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Úvod
Pod horami
číslo: 183, ročník 46

Slovo redakce
Milí čtenáři, vážení sousedé,
asi budeme muset zavést novou rubriku.
Černá kronika
Z neděle na pondělí ze 7. na 8. května se
neznámý pachatel vloupal do obecního areálu technické čety dole u bývalé Interlany a
odcizil zde starožitný nábytek, který zde měl
uskladněný jeden z nás ponikelských občanů.
No jedním slovem svinstvo.
Vzhledem k tomu, že okradeným jsem já,
promiňte mi, že v tomto úvodníku toho více
nezmíním, neb mne napadají samé nepublikovatelné výrazy. Pěkné čtení a kdybyste
někdo věděl, kam se naše rodinné skvosty
poděly, dejte mi prosím vědět.
Marek Kulhavý - redaktor

Rautis a.s., hledá brigádníky na
dlouhodobou spolupráci:
Hledáme brigádníky pro provázení exkurzí, lektorování v kreativní dílně a prodej ve ﬁremní prodejně o prázdninách
a o víkendech.
Vhodné pro studenty.
Více informací na tel.: 736109917
(Marek Kulhavý).
Rautis a.s., přijme na HPP pracovníka do výroby:
- výroba perličkových vánočních ozdob,
malování, stříbření, řez perlí
Více informací na tel.:
739076827 (Jarmila Volejníková)
736109917 (Marek Kulhavý).

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 6. 2017
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš,
plesy, zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou
číslech před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky,
pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na úvodní straně:
7. 5. oslavili hasiči ve spolupráci s ponikelskou
farností svátek sv. Floriána patrona hasičů. Při
mši byla posvěcena soška sv. Floriána, kterou
ponikelští hasiči pro tuto příležitost nechali
zhotovit.
Foto: Marek Kulhavý
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Jednání obecní rady za období
březen - duben 2017
Vážení ponikelští sousedé,
tak jako v každém čísle mám pro Vás výběr těch nejdůležitějších témat, o kterých rada
obce diskutovala na svých jednáních. Část
projednávaného naleznete také v částečném
opise z jednání zastupitelstva obce a dále pak
ve sloupku pana starosty.
Rada obce v březnu odsouhlasila zveřejnění záměru na pronájem areálu koupaliště
na dobu 5 let s roční zkušební lhůtou. V letní
sezóně 2016 měl budovu „Bahýnka“ v pronájmu pan Jaroslav Čížek, který zároveň jako
jediný projevil zájem o provozování i v sezóně
následující. Souhlasil, že se bude podílet na
zajišťování kvality vody. Dohodnuté podmínky pronájmu: nájemné činí 10 000,- Kč za letní
sezónu, nájemce bude vybírat vstupné na koupaliště, z čehož mu náleží provize 10% z vybraného vstupného, na práce spojené s čistotou
vody bude s panem Čížkem uzavřena dohoda
o provedení práce. Nájemné bude uzavřeno na
5 let s oboustrannou možností jejího ukončení
po každé sezóně.
Rada obce v březnu vyhlásila a vyhodnotila poptávkové řízení na rekonstrukci
místních komunikací v Poniklé v délce cca
752 m2 ve dvou úsecích místních komunikací
(mezi čp. 164 – 169 na ppč. 2771/5 v k. ú. Poniklá, za školou kolem Rautisu na ppč. 2976/3
a 1736/5 v k. ú. Poniklá) s termínem realizace
do 30. 6. 2017. V termínu pro doručení nabídek zadavatel obdržel 5 nabídek uchazečů,
rada obce vyhodnotila došlé nabídky a rozhodla o přidělení zakázky nejvýhodnějšímu
uchazeči, firmě Strabag a. s., Praha, jehož nabídková cena činila 744 165 Kč bez DPH, pro
porovnání nejvyšší cenová nabídka činila 1
291 226 Kč. Nad touto akcí bude bdít technický dozor investora, kterým rada obce schválila
pana Vlastimila Biena z Vrchlabí (náklady na
technický dozor investora budou činit 20 000
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Kč).
Rada obce diskutovala o přípravě akce
„revitalizace hřiště u Jizery“, nabídku na
zpracování studie řešení prostoru předložila
Ing. Gabriela Čížková Mlatečková z Lánova
(autorka návrhu prostoru návsi). Radní diskutovali o formě stupně dokumentace a možnosti jejího financování z jiných zdrojů včetně
možností financování samotné revitalizace
prostoru. Během května je možné předkládat
žádosti o dotaci na projekty podporující místní
Agendu 21 (v roce 2016 Poniklá úspěšně žádala na projekt „Obecní uši dokořán“), právě
z tohoto dotačního titulu by bylo možné spolufinancovat studii a následnou prováděcí dokumentaci řešení prostoru hřiště u Jizery – vše
však v duchu místní Agendy 21, tedy za účasti
a spolupráce občanů, kteří by byli do procesu zapojeni. Případnou revitalizaci prostoru
by bylo možné spolufinancovat z Národního
programu Životní prostředí, který bude vyhlášen pravděpodobně v červnu 2017. Rada obce
doporučila požádat paní Mlatečkovou k předložení cenové nabídky na vypracování studie
a dokumentace ve stavu pro provedení stavby.
V dubnu byly zahájeny práce na restaurování pomníku padlým za I. a II. světové
války akademickým sochařem panem Kašparem z Mostku. Na akci obec obdržela dotaci
ve výši 156 000 Kč z Ministerstva obrany, program péče o válečné hroby.
Rada obce odsouhlasila pořízení záznamového kamerového zařízení pro snímání
návsi za cenu 12 700 Kč bez DPH, dodavatel
Netair s. r. o. Jablonec nad Jizerou (záznam
bude neveřejný, s možností zpětného dohledání v případě krádeže, zranění či vandalizmu).
Schválila poskytnutí mimořádného finančního daru organizacím Český červený
kříž a Svaz žen Poniklá až do výše 5 000 Kč
podle potřeb organizací;
schválila pořízení a montáž 5 ks venkovních žaluzií s ovladači do sportovní haly, dodavatel Josef Baudisch ŠBB Jilemnice v ceně
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15 800 Kč bez DPH;
schválila přidělení zakázky na výrobu autobusové zastávky „Poniklá střed“
panu Tomáši Kázmerovi z Poniklé v ceně
45 380 Kč;
schválila uzavření pracovního poměru
s paní Marcelou Jílkovou ve výši 0,5 úvazku na pracovní pozici pečovatelka, kdy obec
žádala o vytvoření pozice v rámci VPP, žádost však byla zamítnuta, přítomnost alespoň
1,5 úvazku je však v DPS nutná.
Rada obce odsouhlasila provedení rekonstrukce koupelny v čp. 267 v nájemním
bytě obývaném paní Ronovou (rekonstrukce
obkladů, výměna umyvadla, bojleru, výměna
vany za sprchový kout).
Přej Vám příjemné a pohodové jaro!
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný
Není toho mnoho, co by ze zásadního obecního dění nebylo pojednáno na jiných stranách
tohoto zpravodaje. Tak snad jen připojím
několik poznámek.
Dlabolovo koleno

Převoz pomníku padlým do restaurátorského atelieru.

Obecní hlásný
Doslovně bych zde mohl opsat loňský
článek na totožné téma. Jen bych místo zkrachovalé firmy Exmost psal o vítězi nového tendru,
totiž Eurovii. Jinak termín předpokládaného
zahájení prací zůstává květen, ukončení listopad
– přepisuji tedy jen ten letopočet na rok 2017.
Neměl by se měnit ani předpoklad, že po větší
dobu stavby bude provoz v okolí staveniště
řízen semafory a sveden do jednoho jízdního
pruhu. Neměla by se měnit ani radost motoristů
nad budoucí zkratkou, jakož obava chodců před
zrychlením dopravy.
I/14 Poniklá – Jablonec nad Jizerou
I tady bych vlastně mohl pouze posunout
původně předpokládané termíny... V letošním
roce je totiž reálná pouze soutěž na zhotovitele
generální opravy silnice Poniklá – Jablonec
nad Jizerou a maximálně snad nějaké velmi
omezené přípravné práce pro stavbu, vzkazuje
ŘSD.
Pomníky padlým
Letošní tradiční kladení věnců k pomníku
padlým u příležitosti výročí konce 2. světové
války bude mít na ponikelské straně poněkud
nepříjemnou vadu na kráse – chybí ten pomník...
Pan restaurátor Kašpar si jej totiž (ovšemže dle
původní domluvy) odvezl do své dílny k celko-

foto: Tomáš Klikorka
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vé restauraci. Vzhledem k vážně narušené sta
tice ostatně bylo třeba tak jako tak celý pomník
rozebrat a znovu složit, takže nějaká jednodušší
údržba na místě by pozbyla smyslu. Úplně bez
připomínky obětí válek však náves nezůstává.
Na čp. 123 (Kadaví, Janatovi) totiž bude instalována pamětní deska připomínající, že se
zde narodil Zdeněk Palme, letec RAF, který
položil život v boji proti nacismu. S nápadem na
zřízení této desky přišel již předloni pan Zdeněk
Borde, já mu za tento dobrý nápad děkuji. Jak
už bylo psáno, pozornost věnuje pan Kašpar
i přívlackému pomníku tak, aby příští rok při
stých oslavách konce první světové války byl
i tento v prvotřídním stavu. A aby bylo dobře
čitelné, kolik obětí si vyžádaly obě nestvůrné
kapitoly lidských dějin.

Finiš na vodovodu
V jarních měsích probíhají dokončovací
práce na druhé etapě loňské výměny vodovodních řadů. Nově bylo osazeno nové čerpadlo
na výtlaku mezi jímáním u Cementárny a vodojemem Keříček včetně výměny části potrubí.
Ve vláhou nasáklém terénu to nebyla práce
z nejpříjemnějších.

Výkopové práce v bahnech u Cementárny.

Labutí píseň cedru na hřbitově.

foto: Tomáš Klikorka
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Cedr ležící snící
Z panující obavy nad vitalitou velkého
cedru - dvojáku na ponikelském hřbitově byl
tento před asi třemi lety ošetřen úvazem proti
rozlomení. No a vidíte, ona si ta příroda stejně
dělá, co chce, cedr se rozlomil o kus vedle.
Bohužel při pádu došlo k poškození několika
náhrobků (škodu je obec připravena odškodnit).
No a milý cedr si tím svůj osud zpečetil a šel

foto: Tomáš Klikorka
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k zemi, jakož k ní půjdou i další dva jemu na
hřbitově podobní.
Velkoobjemové a nebezpečné odpady
Máme za sebou sběr velkoobjemového
odpadu. Sešlo se ho dost, zhruba z poloviny
takového, který by vůbec velkoobjemovým
být neměl (dřevo, plasty, sklo, pneumatiky,...).
Ale nechme toho. S postupným zabydlováním
zadního dvora u bývalé SEBY nabízíme nově
možnost odložení velkoobjemového a vybraného nebezpečného odpadu kdykoliv
v průběhu roku. Zatím nezávádíme nějaké
„úřední hodiny“, ale budeme vše řešit „na zavolání a dohodu“. Takže pokud si zrovna kupujete
novou ledničku, gauč, nebo třeba sadu pneumatik, můžete se těch starých zbavit zdarma po
dohodě s panem Klikorkou (608 084 782).
Někdy je dobré připomenout „z oficiálních míst“ mimořádné úspěchy našich ponikelských či přívlackých sousedů. Vyzdvihuji
rád tentokráte mistrovství dvou našich dam,

