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Úvod
Pod horami
číslo: 184, ročník 46

Slovo redakce
Milí čtenáři, vážení sousedé,
začaly nám prázdniny (pravda, s mým
zpožděním už je těch prázdnín skoro půlka
a pouť, tedy začátek podzimu, mi dýchá na
záda) a s nimi žurnalistická okurková sezóna. I já bych se s vámi podělil o jednu
okurku.
Jak jste si jistě všichni všimli, houby
rostou úplně všude, kromě nových asfaltových cest, a tak jsem i já s dcerkou vyrazil
na houby. Podle vyprávění zkušených houbařů, kteří museli volat své příbuzné, aby
je vysvobodili z té hromady hub, kterou
naskládali v háji a neměli jak odnést, jsem
se vybavil košíkem pro dceru a nůší pro
mne. No, abych to zkrátil, po tříhodinovém
prolejzání houštin (s nůší na zádech to bylo
fakt super) Eliška prohlásila: „Našli jsme
jen dvě červivý babky, jdeme domů“.
Tak jsme si sedli na zahradě na terasu
a s němým úžasem sledovali ty stále proudící průvody s plnými koši. Holt naplavenina opět narazila do zdi.
Nicméně v Poniklé se toho děje tolik,
že se nám okurková sezóna vyhla velikým
obloukem a vy si příjemě o všem, co se
událo a co se připravuje, přečtete. Odpusťte mi proto, prosím, tu jednu malou houbařskou okurku...
Uvidíme se na pouti!
Marek Kulhavý - redaktor

