyšetření mnoha vzorků.
Aby toho nebylo málo, objevil se v 80.letech další nepřítel a škůdce
včel, který se postupně rozšířil z Indie přes Asii, Balkán až k nám do Evropy.
Je to cizopasný roztoč Varroa Jacobsoni, který v roce 1981 působil ve
východní části republiky. V panických obavách byla území výskytu parazita
naprosto odvčelena likvidací. V dalším roce pak následovala horečná činnost
veterinárních orgánů i výzkumného ústavu ČSV ve smyslu zabránění dovozů
a přesunů včelstev z východních oblastí, dále se pracovalo na vývoji léčiv
a metodiky léčebných opatření, až se dopracovalo k přechodu od likvidací
včelstev k jejich léčení. Je tomu již přes 20 let, co každým rokem léčíme dle
veterinárně předepsané metodiky tzv. Fumigací, tj. odpařování funkčního jedu
na doutnajícím buničinovém pásku v prostoru včelstva. Dávka jedu je
stanovena tak, aby roztoče ničil, ale včely odolaly. Mimo tuto stanovenou
metodiku se konají pokusy k vyzkoušení nově vyvíjených léčebných
prostředků s různými výsledky, ale zdá se, že k naprostému vymícení parazita
asi nedojde. To vše závisí na lidské důslednosti a odpovědnosti v provádění
všech opatření souvisejícího bojem s Varroázou a víme, jak dnes lidé
selhávají v jiných záležitostech. Pokud se týká naší organizace, tak jsme si
v uplynulých 20 letech nevedli špatně, neboť po podzimní léčbě a jarních
vyšetřeních vzorků došlo v našem případě k provedení jarního nátěru
víčkovaného plodu pouze 3x. Jinak v rámci okresu máme stále nejnižší
procento napadení včelstev. Za to patří dík všem našim včelařům, za jejich
odpovědný přístup ke všem někdy i nepopulárním opatřením. Snad se někdy
v budoucnu podaří vyšlechtit včely, které svým silným čistícím pudem budou
schopny samy se roztoči ubránit.

Pokud se týká aktivit spolku na úseku vzdělání a šíření pokrokových
znalostí mezi včelaři, jsou to různé etapy, které se mírně odlišovaly podle
toho, které desetiletí se zrovna psalo, nebo jak šťastné bylo obsazení ve
výboru. Ale s odstupem času se člověk až podivuje, jak se všichni snažili
orientovat se v každé době a hledat co užitečného udělat, aby se včelařilo
trochu s větším úspěchem a věděli vždy, že hlavní cesta k tomu vede přes
řízené včelíny, nebo objednáváním včelařské literatury zájemcům. Většinou to
byla starost, iniciativa, ale také zásluha předsedy nebo jednatele, na kterých
ležela povinnost vše vymyslet a zorganizovat. Takovými iniciátory byli
v době I.Československé republiky přátelé Josef Skrbek, Adolf Burghard,
Josef Tomíček, František Holubec, Antonín Zemánek a Bohuslav Fišera.
V dalším poválečném období byli v předsednických funkcích přátelé Bohumil
Hnyk, Oldřich Holubec a Ing. Jan Jon, který slouží dodnes. Ve funkcích
jednatele to pak byli přátelé Jan Harcuba, František Krafek, Karel Hnyk,
Miloš Skála a Václav Hladík, taktéž dosud ve funkci. Je jasné, že během let se
změnil styl práce a způsoby, jak byly dané úkoly zajišťovány. Co se týká
zajišťování zdravotní péče o včelstva, tam práce spíše přibývalo,
administrativa se snažila vždy vyřídit co nejjednodušším způsobem, ale tlak
zhora byl a je stále citelný. V čem však vidíme značnou úlevu a pomoc, je
značná informovanost všech členů prostřednictvím časopisu Včelařství,
v němž ÚS ČSV začalo s pravidelným zveřejňováním vydaných pokynů jak
pro členy, tak pro Základní organizace nebo Okresní výbory. Mimo to
zlepšilo výtvarnou i obsahovou úroveň časopisu a zajištěním povinného
odběru všemi členy, je tak zajištěn včasný dosah potřebných informací až na
místo. V současné době je to jediné východisko, jak eliminovat všeobecný
nedostatek času lidí všech profesí, kdy jakékoliv pozvánky na kurzy, besedu
nebo zájezd považují za ztrátu času a málokdy to pak vyjde, aby se akce
zúčastnili. Musíme to brát jako obraz doby a hledět si nadále jen skutečně
potřebných a užitečných záležitostí.
Závěrem bych se rád omluvil všem, komu se tyto informace
k 90.výročí našeho spolku zdají příliš dlouhé, ale 90 let je taky pěkně dlouhá
doba. Nežli se dostupný materiál jen pročte, to mně zabralo mnoho času,
trpělivosti a energie. A dát z toho dohromady něco srozumitelného , aby se
čtenář mohl trochu vžít do toho, jakými problémy se včelaři celou tu dlouhou
dobu zabývali, poznali rozmanitost zápasu s přírodou a mohli tak ocenit, že
ten med se nechytá pod okapem, ale že příroda dá něco za něco. Životních
šancí může mít každý člověk mnoho, ale ve spolupráci s přírodou obstojí jen
ten, kdo ctí její zákony a ty se musíme stále doučovat, protože je také stále ve
vývoji.
Nesmíme v tuto chvíli ani zapomenout poděkovat všem těm členům
a funkcionářům od dob počátku našeho spolku a zvláště těm, kteří spolek

vedli odpovědně po dlouhá léta a naše pokolení mohlo tak navazovat již na
jejich zkušenosti a dotvářet tak dnešní obraz. DÍKY VÁM VŠEM !
Za ZO ČSV Poniklá:
Jednatel Václav Hladík