Obecní hlásný
které jste mohli vidět v minulých měsících na
divadelních prknech v Kantýně. Mnohovrstevné, lidsky uvěřitelné a herecky bohaté výkony Magdy Jarošové v Petrolejových lampách
a Julie Janatové v Cestách hledání by se neztratily ani v prostředí profesionálního divadla.
Děkuji, smekám a těším se na další divadelní
setkání s těmito pozoruhodně talentovanými
ochotnickými divami.
Tomáš Hájek, starosta

Obecní uši byly dokořán
U příležitosti dosažení poloviny svého
čtyřletého mandátu se slavné Zastupitelstvo
obce Poniklá rozhodlo uspořádat na sklonku minulého roku besedu s občany. Hlavním smyslem
akce bylo porovnat záměry a domněnky
zastupitelů s přáním občanů.
A tak se 15. listopadu 2016 v ponikelské Kantýně sešlo 72 ponikelských duší, aby

Zastupitelstvo obce Poniklá rozhodlo uspořádat na sklonku minulého roku besedu s občany.

foto: OÚ Poniklá
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společně pojmenovaly silné i slabé stránky naší
vsi. Setkání to bylo nad očekávání příjemné.
Díky dotaci Libereckého kraje jsme si mohli
zakoupit nový dataprojektor, zajistit zdarma
občerstvení pro všechny příchozí, zaplatit doprovodný kulturní program (mažoretky) i mode
rátora (J. Urík). A zejména zbyly i prostředky
na nějakou drobnější architektonickou studii dle požadavků, které měly vyplynout ze
závěrečného hlasování občanů.
Chtěli jsme se bavit o všem. A proto, abychom se neztratili, rozdělili jsme základní témata do pěti celků. K nim pak probíhala debata
ve skupinách, představení pro všechny přítomné
- a zejména závěrečné hlasování, kterými problémy by se měla místní samospráva zabývat
přednostně.
Hlavním výstupem tak je (na základě hla
sování poměrně representativního vzorku aktivních občanů) suma podnětů, které by mělo
zastupitelstvo vypořádat. Záměrně volím slovo
vypořádat, protože se jedná přece jenom o hlas
poradní, který nemůže popřít svobodnou vůli
nositele zastupitelského mandátu. A také ne
všechna žádaná řešení jsou čistě v kompetenci
obce. Nicméně na snaze vážně se zabývat všemi
tématy panuje všeobecná shoda, proto Vám
zatím jako předběžnou informaci uvedu, jak
je s tím kterým podnětem zacházeno. Vybírám
vždy ty, které byly hlasováním určeny na 1. - 3.
místo priorit. (Úplný zápis akce je vystaven na
webových stránkách obce.)
Rozvoj a údržba obce, hospodaření obce,
občan a úřad
A, Pěšina přes „Šírovo“ – znovuobnovení
pěšiny (1. místo)
Jedná se o soukromý pozemek, majitelé se
záměrem nesouhlasí. Bohužel nelze uskutečnit.
B, Hřiště či plácek u Jizery – zkulturnit
prostředí (2. – 4. místo)
Rada obce předběžně definovala záměr
úprav a pověřila paní Ing. Mlatečkovou (autorka projektu „Zútulnění Tuláčkovy návsi“), aby
zpracovala příslušnou studii. Předpokládáme,
že extra k této akci svoláme jakési „malé uši“,
aby i veřejnost mohla promluvit do budoucí
podoby tohoto (zejména pro dolení Poniklou)
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důležitého místa. Následně zvažujeme podání
žádosti o dotaci do stejného programu, z něhož
byla financována úprava návsi.
C, Požadavek na zútulnění nádraží ČD
a jeho okolí – zkulturnit prostředí (2. – 4. místo)
Co se týká nádražní budovy a přilehlého
pozemku, bylo a bude v tomto duchu na SŽDC
apelováno. (Narovinu však sděluji, že zázraky
– i s ohledem na osud všech ostatních budov
na trati - od jejich správce nečekám.) Alespoň
částečnou náplastí na tento předpokládaný
neúspěch budiž dohoda s majitelem i nájemcem nádražního plechového skladu a k němu
přilehlého pozemku. Ten souhlasí, aby obec
přes jeho pozemek upravila stávající pěšinu
(zpevníme ji letos kamenem, aby nebylo bláto,
a trochu ji oddálíme od haly, aby na ni v zimě
nepadal led). Provede obecní četa.
D, Zbourat tarásek u odbočky ke
Krakonošovu zátiší – dochází tam k častým nehodám (2. – 4. místo)
Úpravu tarasu provede obecní četa
v letošním roce.
Vzdělávání a kultura
E, Kantýna – úpravy objektu a okolí
(1. místo)
Zpracován architektonický návrh (Ing. arch.
Jebavá), podle kterého by se upravil vstupní
foyer (v současné době zdaleka nejméně representativní část objektu). Předpoklad realisace
v roce 2017, zohledněno v obecním rozpočtu.
Zároveň je zpracovávána studie řešení celého
prostoru kolem Kantýny s důrazem na rozšíření
parkovacích stání a účelnější vedení jednotlivých komunikací po pozemku kolem objektu. Zpracovává Ing. Mlatečková. Zvažujeme
možnost společného podání žádosti o dotaci
společně s projektem B (hřiště u Jizery).
F, Vybudovat odborné učebny, nová elektroinstalace ZŠ – (2. místo)
viz níže
G, Společenské zázemí návsi – přístavba
v rámci dokončení III. etapy tělocvičny, vznik
společenského prostoru pro kulturní akce, které
se konají na návsi (3. místo)
Záměry F a G se řeší společně. Zpracována
projektová dokumentace a podána žádost o do-
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taci na velký projekt modernisace a rozšíření
školy za bezmála 30 mil. Kč. (psali jsme o něm
již v minulých zpravodajích). Pokud (!!!) by to
dopadlo, realisace se předpokládá v letech 2018
a 2019 při obecní spoluúčasti cca 3 mil. Kč.
Volný čas, sport a cestovní ruch
H, Provozování kantýny jako obecní restaurace a vývařovny s rozvozem obědů (1. místo)
V kantýně se nám nedaří! Dva předchozí
nájemci se moc nepředvedli (respektive ti poslední se předvedli až moc…). Rada obce, i na
základě zjišťování, jak to s takovým vlastním provozem restaurace obcí je, zatím stále
preferuje variantu pronájmu objektu. Kdyby
byla Kantýna jedinou a poslední možností, jak
mít ve vsi hospodu, byl by náhled asi jiný. Ba i to
riziko ztrát by se oželelo. Ale v současné realitě
bychom byli rádi, kdyby Kantýnu vedl někdo
jiný. Nebude to mít vzhledem k legislativě
a neoficiální konkurenci (na kterou legislativa
neplatí) snadné. A proto je potřeba, aby se věci
chopil někdo, kdo má o oboru přehled a jasný
hmotný zájem na úspěchu. Optimista doufá, že
na další „KOMRAP“ již nenatrefíme.
I, Využití volných prostor v tělocvičně na
posilovnu - malé prostory v patře (2. místo)
Záměr schválen a zdroje vyčleněny,
s mluvčími této myšlenky jednáme o detailech.
Předpoklad realisace v letošním roce.
J, Běžecká dráha (ideální tartan) na hřišti
(3. – 4. místo)
Projekt oprášen, zjištěny hubené možnosti
zisku dotace, zkusíme přesto podat žádosti…
K, Vznik nových turistických cest
(3. – 4. místo)
Obec přenechává iniciativu Kabinetu
kerkonošské slovesnosti, který má v dané oblasti své záměry.
Doprava a bezpečnost
L, Bílé krajnice – chybí u komunikace
II. třídy směrem na Jestřabí (1. místo)
Krajské správě silnic podána žádost o provedení značení. Přislíbeno na letošní rok.
M, Cyklostezka do Horní Sytové – pod
kosťovárnou, za Šimůnkovy, po staré cestě
(2. místo)
S tímto záměrem mám já osobně i rada
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obce trochu problém. V rámci základní sítě
cyklostezek v ČR je přes naši ves naplánováno vedení tzv. Greenway Jizera – cyklostezka
za prací a vzděláním. Řeší se pomocí různých
koordinátorů mnoho let, přičemž právě úsek
Horní Sytová – Rokytnice n. J. patří mezi ty
nejkomplikovanější - a tudíž nejodkládanější.
Letos je na základě iniciativy Svazku obcí
Jilemnicko zpracovávána vyhledávací studie,
která by měla vůbec jen navrhnout trasu této
cyklostezky. Nedávno představený návrh
dokonce předpokládá vedení cyklostezky právě
také tou trasou, která byla žádána na „uších“,
a dále pak přes Jilem (!) na Hradsko. Nepřijde
mi to rozumné! Nahoru-dolů, nahoru-dolů;
100 m převýšení, 30 m převýšení; bez napojení
na Preložku (která by to nejvíc potřebovala).
Výsledek? Turista si výlet čas od času užije,
ale místní budou dál pěšky chodit a na kolech
jezdit po hlavní, čím dál frekventovanější, I/14.
Navíc neplatí ta úvaha, že by se díky tomuto
projektu opravily ty stávající lesní cesty na
Přívlace a Jilmu – protože cykloSTEZKA musí
být vedena extra vybudovaným pruhem, na
který je zakázán vjezd motorových vozidel!!!
A na cykloTRASY, kam by doprava být puštěna
mohla, nám stejně nikdo nic nedá. Doufám
tedy, že bude trasa cyklostezky na základě (nejen) našich připomínek výrazně přehodnocena
a že ji jednou (a jistěže jen díky případným dotacím) někdo (nejlépe Liberecký kraj) postaví.
Třebas ve finančně náročnější, leč využitelnější
podobě. Jinak pojďme od toho.
N, Údržba recyklátu – cesty opravené recyklátem je třeba udržovat (3. místo)
Průběžně bude provádět obecní četa
Sociální a zdravotní oblast, bydlení
O, Větší iniciativa v oblasti odkupu/
vytváření stavebních pozemků – (1. místo)
Zastupitelstvo schválilo záměr provést
Změnu územního plánu č. 2, což je zdaleka
nejmocnější nástroj v dané oblasti. Viz zápis
zasedání ZO v toto zpravodaji.
P, Zubař ve vsi (2. místo)
Můžeme to (a na základě tohoto podnětu
budeme) znovu zkoušet, ale šance je prachbídná, neboť trend jde úplně opačným směrem.
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Bohužel.
Q, Nastavení dodržování klidu o víkendu
bez hluku – (3. místo)
Zatím zkusme více apelovat na vzájemnou
toleranci a respektování nepsaných pravidel pro
harmonické sousedské soužití. Obecně závazný
befel na minutu regulující to či ono počínání
(při obecně známé vymahatelnosti práva) bych,
prosím pěkně, zatím nepoužíval. Zatím.
Tolik tedy v obrovské zkratce k tomu, jak je
s podněty zatím nakládáno. Jak vidíte, některá
přání jsou řešitelná v řádu týdnů, jiná měsíců,
či (kolika?) let. A některá přání prostě narazí
a nikdo s tím nehne.
Za sebe i za všechny zastupitele bych
rád poděkoval všem, kteří obětovali trochu
svého času a obohatili veřejnou diskusi svými
postřehy. Jakkoliv je třeba většina zmíněných
problémů dlouhodobě známá a větší část z
nich i postupně řešená, má tato zpětná vazba
obrovský význam potvrzením si jejich skutečné
vážnosti a stanovením priorit v jejich řešení.
Těší mne, že se na uších neřešily žádné
zástupné hlouposti a že se na nich nepralo
špinavé sousedské prádlo. Dělná a tvůrčí atmosféra s použitelnými výsledky proto láká

Když už nebylo kam hrnout, pomohl Krakonošův ranč.
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k opakování podobně zaměřených akcí, v nichž
si patnáct zvolených zastupitelů může rozšířit
svůj rozhled. Tolik chytré kaše, aby občas
nepotřeboval poradit, ještě nikdo nesnědl.
Tomáš Hájek, starosta