Rautis a.s., přijme na HPP pracovníka do výroby:
- výroba perličkových vánočních ozdob,
malování, stříbření, řez perlí
Více informací na tel.:
739 076 827 (Jarmila Volejníková)
736 109 917 (Marek Kulhavý).
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430 výtisků
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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:
2. 6. jsme se opět mohli kochat pohledem na
krásná stará auta na návsi. Poniklou si totiž
vybrali jako jednu ze svých zastávek účastníci
jedné z veteránských jízd.
Foto: Bára Kulhavá
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Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
květen - červen 2017
Vážení ponikelští sousedé,
i letní číslo Vám přinese to nejdůležitější z jednání obecní rady.
Rada obce projednávala vyúčtování
vodného a stočného za rok 2016. Celková
provozní bilance systému skončila v kladných
číslech + 351 807 Kč (z toho výsledek vodného byl + 184 889 Kč, výsledek stočného
+ 166 918 Kč). Do výše uvedených čísel však
nejsou kalkulovány odpisy 1 146 773 Kč a investice do vodovodní sítě 4 538 916 Kč (obnova řadů – z větší části kryto dotací LK), a do
kanalizační sítě 109 492 Kč (projektová dokumentace propojení).
Rada obce vzala na vědomí požadavky
týkající se místních komunikací, kdy odsouhlasila opravu komunikace na Jilmu v úseku
Peterková – Bultas, odsouhlasila jednoduchou
úpravu komunikace od Harcuby k Michalcovým (čp. 78), odsouhlasila zajištění opravy komunikace k RD Šedivých a odsouhlasila opravu
tarasu k RD pana D. Šíra.
Rada obce odsouhlasila přidělení zakázky Rekonstrukce místní komunikace
na Novotný kopec za cenu 1 550 644 Kč bez
DPH firmě Václav Stránský, Zálesní Lhota.
V termínu pro doručení bylo obdrženo 5 nabídek uchazečů. Nejnižší nabídková cena byla
1 550 644 Kč, naopak nejvyšší nabídková cena
činila 1 881 000 Kč. Termín dokončení akce je
30. 9. 2017.
Rada obce odsouhlasila pořízení kovaného oplocení (řetěz) pomníku padlým v Poniklé od Jindřicha Beneše z Nové Paky za cenu
60 000 Kč. Byla zvolena varianta kovaného
zdobnějšího řetězu (místo stávajícího plotu
z drátěných polí, nebo alternativního návrhu
kovaného plotu). Nový plot bude založen na
nových betonových patkách (provede obecní
četa), zmenší se ohrazené území.
Rada obce vzala na vědomí doplnění
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žádosti o dotaci na projekt bezbariérovosti ZŠ Poniklá a přístavbu III. etapy tělocvičny. Žádost byla upravena o nezpůsobilé
náklady, kterými se dle hodnotitele projektu
stala kompletní přístavba vyjma I. nadzemního
podlaží, kde jsou umístěny toalety a odborná
učebna dílen. Aktualizovaná finanční analýza
projektu je nyní následující: celkové výdaje
27 530 481 Kč, dotace 20 091 354 Kč, vlastní
zdroje 7 439 126 Kč. V současné době již máme
potvrzeno, že naše žádost splnila podmínky přijatelnosti a formálních náležitostí a dále splnila
podmínky věcného hodnocení, kdy jsme obdrželi 28 bodů z možných 31. Držíme si palce dál,
abychom se dostali na seznam podpořených
projektů!
Rada obce se spolu s architekty a občany
zúčastnila veřejného plánování nad prostory
bývalého hřiště u Jizery a prostoru kolem
kulturního domu Kantýna. Toto setkání bylo
součástí projektu podpořeného z dotačního fondu Libereckého kraje, kdy výstupem je uspořádané setkání, sběr podnětů od občanů a jejich
následné zapracování do projektových studií.
Rada obce diskutovala o možnosti předložení žádosti o dotaci na položení tartanového povrchu běžecké dráhy u fotbalového hřiště, pískového doskočiště s rozběhovou dráhou
a víceúčelové plochy pro skok vysoký a odhoziště z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul č. 6. Dotace je poskytována
až do výše 70 % uznatelných nákladů, jedinou
podmínkou je její vyčerpání ještě v letošním
roce. Se záměrem bylo seznámeno zastupitelstvo obce, které tento krok odsouhlasilo.
Rada obce odsouhlasila vznik pracovní
skupiny „Vesnice roku“ a jmenovala jejím
předsedou Mgr. Jiřího Paulů. V příštím roce
se tak naše vesnice zapojí do boje o toto prestižní ocenění.
Vážení sousedé, za celou obecní radu vám
přeji prosluněné léto plné zážitků a výjimečných událostí.
Petra Novotná, místostarostka
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Nové asfalty
Ke konci května dokončila firma Strabag první letošní etapu asfaltování vybraných
obecních komunikací, téměř již nesjízdných.
Nový povrch čeká na chodce i řidiče za školou
a také od čtyřřadovky vzhůru. Druhou a zhruba
dvojnásobně větší část letošních oprav ještě
provede firma Stránský, která vybuduje cesty
na Novotný kopec a k zemědělskému družstvu.
Práce proběhnou v druhé polovině srpna
a v září. Budeme tak moci ze seznamu havarijních cest odmazat tyto důležité úseky. A jelikož
na všech cestách opravujeme povrchy i podloží
po předchozích výkopových pracích při obnově
vodovodních řadů, můžeme si uplatnit odečet
DPH. Jen to činí úsporu zhruba půl milionu korun! Samozřejmě alespoň provisorně musíme
opravit i řadu dalších stále ještě nezpevněných
obecních komunikací. Budeme-li se chtít z marasmu těchto nekonečných oprav alespoň trochu

Dlabolovo koleno rozvrtáno.

Obecní hlásný
vymanit, nezbude, než udržet asfaltovací tempo
i do dalších let. Pár jich ještě bude.
Dlabolovo koleno rozvrtáno
Není to sice obecní akce, ale jelikož má
velikost celého obecního rozpočtu, pozornost jí
věnovat musíme. Navíc se mnohých z nás týká
zhruba dvakrát denně – narovnání „Dlabolova
kolena“. Několik set tater hlíny z pravobřežní
části Kákovského potoka je již přemístěno, brzy
se bude hrabat na druhé straně. Tak snad nevyzpytatelná geologie nepřipraví stavebníkům
nepříjemné zvýšení nároků na stavbu a neohrozí
letošní termín dokončení.
Vodní hrátky na návsi
Pomalu, leč jistě se klube dětský vodní
kout na struze na návsi. Nerezové prvky jsou
již kompletní, úprava jejich okolí zatím nikoliv.
K úplnému dokončení loňských prací ostatně
chybí doladit některé detaily na více místech.
Takže stále je se nač těšit.
Četa se zabydluje
V areálu zadního dvora bývalé přádelny
postupně vznikají důstojnější prostory pro obec-