Listy z kronik,
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil M.Holubec
(6.pokračování)
Přírůstek do rodiny
V narození člověka bylo vždy mnoho tajemného, nejistého pro rodiče
a příbuzné. Byla tu nejistota a úzkost, zda dítě zůstane na živu, zda doroste
a bude platnou částí rodiny. Krom toho, narození dítěte ohrožuje život matky,
důležitého člena v selském hospodářství, vyřazovalo ji kojením a opatrováním
novorozeněte na delší dobu z plné pracovní činnosti. Proto bývaly svatby
v masopustě nebo po velikonocích, aby narození prvorozence přišlo do
podzimu a nebo v předjaří, kdy nebylo tolik neodkladné práce. Těhotenství
však ženě v práci nevadilo. Strach o budoucí dítě zakazoval těhotné ženě
přímý styk s některými zvířaty, jako byly myši, žáby, ještěrky i hadi, aby se
jejich ohavnost nepřenesla na dítě. Též pohledu na požár nebo veliký oheň se
měla rodička střežit, tak jako nečekané radosti a jiného vzrušení mysli, dále
lži a krádeže. Ba věřilo se, že těhotná žena může přivolat neštěstí, pohromu,
neúrodu, kroupy, nezachová-li starodávné zvyky a obyčeje.
Při narození byla důležitá především první koupel novorozence. Nový
život podle starobylého zákona o styku a vzájemného působení věcí na druhé
straně neměl se dotknout žádným způsobem ani nepřímo věci neživé. Proto
voda, v níž bylo novorozeně po příchodu na svět poprvé koupáno, nesměla se
vylít na neživý nerostoucí kámen, nýbrž na živý, rostoucí drn. Prvou koupelí
bylo novorozeně též otuženo. Ještě v listopadu mohl otec zasadit nový
stromek. Pro dceru stromek ženského rodu – nějakou jabloňku, třešeňku,
višeňku, hruštičku nebo lipku a pro syna zase jeřábek, jasánek, doubek nebo
javůrek a zalíti ho vodou z prvé koupele novorozence a tím jej podle
starobylého učení o tajemných znameních dostati do tajemného vztahu ke
stromu, který ukazoval osud dítěte neomylně, roste-li stromek, pak roste
i dítě, vadne-li stromek, chřadne i dítě, uschne-li stromek docela, umře i dítě.
Aby dítě nebylo uškozeno nebo aby snad nebylo dokonce zaměněno,
bylo lože rodičky zastřeno plachtou od povalového stropu až k zemi, neboť
matka je po porodu slabá a nemůže se dobře bránit zlým bytostem. Ostatně

starobylý mrav zakazoval matce opustit lože, aby jí nebylo dítě ukradeno nebo
zaměněno.
Se křtem se vždy pospíchalo. Nebyl-li kněz v Poniklé ani v Horní
Branné, křtila zatímně jen porodní bába anebo žena, která pomáhala děcku na
svět, slovy u všech vyznání stejnými: „Křtím tě ve jménu Boha otce syna
i ducha svatého“, a jméno vyslovila, které si rodiče předem připravili a přitom
děcko skropila svěcenou anebo nesvěcenou vodou. Jméno nemohli rodiče pro
svého novorozence vybrat libovolně, nýbrž museli se podrobit starobylé
zákonitosti, která přikazovala, aby prvorozený syn zdědil jméno po dědovi
z otcovy strany, druhorozený syn obdržel jméno po dědovi z matčiny strany
a teprve třetí syn, aby dostal jméno po otci, a ti další pak podle toho svatého,
jehož památka připadla na den jejich příchodu na svět anebo některý nejbližší
den vpřed v kalendáři, poněvadž pozadu nechtívali lidé dávat křtít, že by ten
svatý nebo svatá to děťátko brzo k sobě zavolali do nebe. Z toho důvodu dnes
nenajdeme datum křtu v matrikách u některých dětí, neboť se stalo, že takto
pokřtěné dítě do kostela k dodatečnému křtu a zápisu rodiče nedonesli.
Katolický křest v kostele se odbýval tak, že tu ještě v předsíňce baba
vyňala dítě z plachty a dala na ruce kmotra. Tam ještě otázal se kněz: „Kterak
chcete tomu dítěti říkati?“ Načež kmotr na rukou držící řekl jméno křtěnce.
Pak se dál kněz ptal: „Co žádáš od církve Boží?“ a kmotr držící odpověděl za
křtěnce: „Víru.“ „Víra, co tobě dá?“ tázal se kněz a kmotr odpověděl: „Život
věčný.“ Potom kněz napomínal křtěnce, aby, chce-li života věčného dojít,
zachovával přikázání, aby miloval Pána Boha svého z celého srdce a z celé
duše své i ze vší mysli své a bližšího svého jako sebe samého.
Nato foukal kněz třikráte ve tvář děťátka a říkal: „Vyjdi z něho duchu
nečistý a ustup Utěšiteli Duchu svatému!“ Palcem pravé ruky učinil znamení
kříže na čele a na prsou novorozeňátka, aby vzal na sebe povinnost víru
vyznávati a v srdci stále chovati. Vztáhnutím ruky nad hlavu křtěncovu
naznačil, že jej Bůh bere do své ochrany a modlil se, aby Bůh křtěnce zbavil
slepoty srdce a všech osidel ďáblových. Po položení částečky svěcené soli,
obrazu moudrosti nebeské, do úst dítka, zaklínal zlého ducha, aby odstoupil
od křtěnce. Na znamení duchovní ochrany položil kněz své konce fialové
štoly na křtěňátko a vedl je dovnitř do kostela se slovy: „Vstup do chrámu
Božího, abys měl podíl s Kristem na životě věčném.“
Kmotr kráčel s dítětem na rukou vedle kněze a říkal s ním modlitbu –
Věřím v Boha a Otče nás, až k cínové křtitelnici. U křtitelnice zažehnal kněz
opět zlého ducha a omočil prst ve slině svých úst a dotkl se jim uší křtěňátka a
pak i chřípí nosu křtěncova se slovy: „K vůni líbezné,“ aby křtěnec rád učení
Kristovo poslouchal a jím se v životě svém řídil, tak aby jeho život byl Bohu
„vůní líbeznou.“