Ještě k zimní údržbě
Na zasedání Zastupitelstva obce Poniklá jsem
byl vyzván, abych podrobněji osvětlil, co nás stála
letošní zimní údržba a co jsme ušetřili pořízením
vlastní techniky a jejím vlastním provozem.
První část otázky je jednodušší, vč. daní je to
zhruba takto:
Obecní traktor byl v chodu 145 hodin (protahování a posyp), během čehož spálil 897 l nafty
po 27,80,- Kč, tzn. 24 952,- Kč a prosypal štěrk
za cca 8000,- Kč (po odečtení zásob do dalšího
roku). Náklady na obsluhu techniky – Klikorka
cca 25 000,- Kč, Skalský 7808,-Kč.
HD Krakonošův ranč protahoval a odklízel
sníh (16 hodin traktor po 847,- Kč/h a 4,75 hodin nakladač Škoda po 1198,- Kč/h) celkem za
19 242,- Kč.
Pan Tangelmayer frézoval sněžnou frézou

foto: Tomáš Klikorka
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25 hodin po 726,- Kč/h, celkem tedy 18 150,- Kč.
Pan Šír odvážel sníh pomocí JCB 3,5 hodin po
847,- Kč, celkem 2965,- Kč.
Za úklid obecních chodníků externisty byly
odpuštěny dlužné částky na nájemném v hodnotě
11 000,- Kč. Náklady obecní čety při úklidu
chodníků (mzdy, benzín) hrubě odhaduji na
10 000,-Kč.
Ale zohlednit musíme také, že: obec za–
koupila starší traktor za 550 000,- Kč a dovybavila
jej radlicí, sypačem, řetězy,… za dalších cca
250 000,-Kč. Zakoupena byla také sněžná fréza na
chodníky za 36 490,-Kč.
V průběhu zimy bylo na traktoru provedeno podtažení (zpevnění konstrukce) za cca
22 000, Kč (materiál, služby, mzdy).
Proti tomu cca 12 000,-Kč, jednu bonboniéru a jedno balení kávy obec vybrala zpět za
zpoplatněná protahování.
Jedna možná odpověď tedy je, že zimní
údržba stála letos cca 115 tisíc Kč. Druhá možná
odpověď je, že stála cca 975 tisíc Kč. Vyberte si.
Pravda je někde uprostřed, výrazně blíže té první
částce. Vtip je v tom, že nevíme, na kolik let nám
reálně vydrží bazarový traktor a tak specifické
součástky, jako radlice a sypač…
Od nejistoty v první odpovědi se ovšem nutně
(násobně!) odvíjí i nejistota v odpovědi druhé –
co jsme ušetřili? Ještě než vůbec nějak odpovím,
zdůrazním, že zajištění zimní údržby převážně
obecní četou je čistá „z nouze ctnost“. Kdyby
se byl býval našel někdo místní, nebo alespoň
„blízce přespolní“, kdo by zimní údržbu zajistil,
nepouštěli bychom se do ní. Že se nakonec celá
tato improvisace více méně zdařila a v delším
horisontu snad i vyplatila, to je zejména dílem
obdivuhodné srdnatosti pana Klikorky! Při znalosti veškerého zákulisí mám pocit, že by každý
jiný před podobným zadáním vzal do zaječích.
A děkuji samozřejmě i všem dalším, kteří nám tak
či onak pomohli tu vojnu se sněhem zvládnout.
Pracovali za rozumných sazeb, sluníčko dokonce
zadarmo.
Tak vyplatilo se? Uvažuji asi takto: Ze
zmíněných 115 000,- Kč jakožto „čistě provozního
nákladu na protahování“ odečítám 21 000,- Kč na
chodníky (ty bychom uklízeli stejně vlastní silou)
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a odečítám nasmlouvané služby 40 000,- Kč (HD,
Tangelmayer, Šír) a cenu za posyp 8000,-. Zbývá
tedy cca 46 000,- Kč na provoz našeho traktoru,
který byl v chodu 145 hodin. Kdyby ho provozoval někdo za 847,- Kč za hodinu vč. daně (což by
byla velmi dobrá cena), pak by nás tato služba letos
stála 122 815,- Kč. Pamatujme si tedy rozdíl cca
77 000,- Kč a uvědomme si, že se do něj musí vejít
odpisy i údržba techniky. Jenže na druhou stranu
zase tu techniku využijeme i jinde, pochopitelně.
A hlavně, u těch 145 hodin, které obecní traktor jezdil, mám jistotu, že „nehodinařil“. Ono by
se totiž teoreticky dalo protahovat i dvakrát tak
dlouho… A zase by se počítalo jinak.
A tak já, jestli dovolíte, odpovím tak trochu
oklikou. Myslím, že o nějaké závratné úspoře
nemá cenu mluvit, ve finále budou naše náklady
na techniku, materiál a mzdy podobné, jako by
měl každý jiný, komu bychom je platili. Bonusem
pro nás je, že máme techniku, kterou využijeme
i jinak, že každý rok nebudeme hledat a učit protahovat někoho nového a že nám odpadají smluvně
dodavatelské problémy jako hodinaření a obtížné
smluvní definování kdy jezdit, kdy ne, etc.
Takže jak jsem již jednou řekl, je to taková
docela dobrá „z nouze ctnost“.
Tomáš Hájek, starosta

Letní provoz koupaliště v Poniklé
Vážení přátelé,
i v letošním létě bude pro Vás připraveno
koupaliště v Poniklé včetně občerstvení v bufetu
„Bahýnko“. O čistotu areálu se budou starat
zaměstnanci obce pod vedením Tomáše Klikorky
a o čistotu vody pan Jaroslav Čížek. Pan Čížek
bude mít opět v pronájmu i bufet „Bahýnko“, kde
bude postaráno o Vaše žaludky v podobě různých
kulinářských specialit rychlého občerstvení,
dostatku studených nealko nápojů i dobrého piva.
Nebudou chybět ani cukrovinky pro děti nebo
velký výběr mražených výrobků. Pro Vaše sportovní vyžití bude připraveno hřiště pro plážový
volejbal, pro nejmenší pak pískoviště a houpačky
a pro ty větší i fotbálek uvnitř bufetu. Budeme
se snažit i o kulturní vyžití občanů místních
i přespolních v podobě pořádání hudebních akcí

10

Pod horami - březen - duben
i zábavných odpolední. Letos, po předešlých
zkušenostech, pojmeme letní víkendy ve znamení
vystoupení pop-rockových hudebních uskupení
i disko show se světelnými efekty.
Začínáme otevřením letní koupací sezóny
v sobotu 1. července od 15.00 s programem pro
děti a večer od 19.00 Vám k tanci i poslechu
zahraje legendární rocková skupina NANOVOR z Červeného Kostelce. Můžete se těšit na
perfektní rockovou a metalovou nálož z jejich dílny a zazní i největší starší fláky od nejznámějších
světových interpretů tohoto žánru.
Proto neváhejte a navštivte areál koupaliště
v hojném počtu. Čeká na Vás obnovený areál
s čistou vodou, dobrým občerstvením, skvělou
hudbou i kvalitní obsluhou!!! Přejme si jen, aby
bylo dost sluníčka pro děti i dospělé, prostě pro
všechny vyznavače letních radovánek! Pokud
bude teplý červen, nebudeme čekat na prázdniny
a provoz bufetu i koupaliště spustíme dříve.
Tomáš Hájek a Jaroslav Čížek

Jednání Zastupitelstva obce
Milí čtenáři, zde Vám předkládám
nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá. Je to výtah podstatného
ze 17. schůze. Pro podrobnější zápis včetně
příloh doporučuji otevřít úřední desku na www.
ponikla.cz. Ještě trochu statistiky: 17. zasedání
se konalo 20. 4. 2017 (přítomno 12 zastupitelů,
omluveni: S. Václavíková, J. Jón, J. Urík dorazí
později).
1. Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
(bod 2/17. zasedání):
Zprávu přednesla Petra Novotná. Zpráva je
přílohou oficiálního zápisu a je dohledatelná
na webu obce.
Diskuse:
M. Kulhavý: Lze nějak vypočítat, kolik obec
ušetřila za protahování v režii obce? Bylo by
vhodné to zveřejnit i ve zpravodaji, důležité je
vědět, zda na tom obec ušetřila nebo zda na
tom tratí.
T. Hájek: Ano, zveřejníme.
A. Šedá: Ráda bych upřesnila informaci, která
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se objevila v zápise z RO, v zápise bylo uvedeno, že HD Krakonošův ranč protahoval
za 19 000 Kč za 16 hod protahování, v této
částce je však vyčíslena i práce nakladače za
odvážení sněhu.
V 18:21 hod příchod J. Urík. Počet zastupitelů
13.
Návrh usnesení č. 162:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 10. 2. do 20. 4. 2017.
2. Cesta na Novotný kopec:
Úvodem
Místní komunikace na Novotný kopec (ppč.
2835/1, k. ú. Poniklá) i místní komunikace
k areálu HD Krakonošův ranč (část ppč. 2843/1,
k. ú. Poniklá) byly v desolátním stavu již před
akcí výměny vodovodních řadů v roce 2016.
Po výkopových pracích, které podélně i příčně
porušily povrch komunikací, stává se situace
neúnosnou. Již v roce 2016 podala obec žádost
o dotaci na MMR – uspokojena byla však jen asi
šestina žadatelů, Poniklá nikoliv.
Rada obce proto navrhuje provést opravu
v zamýšleném rozsahu z roku 2016 (jen s drobnými úpravami projektu) v roce 2017 – a to tak
říkajíc „děj se co děj“, tedy i „za svoje“. Největší
šanci na alespoň částečnou finanční výpomoc
skýtá Program obnovy venkova, z něhož obec
Poniklá čerpá úspěšně takřka každoročně (byť
právě tato úspěšnost minulých let sráží bodové
hodnocení projektům příštím).
Nástin plánu včetně financování
Předložení projektu „Oprava cesty na Novotný
kopec“ do výzvy Programu obnovy venkova
(Dotační fond Libereckého kraje). Odhadované
náklady na opravu cesty na Novotný kopec
a zároveň do areálu Krakonošova ranče jsou
1 500 000 Kč bez DPH (na DPH by vzhledem k
poškození cesty při opravě vodovodu bylo možné
uplatnit odečet). V kapitole komunikace zůstává
po odečtení naplánovaných akcí na rok 2017
rezerva cca 600 000 Kč, rozpočet 2016 skončil
přebytkem cca 500 000 Kč, očekávání daňového
výnosu dle skutečnosti 2016 je v roce 2017
cca o 1 000 000 Kč vyšší. Případný příspěvek
z Libereckého kraje by činil max. 300 000 Kč
(DT 4 – Oprava a výstavba místních komuni-
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kací, chodníků, veřejného osvětlení, mostků,
zálivů autobusové dopravy, parkovišť; obce do
2 000 obyvatel: max. 50 % celkových uznatelných nákladů projektu, max. však 300 000 Kč
u investičního i neinvestičního projektu). Rada
obce se shodla, že doporučí zastupitelstvu reali
zaci opravy v roce 2017 i pro případ neudělení
dotace (a tedy za cenu rozpuštění téměř všech
rozpočtových rezerv).
Majetková vypořádání
Pro úspěšnou rekonstrukci komunikace je třeba
narovnat majetkové poměry. Komunikace bude
opravena v trase své nynější fyzické existence,
nikoliv dle zákresu katastrální mapy. V zásadě
v celé délce komunikace na Novotný kopec
sousedí v tom kterém úseku z obou stran s komunikací jeden vlastník, proto vychýlení cesty na
jednu stranu lze řešit elegantně směnou. Takřka
vždy však obec přikupuje o několik m2 více, než
kolik prodává, a to z důvodu mírného rozšíření
parcely. Ujednaná cena 50 Kč za m2. V případě
paní Kronowetterové je do směn pozemků zapojena i část ppč. 2831 v k. ú. Poniklá. (Jedná se
o východní část nevyužívané a zástupné obecní
pěšiny k čp. 132 – M. Kopáčová. Paní Kopáčová
s daným záměrem souhlasí). Upřesnění výměr
a případné nové číselné označení částí parcel
bude provedeno po vyhotovení geometrického
plánu.
Diskuse:
Diskuse:
T. Hájek: Uvažuje se třímetrová šířka komunikace s položením balené. K ranči je pak šíře
komunikace 5 m. Předpokladem je kompletní
rekonstrukce včetně podloží.
J. Čížek: Kde přesně bude komunikace končit?
T. Hájek: Na kopci na konci obecní parcely, poté
už následují soukromí vlastníci. Ve směru do
Krakonošova ranče končí u čerpací stanice.
M. Kulhavý: Uvažuje se i o tom, že cesta
k družstvu je mnohem namáhanější?
J. Jirouš: Ano.
T. Klikorka: Cesta na Novotný kopec se
provizorně vyspravuje pravidelně, prakticky
několikrát do roka, ale oprava vydrží vždy jen do
dalšího deště.
J. Čížek: Počítá se s nějakými odvodňovacími
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žlaby?
J. Jirouš: Cesta bude vysvahovaná tak, aby voda
netekla k domům.
J. Čížek: Na Novotným kopci jsou ještě stavební
parcely?
J. Jirouš: Stavební parcely tam jsou, ale nejsou
nyní přístupné.
M. Kulhavý: Cítím se ve střetu zájmů.
A. Šedá: Cítím se ve střetu zájmů.
Návrh usnesení č. 164:
ZO Poniklá schvaluje rekonstrukci místních
komunikací na ppč. 2835/1 a ppč. 2843/1
v k. ú. Poniklá v rozsahu dle předloženého projektu.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 165:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu č. 2.1 – Program obnovy venkova
na projekt „Oprava cesty na Novotný kopec“
v celkové výši 1 500 000 Kč, při vlastním podílu
z rozpočtu obce 1 200 000 Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 166:
ZO Poniklá schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích kupních na majetkové
vypořádání částí pozemků podél komunikací
na ppč. 2835/1 a ppč. 2843/1 v k. ú. Poniklá
v předloženém znění.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3. Grantový program obce Poniklá (bod
5/17. zasedání):
K rozdělení bylo obecním rozpočtem
vyčleněno 500 000 Kč. Rada obce posoudila
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Název
žadatele

Název projektu
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stručný popis

Česká
speleologická
společnost

Nákup podpůrných
prostředků pro
průzkum krasu

nářadí, ochranné
pomůcky, materiál pro
průzkum ponikelského
krasu

Česká
speleologická
společnost

Opraba boudy na
nářadí

materiál pro obložení,
elektro, opravu střechy,…

Kabinet
kerkonošské
slovesnosti
Kabinet
kerkonošské
slovesnosti

Generální oprava
pojízdného podia
plachta, zábradlí
pro obecní i
přespolní trachtace II. etapa
série tří vzdělávacích
Z časů našich
pořadů o naší historii prapra…
honoráře, cestovné

Celkové
náklady
projektu
v Kč
Kč

Požadovaná
dotace
Kč

%

navržená dotace
Kč

%

12 500

10 000 80,0

10 000 80,0

25 000

20 000 80,0

20 000 80,0

55 000

44 000 80,0

44 000 80,0

13 000

10 000 76,9

10 000 76,9

8 000

6 000 75,0

6 000 75,0

Leoš Krause

Provozování
půjčovny kol

Mažoretky

Obnova ošacení

šaty Berušky 17 ks, šaty
Čekanky 8 ks,

42 310

33 840 80,0

33 840 80,0

MS Kákov

Zimní přikrmování a
péče o zvěř

krmivo a léky pro zvěř

20 000

16 000 80,0

16 000 80,0

SDH Poniklá

Doprava

doprava na závody

35 000

28 000 80,0

28 000 80,0

SDH Poniklá

Doplnění povrchu
běžecké dráhy a
údržba skladu
materiálu

Doplnění povrchu
běžecké dráhy a údržba
skladu materiálu

30 000

24 000 80,0

24 000 80,0

SDH Poniklá

Celoroční činnost
SDH

startovné, ubytování,
ceny pro mládež na
Dětský den, dětský tábor
a Silvestrovský běh

25 000

20 000 80,0

20 000 80,0

SDH Přívlaka

Nákup
vycházkových
uniforem

13 ks vycházkových
stejnokrojů

63 000

50 400 80,0

50 400 80,0

doprava, startovné,
cvičební náčiní, skříň

86 000

68 800 80,0

68 800 80,0

kácení a prořezávky Na
Vršku

20 000

16 000 80,0

Tělocvičná
jednota Sokol
Tělocvičná
jednota Sokol

Podpora celoroční
činnosti dětí a
mládeže a zajištění
vybavenosti
Kácení
nebezpečných
dřevin

opravy, údržba

0

viz poznámka

0,0

Tělocvičná
jednota Sokol

Výroční oslavy T. J.
Sokol Poniklá

oslavy 125 let - technické
vybavení, materiál, ceny,
honoráře

47 000

37 600 80,0

37 600 80,0

TJ Poniklá

Celoroční činnost

startovné, placení
rozhodčích, praní dresů

22 000

17 600 80,0

17 600 80,0

TJ Poniklá

Prodejní stánek

nůžkový stan 3 x 6m a
prodejní pult

17 400

13 920 80,0

13 920 80,0

TJ Poniklá

Nákup vybavení
hřiště a kabin

sítě, praporky, branky, …

15 700

12 560 80,0

12 560 80,0

CELKEM

536 910 428 720

412 720

Poznámka: Většina stromů stojí na obecních pozemcích, jejich kácení podléhá předchozímu povolení KRNAP, levněji vyjde jejich pokácení obecní četou
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Zastupitelstvo obce

žádosti o dotaci a vyjma jediného projektu
Celková výměra pozemku 122 m2, trvalý travní
doporučuje
zastupitelstvu
podporu
přidělit.
dle ÚP stabilizovaná
bydlení,
Počítá obec s tím, že se letos dřeviny na hřišti porost,
„Na Vršku“
pokácí? T.plocha
Hájek:
Ano, jen si
Zastupitelstvo
návrh
na
rozdělení
dotací
část
určená
k
případnému
prodeji
cca
100 m2
asnit, o které požádáme.
tak, aby byl zachován obecní pruh 1 m od
schvaluje či zamítá jako celek.
sovatele: Zastupitelé vyjma J. Čížka a D. Šíra ohlásili
střet zájmů.
hrany asfaltové
komunikace. Žadatel: Mgr.
Diskuse:
Nejsou tedy
vyčerpány
všechny
určené
finance
na
grantový
program,
někam přesun
Aleš
Hendrych,
Poniklá čp.budou
184, navržená
J. Paulů: Počítá obec s tím, že se letos dřeviny
2
cenaobce,
150 Kčnebudou
za m plus se
náklady
na pořízení
: Ne, nevyčerpané
peníze
zůstanou v rozpočtu
převádět
do granto
na hřišti „Na Vršku“
pokácí?
T. Hájek:
do příštího
roku.Ano, jen si ještě musíme ujasnit, geometrického plánu a náklady zápisu do KN.

o které požádáme.
Čížek: Nejsou tedy vyčerpány všechny
nesení č.J.
167:
určené finance na grantový program, budou
á schvaluje
přidělení
někam
přesunuty?dotací obce Poniklá na
í: pro:T. Hájek: Ne,13
nevyčerpané peníze zůstanou
v rozpočtu obce,
proti:
0 nebudou se převádět do
grantového
do příštího roku.
zdržel
se: programu
0
Pozn. zapisovatele: Zastupitelé vyjma J. Čížka
a D. Šíra ohlásili střet zájmů.

části ppč.
247/2
v kúč.Poniklá
Návrh
usnesení
167:

Diskuse: Bez připomínek

Návrh usnesení č. 168:
ZO Poniklá schvaluje prodej části ppč. 247/2
rok
2017 dle předloženého návrhu.
v k. ú. Poniklá za cenu 150 Kč za m2 Mgr.
Aleši Hendrychovi (Poniklá čp. 184). Průběh
hranic bude určen geometrickým plánem
a podléhá souhlasu rady obce. Náklady na
pořízení geometrického plánu nese nabyvatel.
Nabídka je platná do 31. 12. 2018.

ZO Poniklá schvaluje přidělení dotací obce
Poniklá na rok
předloženého
, trvalý
travnínávrhu.
porost,
pozemku
1222017
m2dle

Hlasování:
Pro

Proti

Zdržel se

dle ÚP13 stabilizovaná
plocha bydlení,
část ur
ýměra
0
0
Hlasování:
ému prodeji
cca 100 m2 tak, aby byl zachován obecní pruh 1 Schváleno
m od hrany asfaltové komunik
Pro
Proti čp. 184,
Zdrželnavržená
se
Mgr. Aleš Hendrych,
Poniklá
Kččety
za (bod
m 2 7/17.
plus zasedání):
náklady na poří
5. cena
Zázemí150
obecní
13
0
0
kého plánu a náklady zápisu
do
KN.
Obec
na
konci
roku
získala
většinu
zadního
Schváleno
4. Prodej části ppč. 247/2 v k. ú. Poniklá
(bod 6/17. zasedání):