Potom kmotr činil za dítě křestní slib, že se bude ďábla odříkat jeho
pýchy i všech skutků jeho. Po slibu mazal kněz novorozence olejem křtěnců
v podobě kříže na prsou a na zádech mezi lopatkami, aby měl sílu k boji proti
ďáblu. Když si kněz vyměnil obrácením štoly fialovou barvu za bílou, musel
kmotr držící odpovídat knězi na kladené otázky: „Věříš v Boha otce
všemohoucího, stvořitele nebe i země?“ „Věřím.“ „Věříš v Ježíše Krista,
Syna jeho jediného, Pána našeho, narozeného a ukřižovaného?“ „Věřím.“
„Věříš v Ducha svatého, svatou církev obecnou, svatých obcování, odpuštění
hříchů, těla z mrtvých vstání, život věčný?“ „Věřím.“ „Chceš-li pokřtěn býti?“
„Chci.“ Po trojím prolití vody v podobě kříže na hlavu křtěncovu, říkal kněz:
„Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“
Pomazáním křižmem v podobě kříže na temeni hlavy křtěňátka, dal
mu znamení křesťana, následovníka Krista čili Pomazaného. Položením
bílého roucha na křtěnce, dal kněz najevo, že křtěnec má duši bez poskvrny
hříchu a napomenul ho, aby svou duši po celý život v čistotě roucha uchoval.
Potom přijal kmotr od kněze hořící svíci a vyslechl za křtěnce
napomenutí, aby vždy připraven ctnostným životem předstoupiti před soud
Boží a propustil je se slovy: „Odejdiž v pokoji a Pán budiž s tebou.“
Po křtu museli jít všichni na faru. Když se kněz svlékl z rochety
a štoly do reverendy, museli mu do pera na list říkati nejen jméno dítěte, otce,
ale i matky, kmotrů a odkud jsou a zaplatit od křtu 30 krejcarů.
Po křtu uctil otec, jak se patřilo, v krčmě svačinou, pivem a páleným
dožádané kmotry.
Křest se zapsal do matriky. Po roce 1648 se uvedl datum křtu, jméno
křtěnce, jméno a příjmení otce, jméno matky a jména a příjmení kmotrů. Asi
od roku 1753 bylo u otce připsáno sedlák, chalupník, podruh apod. Od
10.11.1770 jsou užívána čísla popisná a asi od toho roku u matky připsáno
rodné jméno, například: 13.5.1787, čp. 24, Barbora, otec Adam Holubec –
sedlák, matka Marie Petráková, kmotři.
Stalo se roku 1666 a 16667, kdy se narodilo dítě a matka neznala otce.
Tak v kolonce pro otce bylo zapsáno „Otec šel na houby,“ nebo „Otce jistého
nemá.“

Klub důchodců zahájil sezónu 2004-2005
Zahájení letošní podzimní činnosti Klubu důchodců v Poniklé bylo
netradiční. Místo v zasedací místnosti obecního úřadu jsme se ve středu
29.září sešli ve 14.00 hodin u Muzea krkonošských řemesel manželů
Pičmanových.
Ve vstupním prostoru muzea nás srdečně přivítala paní Jana
Pičmanová. Úvodem nás seznámila s jeho činností od otevření v roce 1999,