dvora koupí za 1 Kč od V+V Metal pana Vancla. Nejnutnější opravy:
- přivedení inženýrských sítí
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- nová krytina na větší části hlavního objektu
- nová okna a dveře v části bývalé truhlárny
a přilehlé místnosti hlavního objektu
- úprava vnitřní dispozice na zázemí čety
- nový komín
Nabídky na střešní krytinu: Milan Saska, Milan Ther. Nejnižší nabídka Milan Saska Poniklá za cenu 132 000 Kč (není plátce DPH).
Nabídky na okna a dveře: Vekra Nová Paka,
Okna EU Vrchlabí, PFT Vrchlabí. Nejnižší
cena PFT Vrchlabí za cenu 100 503 Kč
vč. DPH.
Diskuse:
M. Kulhavý: Předpokládám, že není dostupný
žádný dotační program, ze kterého by se
mohlo čerpat. Zajímá mě, zda má obec nějaký
kompletnější obrázek o tom, jak to tam bude
vypadat celkově.
T. Hájek: Dnes schvalujeme ty nejdůležitější
investice na objektu bývalé truhlárny, který
bude sloužit jako zázemí obecní čety – dílna,
sociální zázemí a skladovací prostory. Odpadovému hospodářství bude sloužit plechová
hala a dřevěné kóje za náhonem.
J. Čížek: Jak se plánuje řešit odpadní vody?
T. Klikorka: Zatím není rozhodnuto, variant je
více.
Návrh usnesení č. 169:
ZO Poniklá schvaluje provedení oprav objektu stpč. 396 v k. ú. Poniklá dle předloženého
plánu.
6. Změna územního plánu č. 2 (bod
8/17. zasedání):
Poslední změna vešla v platnost v roce 2011.
Zpráva o uplatňování Územního plánu obce
Poniklá schválena usnesením ZO Poniklá
č. 87/2016. Co je třeba:
- Upravit textovou část a přizpůsobit ji
současné legislativě.
- Opravit zjevné kolize stávajícího ÚP.
- Vymezit nové plochy pro bydlení, případně
komerční činnost.
- Redukovat nadměrné či nevyužité plochy pro
bydlení, případně komerční činnost.
Předpokládá se finanční účast žadatelů o vymezení nových ploch.
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Diskuse:
M. Kulhavý: Co znamená finanční účast
žadatelů?
T. Hájek: Finanční spoluúčast žadatelů je
běžným zvykem, majitelé nově zhodnocených
ploch by se podíleli na spolufinancování
nákladné změny územního plánu částkou
15‑20 tis. Kč.
M. Kulhavý: Nesouhlasím s takovým
zpoplatněním.
Návrh usnesení č. 170:
ZO Poniklá schvaluje záměr provedení změny
Územního plánu obce Poniklá č. 2 a pověřuje
starostu obce vyhlášením sběru žádostí
o změnu ÚP.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 171:
Návrh usnesení č. 171:
ZO Poniklá schvaluje Ing. Arch. Jaromíra
Jirouše jako osobu pověřenou spoluprací
s pořizovatelem ÚP (dle § 6 odst. 5, písm. f ve
vazbě na § 47 odst. 1 a 4, § 49 odst. 1 a § 53
odst. zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon,
v platném znění).
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7. Diskuse (bod 9/17. zasedání):
S. A.-M. Fišerová: Jak bude vypadat ponikelská pouť?
T. Hájek: Vycházet budeme z jednání s panem
Rumlem, to se uskuteční nejspíš o víkendu.
Panu Rumlovi ukážu náves, protože ještě prostor po loňské úpravě neviděl, pak se sejdeme
s paní Fišerovou a panem Kulhavým společně.
S. A.-M. Fišerová: Díky EET padla spousta
trhovců, takže je otázkou, kdo by byl ochoten
k nám zavítat.
J. Paulů: Jaká je smlouva s panem Rumlem?
T. Hájek: Zatím žádná není, pouze jsme do
mluveni, že ji zajistí on a že na podmínkách se
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dohodneme v závislosti na využitelnosti jednotlivých ploch.
J. Čížek: Chtělo by investovat do nové trampolíny na koupališti, je v havarijním stavu.
J. Čížek: Jak to vypadá s projektem venkovních úprav kolem KD Kantýna? Nájezd do
kotelny se bortí.
T. Hájek: S paní Mlatečkovou se bavíme
o konkrétním zadání úprav kolem Kantýny
a hřiště u Jizery. Provizorní úpravu nájezdu ke
kotelně provede obecní četa, větší úpravy ale
chceme řešit až po zpracování projektu.
J. Paulů: Jak to vypadá s opravou cesty za školou? Nebylo možné se dostat ke
garážovému stání u čp. 204. Bylo by vhodné
nás příště informovat, abychom věděli, že se
bude opravovat. Počítá se s opravou příjezdu
ke garážím?
T. Hájek: Omlouváme se, prováděcí firma
nešťastně složila materiál do vjezdu, přitom
vlastní přípojka šla mimo něj.
T. Klikorka: S opravou příjezdu ke garážím se
počítá, vyspravíme za pomoci recyklátu.
J. Paulů: Nebylo by vhodné se opět po letech
zúčastnit soutěže Vesnice roku?
T. Hájek: Zúčastnil jsem se motivačního
semináře v Rudníku, po zralé úvaze jsem rozhodl, že se zúčastníme příštího ročníku.
J. Paulů: Měli bychom to zkusit už letos, je
to šance získat finanční prostředky třeba za
spolkový život.
T. Hájek: Přihláška je do konce dubna. Pokud
to bude většinový názor, podám ji, ale raději
bych se na soutěž připravil.
J. Kubín: Čí je taras před Mejtem? Rostou
z něho jasany a rozestupují se balvany. Chtělo
by to odříznout.
D. Šír: Chodník za Coopem, schody jsou
v naprosto žalostném stavu.
T. Hájek: Oprava je plánována na letošní rok.
Taktéž je v plánu koupě pozemku, na kterém
polovina schodiště leží a který patří bytovce
271.
J. Čížek: Hovořilo se o nákupu vysavače na
koupaliště, měla být prezentace firmy. Rada už
od toho upustila?
T. Hájek: Ano, o tom jsme se bavili, prezentace

Zastupitelstvo obce
proběhnout může, jen upozorňuji, že pořádný
vysavač do koupaliště stojí 250 tis. Kč.
M. Kulhavý: 29. dubna otevírá Rautis obchod
na návsi.
T. Hájek: Doplním tedy akci o den později,
30. dubna tradiční pálení čarodějnic.
Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý

Pozvánka na setkání bývalých zaměstnanců Seby 12.
Vážení!
Neuvěřitelné, ale už uběhl rok od
posledního setkání bývalých zaměstnanců Seby 12 - Poniklá. Protože se toto setkání přítomným líbilo, dohodli jsme se, že ho budeme
opakovat každý rok.
Proto srdečně zveme VŠECHNY
BÝVALÉ ,,SEBÁKY“ na setkání do Restaurace u Floriána 27.
května 2017 od 15 hodin.
Občerstvení s večeří bude zajištěno. Pro zpestření setkání bude
promítnut záznam z montáže textilních strojů v Číně, které montovali
naší bývalí zaměstnanci.
Dále volná zábava při hudbě.
Svou účast prosíme oznamte na
telefonní čísla:
605 889 892 - Kocourová M.
731 102 596 - Uríková V.
Těšíme se na Vás a doufáme, že
se sejdeme v hojném počtu!
16
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Společenská kronika a jiná oznámení
Jubilea březen - duben 2017
91 let

Božena Stínilová

85 let

Jaroslava Mařasová

80 let

Margit Janouchová

75 let

Jan Holásek
Antonie Novotná

70 let

Dagmar Steinová
Dana Hnyková
Ladislav Zuzánek

Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších
let.

Svatby březen - duben 2017
Diamantová svatba - 60 let
16. 3. 1957 Ladislav a Dagmar Soukupovi
Kamenná svatba - 65 let
9. 3. 1952 Josef a Božena Pelcovi
Blahopřejeme!

V pátek 9. 6. 2017 proběhne v kostele sv. Jakuba v Poniklé
opět Noc kostelů.
V programu připravujeme:
Vernisáž výtvarných prací ponikelských dětí
Pohádku pro děti
Chvíle varhanní hudby
Virtuální prohlídku kostelů a kaplí nejen v blízkém okolí
….
Podrobný program bude včas zveřejněn.
Těšíme se na vás.
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Zápis do ZŠ Poniklá
Poprvé v letošním roce si předškoláci
museli počkat na zápis do prvního ročníku
základní školy až na konec dubna. Záměr mini
sterstva školství, aby se k zápisu dostavily děti
dozrálejší pro školní docházku, se v případě
jedenácti ponikelských předškoláků určitě po
tvrdil. Děti byly na startu celoživotní cesty za
moudrostí velice dobře připraveny, a tak si na
závěr zasloužily symbolické ocenění v podobě
přívěsku sovy. Z. Vinklář, ředitel ZŠ

Z třídní knihy předškoláka
Čas rychle utíká a u nás ve školce se stále
něco nového děje. Nejraději máme zvířátka
a přírodu, proto jsme uvítali 1. 3. návštěvu
z Liberce ze sdružení Čmelák s ekologickým
programem PŘÍRODA PLNÁ STOP A ZNAMENÍ. Michal a Marta nám sehráli scénku,
kterou nás motivovali k badatelskému zkoumání
a přemýšlení. Děti poznávaly formou her
základní stopy obyvatel přírody, převážně lesa,
a jejich pobytová znamení. Zjišťovaly, co nám

Děti byly na startu celoživotní cesty za moudrostí velice dobře připraveny, a tak si na závěr zasloužily
symbolické ocenění v podobě přívěsku sovy.
foto: Marek Kulhavý
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pobytová znamení říkají a prozkoumávaly reálné stopy lesních zvířat. Samostatně si vytvářely
„místa činu“ a tiskaly si na papír k obrázkům
zvířat jejich odpovídající stopy. Zahrály si na
lišky, které stopují v terénu zajíce. Hra děti moc
bavila, několikrát si ji zopakovaly a střídaly se
v rolích. Děti velmi potěšilo, že je naši průvodci
Michal a Marta pochválili za nadprůměrné znalosti a za spolupráci během dvouhodinového
programu. Budeme se těšit zase za rok u jiného
povídání o přírodě.
Ve stejném týdnu na nás čekalo ještě jedno
zvířátko, tentokrát živé, liška obecná. Lišku
jménem Mia k nám do školky přivezl pan
Wolejník ze vzdělávací agentury POCHOP
(POznejCHápejOPatruj), který ji vychoval
asi od šestidenního mláďátka doma. Liška byla
ochočená, očkovaná a zvyklá na cizí lidi i malé
děti, ale nejdříve se musela seznámit s novým

Návštěva místního hodinářství pana Kulíška.
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prostředím. Schovávala se pod stůl a moc
se jí do kruhu mezi děti nechtělo. Pak už si ji
pan Wolejník vzal na ruku. Dozvěděli jsme se
mnoho zajímavého ze života lišek, děti si lišku
mohly prohlédnout, pohladit, vyzkoušet ostrost
drápků a pozorovat její lišácký úsměv. Setkání
bylo jedinečné, v příštím roce má pan Wolejník
v plánu přiblížit dětem mládě jezevce.
Ve středu 8. 3. jsme si naplánovali návštěvu místního hodinářství pana
KULÍŠKA. Starší děti si tento týden povídaly
o hodinách a měření času. Byla by škoda
nevyužít příležitosti prohlédnout si spoustu
různých nástěnných hodin, hodinových strojků,
budíků, kapesních hodin, drobné nářadí a nezbytné pomůcky hodináře. Děti si vyzkoušely
zvětšovací sklo, poslouchaly rozmanitý tikot,
odbíjení natahovacích hodin i kukaček. Zjistili jsme, že profese hodináře je náročná

foto: MŠ Poniklá
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na trpělivost, manuální zručnost, pořádek
a pečlivost. Na závěr návštěvy si pro nás pan
Kulíšek připravil pohoštění v podobě výborné
domácí buchty a limonády. Děti si odnesly
i drobný dárek v podobě krabičky s drahým
kamínkem. To bylo radosti.
Jaro už je tu! Hned v pondělí, první jarní
den, děti ve druhé třídě společně vyrobily z kulatého chleba, rohlíků a barevného papíru Moranu (paní Zimu). Společně jsme ji odnesli na
lávku k Jizeře, popřáli jsme jí hezkou cestu,
vhodili jsme Moranu do řeky a pozorovali, jak
se pohupovala na vlnách rozvodněné Jizery.
Budeme těšit na viděnou za rok, ne dřív. Asi se
nám někde zadrhla, protože opravdu teplé jarní
dny dlouho nepřicházely.
23. 3. v odpoledních hodinách
probíhalo informační odpoledne pro rodiče
předškolních i mladších dětí ze II. třídy naší
školky. Rodiče si mohli prohlédnout portfo-

Jak jsme vynášeli paní Zimu.
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lia svých dětí a pohovořit o problematických
oblastech všeobecného rozvoje dítěte a školní
zralosti.
Ve čtvrtek 30. 3. se starší děti v rámci
týdenního tématu o knihách vypravily v dopoledních hodinách do místní knihovny.
Přivítala nás usměvavá knihovnice paní
Višňáková, prostředí bylo moc příjemné. Obklopovaly nás barevné skříňky na knížky, malované obrázky na stěnách, stoleček s židličkami,
stupínky na sezení v sekci pro malé čtenáře
i plyšové hračky na policích. Posílali jsme
si pohádkové klubíčko s říkankou, u koho
se zastavilo, odpovídal na znalostní otázku
z oblasti knih a vše co s knihami souvisí. O knihách jsme si povídali celý týden ve školce. Děti
byly v knihovně moc hodné a šikovné. Dostaly
jsme od paní Višňákové vlastnoručně vyrobené
velikonoční textilní dekorace a velkou pochvalu. Děti ve školce s paní uč. Lenkou napsaly do-

foto: MŠ Poniklá
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pis do počítače, kde vyjádřily svoje názory, co
se jim v knihovně nejvíce líbilo. Vyfotili jsme se
s pověšenými textilními zvířátky na větvičkách
a vše odeslali paní Višňákové. Děkujeme.
Ocenění bývalých zaměstnanců naší
školky. U příležitost Dne učitelů byly oceněny
dvě bývalé kolegyně naší školky za celoživotní
přínos do školství. Byla to paní Libuška Valdmanová, která v průběhu 31 let strávených
v naší školce vystřídala několik pozic. Starala se
o pořádek, dohlížela na chod kuchyně a nakonec
i sama vařila. Vždy báječně. Dále paní Martička
Vágnerová, která v průběhu 20 let v naší školce
vystřídala pozice dvě. Starala se o pořádek
a funkčnost celé budovy jako domovnice
a několik let o děti jako pomocná učitelka. Také
báječně. Moc děkujeme a přejeme dlouhé a pevné zdraví. Užívejte zaslouženého odpočinku.
I díky Vám byl kolektiv vždy spolehlivý, pohodový a bylo to fajn.

Návštěva místní knihovny .
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6. 4. do školky přijela paní Dagmar
Čemusová s hudebním programem KARNEVAL ZVÍŘAT. V rámci pořadu si děti
připomněly lidové písničky o zvířátkách
žijících na dvorečku – Kočka leze dírou; Skákal
pes; Pásla ovečky; Když jsem husy pásala;
Dú kravičky a Já mám koně, zpěv doprovázely hrou na tělo. Také si zatancovaly a se
svými zvířecími kamarády si vyzkoušely různá
pěvecko-intonační a dechová cvičení. Seznámily se rovněž nenásilnou formou s některými
částmi stejnojmenného hudebního díla Camilla
Saint-Saënse. Celý program byly děti aktivní,
ale i soustředěné a pozorné.
7. 4. Tvořivé velikonoční dopoledne
s našimi šikovnými spoluobčany. Děti se na
velikonoční tvoření moc těšily a nedočkavě
očekávaly návštěvu. Pomalu se tato akce stává
tradicí, už jsme jí letos uskutečnili potřetí.
Máme radost, že jsme mohli uvítat další nové

foto: MŠ Poniklá

Pod horami - březen - duben
lidičky se zajímavými nápady a dostatečnou
trpělivostí při tvoření s dětmi. Nově mezi nás
letos zavítali manželé Uríkovi. Paní Věrka
Uríková ukazovala dětem paličkování a pracovala s dětmi na ručním kolíkovém stavu. Pan
Jára Urík dětem ukazoval pletení různých druhů
zdobených pomlázek. Děti, které si chtěly uplést svoji jednoduchou pomlázku, měly možnost
využít rady a vedení pana Standy Šedého. Přišly
nás podpořit i tři maminky našich dětí. Paní
Olga Pospíšilová si předem doma připravila
spoustu vlněných bambulek, ze kterých potom
s dětmi dělala roztomilé zajíčky. Paní Tamara
Vondrová vyráběla s dětmi veselé jarní motýlky
z barevného pedigu a velkého dřevěného korálku – zápich. Pozvání neodmítla paní Lucka
Zelinková, která s dětmi vystřihovala a lepila
věnečky na dveře s vajíčky ze vzorovaného
barevného papíru (a věnovala nám do školky
dva nádherné zajíce ze sena, zdobí vchod do

Velikonoční tvoření s našimi šikovnými spoluobčany.
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školky). S paní Janou Pičmanovou a paní Janou
Hájkovou si děti dělaly slepičky z vyfouknutých
vajíček v silonce, zdobené filcem a peříčky.
Paní Markéta Hrubá s dětmi pletla z papírových
ruliček hlavu velikonočního zajíčka – zápich.
U stolečku, kde seděla paní Jana Cvrčková
společně s paní učitelkou Alicí, děti motaly nitě
na balónky, zpevnily je škrobem a po zaschnutí
dotvořily ovečku. Nesmíme zapomenout na
paní učitelky z I. třídy, paní učitelka Lída s dětmi
vyráběla zajíčky ze špalíku břízy a dokreslovaly je barvami na dřevo. Paní učitelka Barunka
tvořila s dětmi slepičky z malovaných vajíček
temperovou barvou, které zdobily peříčky a filcem. Děti zaujatě pracovaly a společně strávený
čas nám rychle utekl, někdo si odnášel spoustu
vlastních velikonočních dekorací. Velké díky
patří všem odvážným a obětavým lektorům,
mnozí věnovali přípravě hodiny a hodiny práce
(i šikovní tatínkové). Děkujeme za paličkované

foto: MŠ Poniklá
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ozdoby paní Uríkové, jejímu manželovi za
netradiční pomlázky, paní Pičmanové za nádherné perníkovo-mandlové miminko berušky.
Věříme, že se za rok opět sejdeme.
11. 4. se ve školce v odpoledních hodinách
uskutečnil Den otevřených dveří. Je nám líto,
že zájemců o prohlídku školky bylo tak málo,
myslíme si, že máme co nabídnout.
Svátky neslavíme pouze my lidé, 22. 4.
oslavujeme Den Země. S dětmi jsme si celý
týden povídali o ochraně přírody kolem nás,
zásadách domácí ekologie a třídění odpadu.
S čistou vodou souvisela naše návštěva místní
rybárny v Nové Vsi, kam nás na dvě skupiny
bezpečně dovezl hasičskou dodávkou pan
Tomáš Klikorka. Čekal na nás pan Kužel a pan
Kracík, kteří nás zasvětili do tajů líhně pstruhovitých ryb. Seznámili jsme se se zařízením,
postupem při chovu rybiček od vytírání
dospělých ryb na podzim, až do fáze vypouštění
malých rybek do potoků a řek. Dozvěděli jsme
se, co ryby v přírodě nejvíce ohrožuje. Děti si

Jarní úklid okolo vodárny Keříček.
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mohly nakrmit ryby a pozorovat jejich rychlost
v přilehlém rybníčku, ale škoda, že nenechaví
pytláci jich spoustu ukradli. Dostali jsme na
památku arch se samolepkami našich sladkovodních ryb. Přejeme hodně mladých pracovitých rybářů, děkujeme, budeme se těšit na
další poučnou a zajímavou exkurzi.
V pátek 21. 4. dopoledne jsme využili
příznivého počasí a vypravili jsme se s pracovními rukavicemi, kyblíčky a pytlem na odpad
splnit slib, dárek naší Zemi, úklid přírody od
odpadků. Pravidelně se zaměřujeme na prostor kolem školky, hlavně okolo vodárny. S radostí přiznáváme, že je odpadků rok od roku
trochu méně. Hurá! Věříme, že všichni cítíme
zodpovědnost za naše životní prostředí.
„Kdo chce hýbat světem, musí pohnout
nejdříve sám sebou“(Sókratés)
Krásné dny plné zdraví a sluníčka přejí děti
z MŠ.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

foto: MŠ Poniklá
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Czech dance tour 2017
V neděli 19. 3. 2017 jsme se vydali směr
Chrudim, abychom na první soutěži předvedli
sestavu, kterou trénujeme od začátku školního
roku.
Při přidělení „šatny“ jsme byli maličko
rozpačití. Na žebřinách v tělocvičně vyvěšený
papír s názvem naší skupiny a kolem spousta
tašek a jiných oblečení. Museli jsme si doslova
„vydupat“ místečko pro složení našich věcí.
Obléknout do kostýmů, učesat, něco
malého sníst a jdeme na věc. Tato soutěž není
rozdělena do kategorií Hobby a Profi, takže
jsme soutěžili s Mistry světa v pompónových
formacích i s pravidelnými účastníky ME, kteří
bývají často na bedně…
My jsme si zkusili soutěž, která je postupová a není pro Hobby týmy, ale vyloženě jsme

Pusinky - Česká Kamenice 2017 - 2. místo

se neztratili – 4. místo z 5 týmů je úspěch už
kvůli zvučným soupeřům. Kdo s námi občas
vyrazí na soutěže, jistě zná PM Stars Pardubice,
které jsme na této soutěži porazili...
Celkové pořadí:
1. ANGELES Dance Group – Dvůr Králové
nad Labem
2. Mažoretky MARLEN – Kostelec nad
Orlicí
3. Mona - Náchod
4. Pusinky – Poniklá
5. PM Stars – Pardubice
Martina Holubcová

Minipusinky a Pusinky v akci
Roční námaha a nekonečné nacvičování,
které během roku absolvovaly Minipusinky
a Pusinky, se od dubna změnila v soutěžní klání.
Od začátku dubna do konce školního roku mají

foto: TJ Sokol Poniklá
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naplánované zúčastnit se cca 4-5 soutěží.
První soutěž pro Minipusinky a Pusinky
byla v Jilemnici 1. 4. 2017 – Dance box 2017.
Účast v kategoriích pro cvičení s pompóny
nebyla velká, ale i přesto byli všichni rádi,
že si mohou vyzkoušet soutěžní atmosféru.
Minipusinky soutěžily o umístění s týmem
ze Smiřic, Pusinky měly ve své kategorii dva
týmy ze Rtyně v Podkrkonoší. Při vyhlašování
byly oba týmy hodně netrpělivé, nakonec dvě
stříbrná místa byla odměnou pro všechny. Minipusinkám první místo uniklo jen o vlásek, kdy
obdržely známky 1, 1, 2, 2, 2 a vítězný tým 2,
2, 1, 1, 1.
8. 4. 2017 oba týmy vyrazily do České
Kamenice na 6. ročník Českokamenické
mažoretky. Cvičení s pompóny – cheerleaders
– je v této soutěži více obsazené. V kategorii
do 10 let byly s Minipusinkami další 4 týmy,

„První místo vyhrává tým z … Poniklé – Minipusinky“
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v kategorii starší juniorky do 15 let byly týmy
4, včetně ponikelských Pusinek.
Minipusinky skladbu zacvičily moc hezky,
snažily se všechny nedostatky z minulé soutěže
odstranit a dokázaly se i usmívat na porotu.
Pusinky byly nervózní, ale skladbu zvládly na
výbornou. Svou kategorii zahajovaly, takže
po odcvičení mohly v klidu sledovat zbývající
3 týmy, se kterými byly v kategorii.
Při vyhlašování kategorie kadetky – pompon (Miniusinky) zavládla velká nervozita.
Vyhlašovaly se pouze týmy na medailových
pozicích. Při vyhlášení 3. místa Minipusinky
doufaly, že uslyší své jméno, ale vyhlásili jiný
tým. Že by stříbrná příčka? Bohužel, ani ta
nebyla pro Poniklou. Uklidnit děti a přesvědčit
je, že 4. místo je krásné a že budou muset ještě
maličko „zabojovat“ v příští soutěži, dalo hodně
práce. Ještě ale nebylo vyhlášeno 1. místo. V to

foto: TJ Sokol Poniklá
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nikdo z nás moc nevěřil. Když z úst moderátora zaznělo, že: „První místo vyhrává tým z …
Poniklé – Minipusinky“, propukla mezi dětmi
neskrývaná radost. Rodičům, kteří přijeli dětem
fandit, se v očích zatřpytily i slzičky dojetí. Malé
děti se dokonce rodičů ptaly, proč brečí..:-)
Při vyhlášení Pusinek bylo téměř jisté, že
medaile bude, jen nebylo jasné, z jakého kovu.
Holky mají sestavu postavenou více na cvičení
a efektech přesunů, místní Limaxis v letošním
roce pojaly sestavu ve stylu cheerleaders,
kdy do sestavy zařadily více gymnastických
a akrobatických prvků a zvedaček. Možná právě
proto Limaxis zvítězil a pro Pusinky „zbylo“
nádherné 2. místo.
Velké poděkování patří rodičům, kteří
pomohli s odvozem do Kamenice, pomohli
s nalíčením a česáním a v hledišti vytvořili pro
oba týmy výbornou atmosféru.
Martina Holubcová