dále o získávání vystavovaných předmětů nahodilou koupí, ale ve větší míře
darem našich občanů a přátel z blízkého okolí.
Potom jsme započali s prohlídkou. V přízemí nás upoutala dřevěná
krosna s nářadím dráteníka, pekáče, hrnce a bábovky zpevněné drátováním
pro prodloužení doby jejich užívání. Další prostor je vyplněn mlátičkou na
obilí s dalším nezbytným nářadím, užívaným v zemědělství v minulém století.
Také jsme si prohlédli důkladný vrták na vrtání dřevěného potrubí a se
sekerou na dlabání žlábků.
V horních prostorách nás zaujal starý dřevěný tkalcovský stav
s kolovrátkem na soukání útku. Vedle stojí mohutný dřevěný mandl na prádlo,
ruční pračky prádla, odstředivka mléka, dětský koutek s postýlkou, kočárkem,
hračkami a malou školní lavicí. Dále jsme postáli před ševcovským stolkem
s verpánkem a potřebným nářadím na zhotovení či opravu prádla.
V sousedství dva perlařské foukací stoly s ukázkou různých vánočních ozdob,
stojánek s mísou k navlékání šmelce na jehly. Na druhé straně stojí malované
skříně s ošacením našich předků, krásná ložnice s různými dobovými
doplňky.
V horní nové části muzea jsme si se zájmem prohlédli staré fotografie
z bohaté činnosti místních divadelních ochotníků, tablo starých snímků
z Poniklé a okolních obcí, kresby krajinek od Miloše Skály a Jany Pičmanové,
čestná uznání, která získal za významné letecké výkony v čs.armádě náš
bývalý občan Bohumil Holubec-Matějů a další zajímavé věci.
Mnozí z nás jsme si prohlédli muzeum při oslavách 650.výročí
založení obce Poniklá. Něco nás upoutalo, více drobných věcí jsme minuli.
Dnešní prohlídkou muzea jsme toho mnohem více viděli hlavně díky
vyprávění naší průvodkyně paní Pičmanové. Tím jsme získali docela jiný
vztah a pohled na vystavené věci, neboť nám připomínaly jejich bývalé
uživatele, kteří již nejsou mezi námi. Například perlařský stůl od Jindřicha
Holubce-Matějova, vánoční ozdoby od Václava Šíra z Nové Vsi, ševcovský
koutek od Marie Skalské-Šrejmové, odstředivku mléka od Kocourkových,
pletené spodní prádlo od Skalských-Holmanů, zemědělské nářadí od
Skalských-Vodáků, kazeta s lékařským náčiním po doktoru Matouškovi,
mandl na prádlo od Holubcových ze sálu. Nelze si všechna jména nezištných
dárců zapamatovat, přesto všem patří náš dík.
Zakončení naší prohlídky muzea mělo pro nás překvapení, neboť nás
paní Pičmanová pozvala na posezení v malé, útulné kuchyňce, postaru
vybavené. Zasedli jsme na lavice a židle kolem dvou stolů a dostali dle přání
kávu nebo čaj, k tomu švestkový koláč-výrobek paní hostitelky a jablkový
koláč od paní Jiroušové.
V družné zábavě jsme kladně hodnotili naše první podzimní setkání
důchodců a pozorně vyslechli vyprávění paní Pičmanové o často složitých

jednáních při získávání dalších exponátů darem či odkoupením, o finanční
situaci a dalších plánech pro propagaci a získávání větších návštěv muzea.
Po poděkování paní Pičmanové za poskytnutí prohlídky muzea
a pohoštění, které vzhledem k deštivému počasí bylo velmi příjemné, jsme se
spokojeni s krásně a poučně prožitým odpolednem rozcházeli ke svým
domovům.
Jindřich Kubín

Krátké zprávy, informace, poděkování,

inzerce

Poslední leč
Myslivecké sdružení Kákov si Vás dovoluje pozvat na tradiční
Poslední leč, která se koná dne 27.listopadu 2004 ve 20.00 hodin
v pohostinství Mádle. Myslivecká kuchyně, bohatá tombola, jídlo bude
prodáváno i přes ulici.
Nabídka nebytových prostor k pronájmu
Obec nabízí volné nebytové prostory v čp. 266 (zdravotní středisko)
ke komerčnímu využití. Cena za pronájem je 250,-Kč/rok (bez služeb).
Klub důchodců
Klub důchodců zahájil svou podzimní činnost pozváním do
soukromého „Muzea krkonošských řemesel“ manželů Pičmanových. Další
schůzky se budou konat následovně:
13. a 27.října, 10. a 24.listopadu, 8.prosince 2004,
12. a 26.ledna, 9. a 23.února, 9. a 23.března a 6.dubna 2005.
Začátek vždy v 15.00 hodin. Přiďte pobejt!
Sdělení
Pan Bedřich Č e c h , narozený 14.5.1964, bytem Tyršova 100,
Vysoké nad Jizerou, byl rozhodnutím Městského úřadu Semily, pověřen
výkonem funkce odborného lesního hospodáře
pro katastrální území Přívlaka.
Tuto funkci bude vykonávat od 1.1.2005 do doby, kdy na tomto území bude
výkonem funkce pověřena jiná osoba.
Charita Jilemnice
Humanitární sklad ošacení a sociální šatník příjímá ošacení v čp. 41
ve Valdštejnské ulici ve středu v době od 15.00 do 17.00 hodin.

Mateřské centrum Rodinka uskutečňuje dopolední programy pro
maminky s dětmi, víkendové akce pro celé rodiny, přednášky, výtvarné dílny,
kurzy manuální zručnosti apod. Vstupné na každý program je 15,-Kč pro
rodinu. Informace na telefonu 737 716262, 481 544120.
Ze zámoří domů
Z kanadského Toronta a Montrealu se po půl roce vrátila do Čech
legendární postava krkonošského Krakonoše. Společnost Hudsons Bay
Company, někdejší první zálesáci Kanady a přední dodavatelé a obchodníci
s kožešinami a zlatem dnes majitelé luxusních obchodních domů situovaných
na hlavních třídách zmíněných velkoměst, ve spolupráci s Velvyslanectvím
ČR v Kanadě a státní agenturou pro rozvoj cestovního ruchu CzechTourism,
uspořádala prezentaci České republiky a jejích turistických regionů.
Z iniciativy Krkonoš-svazku měst a obcí proto na dlouhodobou prezentaci
odcestovala téměž metrová postava pohádkového pána hor, kterou v Česku
zná téměř každé dítě. Za výkladními skříněmi obchodních domů Hudsons Bay
Company byl vystaven Krakonoš, spolu s mapou vyznačující místo jeho
původu a také povídání o regionu. Velmi vhodně popularizoval pro našince
známé české hory.
Krakonoš ve speciálním přepravním pouzdře docestoval z Kanady
domů. Uložen je v sídle Svazku měst a obcí ve Vrchlabí a je připraven na
další tuzemské i mezinárodní prezentace Krkonoš.
Otevřený dopis
Poslancům, senátorům i vládě ČR a dalším kompetentním orgánům je
určen otevřený dopis svazku měst a obcí Krkonoše. Vyjadřuje znepokojení
nad snahami o zařazení dopravy lyžařskými vleky z nynějších 5% do sazby
19% DPH. Při takovém kroku je u v současné době zavedených
integrovaných odbavovacích systémů s jednotným
jízdným vyloučena
možnost administrativně, technicky a organizačně zajistit rozlišování mezi 5%
DPH pro lanové dráhy a zamýšlenou sazbou 19% DPH u lyžařských vleků.
Výsledkem bude nejen významné zvýšení veškerých cen horských dopravních
zařízení, ale i riziko jejich ekonomického úpadku. Nedomyšlení důsledků
změny DPH také vyvolá jak další pokles zájmu o pobyty na českých horách
v drtivé většině motivovaných právě lyžováním, tak i zbytečné posílení výhod
zahraniční konkurence. Proto Rada svazku měst a obcí Krkonoš apeluje na
všechny odpovědné činitele, aby cena jízdného lanovek a lyžařských vleků i
nadále zůstala v jednotné sazbě % DPH.

Nevyvážená podpora
Svazek měst a obcí Krkonoše si během uplynulých dvou let získal
důvěru a porozumění u představitelů Královéhradeckého i Libereckého kraje.
Respektují jej jako partnera pro Turistický region Krkonoše. Ve prospěch
Svazku Krkonoše mluví kus odvedené práce, která stojí za realizovanými
projekty, jako je např. 540 km upravovaných lyžařských běžeckých tratí
„Krkonoše-lyžařský běžecký ráj“, za uplynulé tři měsíce provozu
„turistických autobusů“ na všech linkách přepraveno 14 883 cestujících a
1438 jízdních kol a z toho na tzv. „páteřní lince“ (Harrachov-Horní Malá
Úpa-113 km) přepraveno 11 093 osob a 1230 jízdních kol. Dále jsou
připravované cyklotrasy a cyklostezky v Krkonoších a podhůří, a je řada
dalších projektů. Během uplynulého období proto došlo k posílení vzájemné
důvěry na všech stranách, díky které byl Svazek Krkonoše podporován. Bez
finančního přispění obou krajů by nemohly být zmíněné projekty, jejichž
priority jsou zacíleny především na rozvoj cestovního ruchu a zvýšení
návštěvnosti obou regionů, realizovány. Svazek Krkonoše je partnerem, který
krajům pomáhá naplňovat, a v řadě případů sám iniciuje, aktivity prospěšné
celému území. V Turistickém regionu Krkonoše zaujímá Královéhradecký
kraj rozlohu 487 km2 s 38 399 obyvateli a Liberecký kraj 282 km2 s 22 937
obyvateli. V roce 2003 přispěl Královéhradecký kraj na činnost a projekty
Svazku Krkonoše celkovou částkou 605 000,-Kč, kraj Liberecký 100 000,-Kč.
V letošním roce je finanční podpora ze strany Libereckého kraje ještě
zřetelněji nevyvážená. Na podporu provozu cyklobusů, na tvorbu
propagačního materiálu a další aktivity, přispěl Kraj Liberecký celkovou
částkou 368 000,-Kč. Na projekty cyklorutistiky, vybudování cyklotras,
běžeckého lyžování, vybavení obcí základní technikou, na podporu provozu
cyklobusů aj., přispěl Královéhradecký kraj v roce 2004 celkovou částkou 1
697 200,-Kč. V celkovém součtu v uplynulých dvou letech Královéhradecký
kraj podpořil společné projekty krkonošského regionu o 1 834 200,-Kč více
než Kraj Liberecký.
Krkonošské turistické linky – Krkobusy
Téměř patnáct tisíc osob a patnáct set kol jsou závěrečné součty
přepravených cykloturistů, návštěvníků, ale i obyvatel Krkonoš, kteří letos
využili zavedené Krkobusy. Nový projekt Krkonoš – svazku měst a obcí má
za sebou první zkušební sezónu. Všestranně pochvalné hodnocení linky a
spokojenost klientů předčilo očekávání organizátorů. V krátké době si
Krkobusy, které projíždí v jednom dni na trase dlouhé 113 km celé pohoří
Krkonoš od západu na východ a zpět, s dalšími přípoji, získaly sympatie
tuzemské i zahraniční veřejnosti. V rámci Libereckého kraje je pravidelná
linka již zařazena do dopravní obslužnosti. Marketingová skupina Svazku

Krkonoše se shodla na soustavné podpoře projektu, který bude i nadále patřit
mezi priority.