Turnaj ve stolním tenise 2017
V neděli 9. 4. uspořádala TJ Sokol Poniklá

Již 9. ročník turnaje

TJ Sokol Poniklá

XVI. Všesokolský slet se blíží
Na přelomu června a července 2018
proběhne v Praze XVI. Všesokolský
slet. Cvičenci na cvičenky z Poniklé se
často účastnili při cvičení na sletových
skladbách. Rádi bychom si opět zacvičili a ne jen v Praze, proto pokud máte
zájem a chuť zacvičit si a prožít spoustu
krásných okamžiků, obratem nás kontaktujte.
Zdenka Petrušková, 720165987.
720165987
Martina Holubcová, 732233117.
732233117
již 9. ročník Jarního turnaje ve stolním tenise.
Turnaj se odehrál v naší sportovní hale na
6 stolech.
Hráči byli rozlosováni do 4 skupin po
osmi hráčích. V jedné skupině bylo pouze 7
hráčů. Hrálo se každý s každým na dva vítězné
sety. Do pavouka postoupili první čtyři z
každé skupiny. Dále se hrálo již vyřazovacím

foto: TJ Sokol Poniklá
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způsobem. Osmifinále, čtyřfinále, semifinále,
finále a zápas o třetí místo. Tentokrát se hrálo již
na tři vítězné sety. Zajímavostí letošního turnaje
byla účast výborně se bránícího vozíčkáře Jana
Suji, který se probojoval až do semifinále, kde
už nestačil na trpělivou hru ponikelského hráče
Jiřího Paulů, který vyhrál 3:1. V druhém semifinále porazil Skalský Milan z Vysokého nad
Jizerou Miloslava Kozáka 3:2. Ve finále porazil
výborně hrající Milan Skalský Jiřího Paulů 3:0.
Třetí skončil vozíčkář Jan Suja.
Hrál se také turnaj útěchy o 17.-31. místo,
zvítězil Miloš Václavík.
Poté následoval turnaj ve čtyřhrách, kterého
se zúčastnilo 10 dvojic. Ve finále se utkaly dvojice Jiří Paulů a Miloš Václavík proti dvojici
Zbyněk Jirouš a Miloslav Kozák. Paulů a Václavík vyhráli 2:0 na sety.
Letošního ročníku se zúčastnilo 31 hráčů,

TJ Sokol Poniklá
z toho 2 ženy. Celkem bylo odehráno 116 zápasů
ve dvouhře na 2 vítězné sety a 16 zápasů
dvouhry na 3 vítězné sety.
Ve čtyřhře bylo sehráno nejprve 20 zápasů
na dva sety, potom 4 zápasy na dva vítězné sety.
Během turnaje se hráči občerstvovali, chvá
lili výborný guláš, který pro ně uvařil pan Stanislav Šedý. Dále byly v nabídce klobásy a párky.
Ke kávě skvělé koláče paní Lenky Scholzové.
Chtěli bychom poděkovat všem sponzorům
turnaje, kterým byli :
- Rautis, a.s., Autodílna Paska a syn,
Singing Rock Poniklá, Josef Bekr Poniklá, TS
Paul Dance, SD Jilm Jilemnice, Obecní úřad
v Poniklé.
Turnaj končil asi v 18,00 h a velmi se po
vedl. Již se těšíme na jubilejní 10. ročník.
L. Soukup

Ve finále porazil výborně hrající Milan Skalský Jiřího Paulů 3:0. Třetí skončil vozíčkář Jan Suja.
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Jodasův mlýnek v Nové Vsi
u Poniklé
Mlýn Josefa Jodase stojí v nevelké vsi zhruba o dvou desítkách číslech popisných, která je
dnes součástí Poniklé. Urbář z roku 1642 zde
uvádí pouhé tři osadníky bez potahu. Stojí na
levobřežním přítoku Jizery – Roudnickém potoce, který v minulosti poháněl tři vodní mlýny.
Jeho průtočnost není nijak ohromující, takže
se jednalo vesměs o mlýny prostého jednoho
složení s nepříliš dlouhou existencí. V minulosti
tu větší tradici měla patrně horní díla než vodní,
po jejichž těžbě je dosud ještě zachována řada
stop.
Železo se zpracovávalo i v čp. 19 (dnes
umělá líheň pstruhů a lipanů čp. 9). Právě tento objekt kdysi také poháněl svoje vodní kolo
vodou Roudnického potoka. Stojí přímo pod
novoveským mlýnem čp. 14 (dnes čp. 12) od
něhož roku 1907 přikoupil vodní právo.
Novoveský mlýn je spojen především
s mlynářským rodem Jodasů, kteří se zde vy-

skytují v celém průběhu 19. století. Dodnes
je největší koncentrace tohoto příjmení právě
v severovýchodních Čechách a samozřejmě
v Praze. V Čechách žije pouze něco přes 300
příslušníků tohoto rodu. Význam jména se odvozuje údajně od keltského „Jodok“ (bojovník),
které se v minulosti do češtiny překládalo jako
křestní jméno Jošt.
Rod Jodasů mlynařil také už roku 1770 na
nedalekém ponikelském mlýně čp. 14 u bývalé
továrny Palme Stumpe (n. p. SEBA), v 19. století
býval i na Javorském mlýně u Bělohradu anebo
též na mlýně čp. 28 v nedaleké Víchové nad
Jizerou.
Zdeněk Jodas, autor knihy Vodní díla
v povodí Mohelky a Zábrdky, na svých oso
bních stránkách popisuje, že nejstarším
známým předkem rodu je kundratický rychtář
Jakub Jodas (1611) a že se jeho rod často pohyboval v řemeslech souvisejících s mlýny.
Na Českodubsko se rod rozšířil roku 1880
přiženivším se mlynářským pomocníkem Josefem Jodasem ze Staré Vsi u Vysokého nad
Jizerou.

Umělá líheň pstruhů a lipanů čp. 9 přímo pod novoveským mlýnem čp. 14 (dnes čp. 12).

foto: Přemysl Špráchal
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Ostatně dnes šesté nejoblíbenější křestní
jméno Josef bylo tehdy oblíbené nejen obecně,
ale taktéž u Jodasů, kde se dědilo z otce na
syna. Na mlýně v ponikelské Nové Vsi známe
minimálně tři generace mlynářů tohoto jména.
Mlynář Josef Jodas zemřel dne 4. prosince 1879
ve věku 69 let. O necelé tři měsíce předtím pochoval farář Jan Slezák i jeho o pět let starší
manželku. Oba zemřeli na „sešlost věkem.“
Jejich stejnojmenný syn se dožil 61 let a vnuk
Josef byl nejspíše také posledním mlynářem na
tomto mlýně.
Společnou vodoprávní povinností všech
mlýnů bylo tzv. úřední vyměření normálního
znamení čili vodního cejchu, který jim povoloval a zároveň zaručoval jistou míru hladiny potoka k užívání. Mlynář Josef Jodas si o vyměření
zažádal roku 1877. Byl to však člověk podnikavý a nevšedně šetrný. Takže když zjistil, že
k podobnému vyměření má dojít také u dalšího
mlýna v Přívlace čp. 38, s poníženou prosbou
u pověřené komise se snažil ušetřit náklady na
cestu aspoň tím, že by návštěvu spojili i s jeho
mlýnem, od přívlackého pouhých deset minut
cesty vzdáleného. Svoji prosbu zdůvodňoval

Ostatní
tím, že „…jelikož však jinak chudobný
řemeslník jsem a vůbec letos následkem nedostatku obilí mezi zdejším rolnictvem, na mém
tak zvaném staročeském mlýnu velmi málo
pracují … neb jsa otcem četné rodiny a podporovatelem starých již rodičů (kteří mu dva roky
nato opravdu zemřeli), nutně k tomu hleděti musím, bych kde možno výloh si ušetřil.“
Úřední vyměření se uskutečnilo za
přítomnosti mlynáře, c. k. okresního komisaře,
c. k. vrchního inženýra a starosty A. Holubce.
Vodní cejch byl označen iniciálami: J. J. 1877.
Jez byl v té době z kamenů položených na sebe.
Dnes je na tomtéž místě betonový. Zaniklý
náhon vedl nad cestou. Poháněl šestimetrové
vodní kolo na západní straně mlýna.
Znovu je o mlynáři Jodasovi slyšet až o desetiletí později, roku 1886. Jeho mlýn tehdy
vypadal trochu jinak, než jak ho známe dnes.
Byl celý dřevěný s šindelovou střechou, pouze
s kamennou podezdívkou. V okolí bylo několik
dalších mlýnů. Zvláště ty na Jizeře v Poniklé
a Přívlace měly výhodu nesrovnatelně vyššího
průtoku vody. Navíc asi 500 m od jeho mlýna
stával mlýn v Mladkově, který měl také přibližně

foto: Přemysl Špráchal
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30x vyšší průtok. V tomto nevyrovnaném
konkurenčním prostředí se Josef Jodas rozhodl,
že svůj mlýn obohatí o další činnost. Tou dobou si chudý horský lid přivydělával broušením
skla, tzv. skleněných perlí, tak si podal žádost
o přeměnu mlýna na brusírnu. Psal, že „jelikož
menší živnosti mlynářské, takzvané potoční
o jednom složení, co do výdělku následkem
soutěže velkých strojních mlýnů, tak dalece
klesly, že čistý výtěžek, z těch samých, při
největší pilnosti a skromnosti po mnoho již roků
nedosáhne – potahmo nezakryje nejnutnější vydání s dosti obmezenou výživou.“
Proto se rozhodl, že mlýn buď částečně,
nebo úplně přestaví na brusírnu. Poněvadž mu
však vodní síla nedovolovala mlít a zároveň
brousit, zařídil, že pomocí převodu hřebenového
kola by ve dne brousil a v noci mlel. Polovina
domu byla obytná a ve druhé byla mlýnice
s mlýnskými stroji a palečním kolem, které
bylo hřídelí spojeno s vodním kolem za vnější
zdí. V podkroví nad obytnou místností pak
zřídil brusírnu, kde plánoval 15 brusů. Zároveň
se před úřady ujišťoval, zda touto rozšířenou
činností nepřekročí rozsah řemesel povolených
živnostenským listem, aby se mu nezvýšil
odvod daní.
Ještě následujícího roku 1887 se však
nebrousilo. Schvalovací komise našla řadu
nedostatků a tak spuštění brusírny zamítla.
Zadlužený mlynář Jodas se tedy pustil do
jistých improvizací a v úřední korespondenci
čteme, že „…po provedených opravách prosí
v brzku o povolení neb se nalézá ve finanční tísni, poněvadž takovéto staré mlýnky nemohouce
míti nového zařízení.“
Opravy se týkaly poměrně zásadních
nedostatků. Bylo mu kupř. nařízeno snížit počet
brusů, jelikož zabíraly skoro celý volný prostor.
Podmínkou bylo též i zvýšení stropu alespoň
o 80 cm, neboť byl v podkrovní místnosti tak
nízký strop, že si dělníci u brusu nemohli ani
stoupnout. Zřízení ventilace však po horácku
okomentoval slovy: „…ostatně podotýkám,
že zde na horách na toto velká váha klásti
se nemusí, neb zde skoro stálá zima panuje
a ten nejčerstvější vzduch, jaký jen býti může,