„Starý příběh“
Vokálně instrumentální soubor SATORI vydal u příležitosti 650 let
obce Poniklá CD disk pod názvem „Starý příběh“. CD disk nabízí veřejnosti
k odprodeji za cenu 150,-Kč/kus. Získat jej můžete u všech členů souboru
SATORI nebo i na Obecním úřadu v Poniklé.

Paní na hlídání
Hledá se starší paní na občasné hlídání malých dětí zhruba 2x týdně
v době od 19.00 do 22.00 hodin. Podrobnější informace na telefonu
775 685904.
Brambory k zimnímu uskladnění
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč Poniklá nabízí k zimnímu
uskladnění brambory odrůdy KARINA a KORUNA. Cena 525,-Kč/q.
Objednávky je možné uplatňovat osobně nebo na telefonu 481 585128 do
14.30 hodin v pracovní dny. Po 16.00 hodině na telefonu 481 581277.
DOTAZNÍK
1)
2)
3)
4)
5)

Připomínky k dopravní obslužnosti
Požadavky na rozšíření dopravní obslužnosti
Připomínky k vystupování řidičů
Vzhled a stav dopravních prostředků
Různé

Tak to je dotazník zaslaný ČSAD Semily. Pokud se Vy, cestující, chcete
k dotazníku vyjádřit, pak můžete své připomínky a poznatky zaslat na
e-mailovou adresu: kriklan@csdsm.cz nebo odevzdat na Obecním úřadu
v Poniklé. Děkujeme.

Částečná uzavírka silnice I/14 Poniklá
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, vydal povolení
k částečné uzavírce silnice I/14 v Poniklé z důvodu provádění opravy
živičného krytu. Délka úseku je 870 m a začíná od křižovatky u „škvárovny“
a končí na křižovatce „U Mejta“. Doba trvání uzavírky je od 11.října do
27.října 2004. Částečná uzavírka si nevyžádá objízdnou trasu. Doprava bude

převedena obousměrně, střídavě do druhého jízdního pruhu. Provoz bude
řízen signalizačním světelným zařízením.

Začíná 2.kolo prodeje obecních bytů
Dnem 31.srpna 2004 skončilo první kolo I.vlny privatizace obecního
bytového fondu. Od 1.září 2004 začíná běžet jednoroční lhůta pro podání
žádostí o odprodej neprodaných bytových jednotek. Ještě do 30.listopadu
2004 mají přednostní právo na odkoupení dosavadní nájemníci, kterým se
však cena za byt zvyšuje o 10%, avšak již z ceny dle znaleckého posudku.
Z prvního kola zůstalo neprodáno 5 bytů (viz zápis ze zastupitelstva). Žádosti
se podávají na Obecní úřad v Poniklé.

Začíná II.vlna privatizace obecních bytů
Dle platných „Zásad pro prodej obecních domů a bytů“ schválilo
zastupitelstvo obce II.vlnu prodeje obecních bytů. Do prvního kola se nabízejí
nájemníkům k odprodeji byty v bytových domech čp. 320, 321 a 412.

Nové hodinářství v Poniklé
V Poniklé se otevírá od 1. listopadu 2004 nové hodinářství. které
nabízí kromě prodeje i opravy běžných a starožitných hodin, výměnu všech
typů baterií a řemínků.
Kde? V Poniklé čp. 496 v domě p. Volejníka
Telefon: 481585942 nebo 481543113
K návštěvě Vás zve

Společenská kronika
Jubilea v září a říjnu 2004:
92 let
95 let
80 let
70 let
70 let

Václav Lhoták
Josef Pičman
Oto Tomíček
Eliška Králíková
Antonín Kahoun

Blahopřejeme a připíjíme na zdraví!
Úmrtí:

HODINÁŘSTVÍ, Jaroslav Kulíšek

2. října 2004 paní Vlasta Pižlová ve věku 78 let
8. října 2004 pan Josef Pičman ve věku 95 let
23. října 2004 pan Miroslav Skalský ve věku 40 let
Čest její památce!

Sbor dobrovolných hasičů Poniklá
MISS SYMPATIE FERNET STOCK JE HASIČKA Z PONIKLÉ
– LUCIE SKALSKÁ
Dvacetsedm žen z řady ponikelských hasiček nás reprezentovalo na
soutěži „MISS HASIČKA Fernet Stock.“ Soutěže se celkem zúčastnilo
130 hasiček z celé České republiky. Podmínkou účasti bylo zaslání portrétové
fotografie do redakce hasičského časopisu Alarm revue.
Jak to všechno v Poniklé začalo?
Lenka Drábková se v hasičských novinách dočetla o třetím ročníku soutěže
MISS HASIČKA, který se právě rozjížděl. Oslovila několik hasiček
s návrhem zúčastnit se a setkala se s pozitivní reakcí. Pozvala k nám do
Poniklé uměleckého fotografa z Jičíněvsi, ing. Jiřího Rolfa, s vizážistkou
Mgr. Danou Rolfovou. O Velikonocích navštívila celkem 57 členek našeho
hasičského sboru. Účast v soutěži přislíbilo 31 žen. Na focení se dostavilo
25 žen a dvě dodaly fotografie později. Fotografování proběhlo 22.května
v ponikelské obřadní síni od 10 do 16 hodin v příjemně veselé atmosféře.
Vizážistka pracovala na makeupu, fotograf hledal nejhezčí úsměv a ženy se
bavily u kávy, chlebíčků a stopičky Fernetu. Výsledek našeho snažení jsme
zaslali do redakce časopisu Alarm revue, kde naše fotografie ve 4.čísle,
červenec/srpen, otiskli. Fotografie našich reprezentantek jste mohli najít i na
ponikelských internetových stránkách. Začalo sbírání hlasů, které ovlivnilo
pořadí v soutěži MISS SYMPATIE, především prostřednictvím čtenářů.
Hlasovací krabičky a lístky jste určitě viděli v různých místech naší obce.
Nejvíce občanů hlasovalo na oslavách vzniku obce a hasičského sboru. Zatím,
co jsme sbírali hlasy, psalo se o nás v novinách. Náš počet, 27 přihlášených
žen ze sboru, zapůsobil v této soutěži i na novináře, a tak se o Poniklé v této
souvislosti psalo i v Hasičských novinách. Z redakce Alarm revue se přijeli

podívat i na naše oslavy k 650.výročí obce a 120 let založení hasičského
sboru. Napsali o nás moc hezký článek v 5.čísle tohoto zpravodaje s názvem,
„Obec a hasiči oslavili společně svá jubilea,“ doplněný spoustou hezkých
fotografií.
Přišlo září a s ním i vyhodnocení celé soutěže, kterou finančně
zabezpečila firma Fernet Stock. A ne špatně. Posuďte sami: MISS HASIČKA
Fernet Stock 2004, vybraná porotou, získala:
za 1.místo 20 000,-Kč, za 2.místo 10 000,-Kč vícemiss hasička, za 3.místo
5 000,-Kč druhá vícemiss hasička.
MISS SYMPATIE Fernet Stock 2004, o které rozhodly hlasy čtenářů
z celé republiky, získala za 1.místo 20 000,-Kč, za 2.místo 10 000,-Kč
vícemiss, za 3.místo 5 000,-Kč druhá vícemiss, 4.-6.místo po 3 000,-Kč.
Sbory dobrovolných hasičů, jejichž členkami byly MISS, získaly po
5 000,--Kč.
Výsledky soutěže se vyhlašovaly na mistrovství ČR v požárním
sportu mužů a žen v Sušici 19.září 2004. Jména finalistek byla zveřejněna
v Hasičských novinách, mezi nimi i jméno naší Lucie Skalské. Ta také
obdržela dopis s osobní pozvánkou na vyhlášení. I pro náš sbor přišla
pozvánka, a tak se naše finalistka, spolu se zástupci sboru, vypravila do
300 km vzdálené Sušice. Tam je čekal krásný společenský večer a ubytování
pro dvě osoby ve špičkovém čtyřhvězdičkovém hotelu v Kašperských horách.
Ostatní členové výpravy z našeho ponikelského sboru a rodinní příslušníci
Lucky, zatím fandili na mistrovství republiky našim kamarádům hasičům,
kteří se za náš kraj probojovali až na republikovou soutěž. V neděli 19.září
před vyhlášením republiky mužů a žen v hasičském sportu, byla vyhlášena
soutěž MISS HASIČKA Fernet Stock 2004. Ceny předávali přední
představitelé Fernet Stock a loňské MISS. K naší veliké radosti se MISS
SYMPATIÍ stala hasička ponikelského sboru Lucie Skalská. MISS
HASIČKA Fernet Stock se stala dívka ze SDH Třebeš z okresu Hradec
Králové, Daniela Rybaříková.I ostatní odměněné hasičky byly spokojeny.
Korunka, šerpa, třílitrová láhev Fernet Stocku a šek na 20 000,-Kč Lucii moc
slušely. Sami jste mohli posoudit z obrázku, který otiskli hned v pondělním
Blesku. Ani sbor nepřišel zkrátka a náležela mu odměna 5 000,-Kč.
Děkujeme všem zúčastněným hasičkám našeho sboru za reprezentaci
a Lucii Skalské gratulujeme k nádhernému vítězství.
Lenka Drábková