Ostatní
každou skulinu najde a do místnosti až nemile
vniká.“ Kdo byl v zimě na půdě jakékoliv horské chalupy, jistě si dovede představit, že by taková práce byla spíše za trest. Proto dodatečně
ještě přislíbil, že bezodkladně orákosuje interiér
podkroví a pokryje vápennou omítkou, aby
brusičům umožnil alespoň nějakou přijatelnou
„temperaturu“ při práci.
Krátce na to se, navzdory všem těmto
úpravám, broušení perel brzy vzdal a mlýn
místo toho rozšířil o pekárnu. Podle samotného
Josefa Jodase se s broušením skla přestalo léta
1890; úřady však ukončení evidovaly ještě dříve
k roku 1888. Jak by u zdejšího mlynáře nebylo
s podivem, je možné, že brusírnu nějakou dobu
provozoval ne zcela oficiálně.
Každopádně hned roku 1892 znovu žádal
o povolení provozu brusírny, neboť se výroba
skleněných perel zas vzmáhala a mlynařina
s pekařstvím ho neuživila. Opět tedy žádal
spojit broušení skla na jeden poplatní list
s mlynářstvím a pečením chleba, aby mu ne
vzrostly náklady. Nebylo mu ale povoleno zprovoznit žádaných 10 – 12 brusů, tak se musel
spokojit s povolením pouze pro sedm brusičů.
Mlynářskou živnost ještě roku 1902 provozoval jeho stejnojmenný syn. Těsně před válkou
(1913) je však už na mlýně evidován obchodník
Čeněk Václavík a mlýn byl tou dobou nadobro
zastaven.
Za první republiky se ve mlýně už ne
mlelo a celá budova doznala výrazných změn.
Z Jodasů mlel pouze příbuzný František Jodas
ještě ve třicátých letech v sousední Víchové nad
Jizerou. Mezitím se z dřevěného mlýnku stala
jednopatrová zděná stavba s deseti byty. Roku
1921 bylo osm z bytů obsazeno několikero
rodinami a tak v domě dohromady bydlelo
32 oficiálně přihlášených osob. Jeden z bytů
obýval i Josef Koudelka, vrchní kočí firmy
Kraus & Kubánek (dnešní tzv. Kostivárna). Do
práce to tedy měl pouhých 500 metrů, přesto
tuto krátkou cestu, hned za mostem, přehradila
za protektorátu závora celnice na říšské hranici.
Článek by se také dal nazvat: co napsat o mlýně, o němž toho moc nevím. Přesto
předešlé řádky přinášejí příběh mlynáře pros-
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tého horského mlýnku v době, kdy menší mlýny
často začínaly rušit svoje živnosti a též se jedná
o malou sondu do života chudých řemeslníků na
konci habsburské monarchie. První republika
drobným mlynářům příliš nepřála a k jejich cí
lené likvidaci pak došlo až za komunistického
režimu. Ohlédneme-li se za osobností mlynáře
Josefa Jodase ml., uvidíme člověka šetrného
a podnikavého, který pocházel z tradičně
mlynářského rodu, jenž se nebál změn a byl
pro živobytí ochoten jakkoliv improvizovat.
Jeho rukopis je na úředních listinách úhledný
a slohově vyrovnaný. Z typické latinky, kterou
důsledně používá, vybočuje pouze jeho podpis
formou novogotické kurzívy, tzv. kurentu, který
v té době býval běžný i v celém obsahu textů
tehdejších listin.
Přestože si vzal dceru peřimovského rolníka Josefa Šádka, která později zemřela na
komplikovaný střevní tyfus, sám se zemědělství
nevěnoval. Patřila jim pouze čtyřicetiarová

Ostatní
(0,4 ha) louka na konci vesnice. Jejich děti,
kromě mlynáře Josefa nejml., se přiženily do
domu čp. 17 (dnes 21) přes cestu. Podobně
s nimi souvisí i bývalé čp. 15 (dnes čp. 2) na
začátku vsi. U všech obyvatel těchto domů se
často uvádí povolání mlynáře. Potomků měli
samozřejmě více, ale mnoho se jich vlivem vysoké úmrtnosti nedožilo dospělého věku a řada
z nich se nesnadno určuje, neboť byl otcem
vždy některý Josef Jodas.
Přemysl Špráchal

Nad věcí - obchod u školy
Zveme do nového obchodu na návsi!
Otevřeno každý den, a to takto:
pondělí - pátek: 7:30 - 17:00
sobota - neděle: 8:00 - 17:00
A co u nás najdete?
Na prvním místě potraviny - rádi bychom, aby to

Zaniklý náhon vedl nad cestou. Poháněl šestimetrové vodní kolo na západní straně mlýna.
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u nás fungovalo jako vaše “externí špajzka”:
- každý den čerstvé pečivo z pekárny v Semilech
- výborné zákusky a chlebíčky
- různé bagety a další svačiny
- pestrá nabídka potravin (trvanlivé i chlazené)
- spousta druhů nápojů (hlavně nealko, ale i pivo
a alko)
- čokoláda, bombóny, pendreky, sušenky...
Dále také sebevědomé výrobky buď přímo z
Poniklé nebo z nedalekého okolí, případně zajímavé produkty i z jiných regionů. Nabídka se bude
průběžně obměňovat, u mnoha věcí platí, že co
kus, to originál. Zrovna teď nabízíme:
- vypiplané textilní dekorace, polštářky a obaly na
knihy
- strašně pohodlné dětské tepláčky z biobavlny (velikost miminko - 2 roky)
- akvarelové obrázky a obrázky technikou decoupage
- voňavá mýdla s kozím mlékem
- dřevěné hračky, magnetky a jo-jo
- svíčky, kytičkové sponky, náramky pro malé
slečny
- hrnky vytáčené na hrnčířském kruhu

Zveme do nového obchodu na návsi!

Ostatní
- vynikající domácí marmelády a bylinkové sirupy
bez zbytečné chemie
- uzené ořechy, do kterých se zamilujete
- čokolády a bonboniéry poslední české
čokoládovny Carla
- med od ponikelských včelařů
- skleněné vitrážové šperky
- lesní sklo - repliky historického skla
Před krámkem vám za hezkého počasí rádi
uvaříme espresso, cappuccino nebo caffè latte
- na mlýnku máme výbornou kávu z liberecké
pražírny Nordbeans. Káva v provozu vždy od 9:00.
Těšíme se na vás a buďte nad věcí!
			

Bára Kulhavá

Nominace do seznamu
UNESCO
V polovině března byla ministrem kultury
podepsána nominace Tradiční výroby vánočních
ozdob z foukaných skleněných perlí na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Protože jsme na ní pracovali téměř
rok, rádi bychom čtenářům přiblížili práci, kterou

foto: Bára Kulhavá
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přéprava nominace zahrnovala. Nominaci, složku
formulářů a fotografií jsme vypracovali společně
s Ministerstvem kultury ČR, Národním ústavem
lidové kultury ve Strážnici a v neposlední řadě s
nositeli nominovaného statku - majiteli firmy Rautis z Poniklé v Krkonoších.
Největší důraz při předkládání nominace je
kladen na specifický dvacetistránkový formulář,
který popisuje výrobu skleněných perličkových
vánočních ozdob a všechny použité technologie,
uvádí se povinnosti institucí do nominace zapojených, které se budou podílet na zachování a
prezentaci ponikelské výroby v příštích letech.
Formulář byl na mnoha poradách zapojených institucí připomínkován a upravován, protože je třeba
důsledně dodržet věcnost a výpovědní hodnotu
textu stejně jako dané rozsahy textů. Na závěr byl
formulář přeložen do anglického jazyka, ve kterém
se odevzdává do sídla UNESCO v Paříži. Nutností
je také odevzdání deseti profesionálně nafocených
fotografií, které ilustrují výrobu a využití ozdob
v praxi, a také natočení dokumentárního filmu.
Natáčení probíhalo převážně na podzim roku 2016
v prostorách společnosti Rautis a v našem muzeu,
tvůrcem filmu byl známý semilský filmař a umělec
Vladimír Kubík, který na filmu pracoval společně
se svým synem Matějem. Vysoké požadavky jsou
kladeny zejména na dokument, který obsahuje
detailní popis výroby vánočních ozdob, princip
manufaktury, na základě kterého funguje ponikelský výroba, a souhlas výrobců s nominací do

Takto vypadá nominace do UNESCA!

33

Ostatní
seznamu UNESCO. Na všechny dokumenty, fotografie a DVD s filmem bylo třeba vytvořit správný
reprezentativní obal, tedy desky, ve kterých byla
nominace předána již k podpisu ministru kultury
a poté zaslána na UNESCO. Tohoto úkolu se ujal
knihař Jan Slivka z Prahy, který vytvořil desky s
motivem skleněných perliček v barvách trikolory.
Nyní, když je vše dokončeno, odevzdáno a
odesláno do Paříže, nezbývá nám, než čekat do
podzimu roku 2018 na rozhodnutí evaluačního
orgánu UNESCO. Evaluační orgán je sestaven z
dvanácti členů - šesti odborníků a šesti zástupců
nevládních organizací z oblasti nemateriální kultury z celého světa, kteří rozhodují o zařazení do
Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva. I Česká republika má v
tomto orgánu svého zástupce, nicméně ten o nominaci přicházející z naší země nemůže rozhodovat.
Zatím má Česká republika zapsáno na prestižním
seznamu pět prvků, ke kterým se můžou perličkové
vánoční ozdoby připojit - Slovácký verbuňk, Masopustní obchůzky na Hlinecku, Sokolnictví, Jízdu
králů na jihovýchodě Čech a Loutkářství na Slovensku a v Česku. Až za rok a půl se tedy dozvíme,
jestli se zúročila námi investovaná práce, čas a také
nemalé finanční prostředky vložené do projektu
nominace, zviditelnění a ochrany Tradiční výroby
vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí.
Lenka Tuláčková
Muzeum Českého ráje v Turnově
(převzato z Muzejního čtvrtletníku 1/2017)

foto: Bára Kulhavá
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Obec Poniklá
vyhlašuje sběr podnětů
pro změnu č. 2 Územního plánu obce Poniklá
Žádosti o změnu územního plánu pro aktuálně chystanou změnu lze předkládat
do 30. 6. 2017.
(teoreticky lze podat žádost o změnu i později, leč bez garance vypořádání
v rámci změny č. 2)
 Nelze předpokládat, že bude možné vymezit větší množství nově
zastavitelných ploch – proto žádáme o uvážlivé rozhodování o skutečné
aktuální potřebě změny způsobu využití pozemků.
 Na nákladech za pořízení změny územního plánu se budou společně
podílet i uspokojení žadatelé (nově vymezené plochy k bydlení
a komerční činnosti).
 Velmi by pomohlo, kdyby někdo vyhodnotil své aktuálně existující „právo
zastavitelnosti“ jako zbytné a mohl ho (za určitých podmínek, o nichž lze
dále jednat) postoupit ve prospěch jiného pozemku.
 Veškeré žádosti o změnu územního plánu podané před 1. 5. 2017 je
třeba jejich autory potvrdit (stačí telefonicky!). V opačném případě na ně
může být pohlíženo jako na neaktuální. (Obecní úřad v příštích dvou týdnech

bude sám aktivně oslovovat žadatele z let minulých s žádostí o vyjádření. S ohledem
na množství nevypořádaných žádostí a časovým rozpětím jejich podání však
podmiňuje jejich další zohledňování jejich potvrzením.)

 Aktuální podoba Územního plánu obce Poniklá je k náhledu na OÚ nebo
na internetových stránkách obce (sekce: úřad/územní plán)

Podrobnosti k teoretické možnosti změn ÚP podá:
Tomáš Hájek (Hajek@ponikla.cz, 481 585 133, 603 569 389, nebo osobně
na OÚ – po předchozí domluvě)
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