Z činnosti mladých hasičů

Mladí hasiči z Poniklé se v kategorii starších ve hře Plamen letos
probojovali do nejvyššího republikového kola. Konalo se v Praze ve dnech
2.-4.července 2004. Díky finanční podpoře našich příznivců z řad podnikatelů
jsme ze sponzorských darů vybavili děti kvalitní sportovní obuví.
Za podpory hasičského sboru jsme pilně trénovali nejen v našich
podmínkách, ale zajeli jsme trénovat i na tartanový povrch na stadion do
Vrchlabí.
O tom, že jsme přípravu nepodcenili, svědčilo naše soutěžení v Praze.
Mládež nám jistě neudělala ostudu a velice dobře náš sbor i obec
reprezentovala. Přesvědčili se o tom i naši fanoušci, kteří nás přijeli povzbudit
autobusem, kterým nás podpořila naše obec. Fanoušci a celková atmosféra
soutěže vyprovokovala mladé hasiče k rekordním výkonům. O tom, že
bojovali jako lvi, vypovídá i umístění v součtu disciplín z prvních dvou
soutěžních dnů. Tvrdě jsme bojovali o přední pozice, druhé a třetí místo! Ve
druhém soutěžním dnu se podařilo získat republikový bronz za disciplínu
„útok CTIF“. V neděli se nám však přestalo dařit. Výsledek z požárního
útoku zbortil všechny naděje na přední umístění. 8.místo v celkovém pořadí
nejlepších ze 14 krajů naší republiky je přesto velmi pěkným úspěchem. Pro
družstvo, které se poprvé probojovalo na republikovou soutěž, a má před
sebou ještě tři roky své soutěžní kariéry, to byla cenná zkušenost a veliká
motivace do další práce v hasičském sportu.
Všem sponzorům a příznivcům chceme touto cestou poděkovat za
jejich velkou podporu a mladým hasičům za jejich dobře odvedený sportovní
výkon.
Vedoucí družstva Lenka Drábková a Petra Therová

Letní prázdniny mladých hasičů
Padesát mladých hasičů z Poniklé, spolu se svými jedenácti
vedoucími, odpočívalo letos na hasičském táboře v rekreačním areálu Pecka.
Olympijské hry, které se blížily, nás inspirovali při vytváření
táborového programu. Celotáborová hra začala seznámením se z historií
těchto her a pokračovala zápolením dětí v různých sportovních disciplínách.
Děti byly rozděleny do výprav z různých států. Získávaly medaile v soutěžích
jednotlivců i družstev. Na závěr tábora byly vyhodnoceny tři nejúspěšnější
výpravy, které nasbíraly nejvíce medailí.

Počasí nám přálo, a tak jsme se chodili osvěžit na krásné nové
koupaliště. Také jsme navštívili hrad Pecka a dalekohledem se podívali na
krásné panorama Krkonoš z „Krkonošské vyhlídky.“
Večerní náplní bylo letos seznámení se s našimi „Starými pověstmi
českými.“ Děti se svými vedoucími si pověst přečetly a v několika
divadelních představeních s nimi seznámily i ostatní táborníky. Týdenní
táboření na Pecce se všem moc líbilo.
Poděkování patří kolektivu vedoucích, kteří odvedli na táboře skvělou
práci.
Vedoucí tábora ing. Vítězslav Schmidt

Zahájení nové sezóny
Na podzim zahajujeme novou sezónu závodem požárnické
všestrannosti. Umístění z tohoto závodu se započítává k jarní soutěži do
celkového hodnocení ve hře Plamen.
Závod požárnické všestrannosti spočívá v běhu na trati dlouhé pro
mladší kategorii 2-2,5 km, pro starší kategorii 3-3,5 km. Pro dorost 4-4,5 km.
Na trati čeká závodníky plnění různých úkolů. Například střelba ze
vzduchovky, základy první pomoci, topografie, hasičské znalosti, běh podle
azimutu, překonání lana apod.
Jako již několik let, tak i letos, jsme se na tento závod pilně
připravovali od září v jednotlivých oddílech. Generálkou před závodem bylo
víkendové soustředění mladých hasičů. Rozdělili jsme se na starší a mladší
kategorii a po dva víkendy jsme trénovali v rekreační chatě pana
Kowalevského ve Vilémově. O tom, jak jsme se na závod připravili,
vypovídají výsledky soutěže, kterou letos zorganizovali hasiči z Čisté
u Horek. 9.října vyjela z Poniklé výprava 65 soutěžících, 10 vedoucích,
4 rozhodčích a 1 řidič Avie, celkem 80 osob.
Na závodě požárnické všestrannosti v Čisté jsme startovali ve všech
kategoriích. Čtyři hlídky v kategorii mladších, pět hlídek v kategorii starších,
jedna hlídka dorostenek a jedna hlídka dorostenců. Hlídka má vždy 5 členů.
Všechny hlídky si vedly velice dobře. V mladší kategorii startovalo
celkem 25 hlídek a naši se umístili na vynikajícím 2., 5., 6. a 7.místě.
V kategorii starších soutěžilo 45 hlídek a naši závod požárnické všestrannosti
v této kategorii vyhráli. Obsadili 1., 9., 11., 19., a 20.místo. V dorostencích
startovalo 6 hlídek. I v této kategorii Poniklá zvítězila a taktéž dorostenky
byly jedničky ve své kategorii z 5 startujících hlídek.

Všem našim reprezentantům děkujeme za skvělý sportovní výkon
a gratulujeme k úspěšnému zahájení nové sezóny.
Za vedoucí mládeže, Lenka Drábková
Foto na titulní straně: čp. 188 (Zdeňka Schmidová)