foto: Tomáš Klikorka
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ní četu - prostorná dílna, sociální zařízení, skladovací prostory, garáže. Okna jsou vyměněná
a na objektu mohla být už i nová střešní krytina.
Jenže to bychom nesměli zjistit, že nám teče do
zdravotního střediska. Než aby dětem v čekárně
kapalo do zátylku, to raději pan pokrývač Saska přehodnotí pořadí akcí. A základna čety, do
které zatím neteče, ještě nějaký měsíc počká.
Jiné práce je na ní i tak ještě dost.
Obecní uši 2 - Plánujeme s veřejností
Po loňském úspěšném debatním odpoledni
s názvem „Obecní uši dokořán“ jsme letos opět
zapojili ochotné Ponikeláky do promýšlení věcí
veřejných. Sešli jsme se sice v užším kruhu, což
ale bylo s ohledem k úzce definovaným cílům
debaty pochopitelné. Chybí nám, jak asi uznáte,
v dolení Poniklé nějaký příjemný veřejný prostor, který by sloužil jak veřejnosti, tak školce.
V pokusu o něco podobného, co se podařilo
na návsi, zkoušíme tedy připravit na takový
přerod hřiště u Jizery. A zároveň chceme vyřešit
tristní stav okolí kulturního domu. Po plodné

Obecní hlásný
debatě byl předem definovaný záměr posunut
a domyšlen, kreslí se, uvidí se...
Koupaliště
Celá řada drobných i větších úprav
koupaliště zaměstnala obecní četu. Začátek léta
tomu sice úplně nepřál, ale v jeho dalších fázích
neleňte a využijte chutě možnosti zaplavat si
v čisté vodě, využít služeb bufetu a nebo si jen
tak odpočinout v pěkném koutu vesnice. Vstupné do koupaliště je lidové: 30,‑ Kč dospělí,
20,- Kč děti, děti do 100 cm zdarma. Co se
ovšem nepovedlo, to byla akce vítání léta –
První koupání s muzikou. Počasí sice nebylo
nic moc, ale aby nepřišel skoro nikdo, tak to
zase tak kór ohavně nebylo... Pár šťastných
dětí si alespoň užilo pro sebe dosyta připravené
atrakce a z večerního koncertu profitovala
alespoň OSA, na je jíž poplatek padla větší část
(!) vybraného vstupného!
Divácký rekord
Ještě tristnější ovšem byla návštěvnost

Celá řada drobných i větších úprav koupaliště zaměstnala obecní četu..
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dosud posledního Večeru při svíčce v zasedací síni obecního úřadu. U příležitosti oslav
200 let od nalezení Rukopisu královédvorského
nazkoušelo umělecké sdružení Montalban výběr
jeho velkých hrdinských zpěvů i niterných
lyrických básní. To, že klenot středověkého
písemnictví doprovázený hrou na loutnu nezláká
davy, by snad nepřekvapilo. Ale i tak 1 (slovy:
jeden) divák předčil všechna má očekávání...
Na druhou stranu je ale třeba spravedlivě podotknout, že jsme hráli pro elitu – tím jediným divákem byl pan farář Kvapil, doplněný od zhruba
třetiny představení ještě dodatečně přišedším
panem doktorem Kavánem. A i když je to
třeba zvláštní, hrálo se našemu devítičlennému
souboru v Poniklé nádherně.
Kulturní ozvěny
A když už jsem výše dvakrát nakousnul tu
kulturu, rád děkuji všem, kteří nám v minulých
dvou měsících něco pěkného připravili. Vlastně
toho nebylo zase tak málo. Koncert i výstava
ZUŠ, Noc kostelů, Pohádkový les, Oslava sv.
Floriána, galavystoupení mažoretek, pohádka dětí z MŠ a snad i něco dalšího. Asi nikdo
z nás neměl čas vidět vše, ale snad i ta část
navštíveného umožnila našemu putování tímto
světem trochu se povznést nad pěnu dní.
Tomáš Hájek, starosta

Jednání Zastupitelstva obce
Milí čtenáři, zde Vám předkládám
nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá. Je to výtah podstatného
z 18. schůze. Pro podrobnější zápis včetně
příloh doporučuji otevřít úřední desku na www.
ponikla.cz. Ještě trochu statistiky: 18. zasedání
se konalo 22. 6. 2017 (přítomno 9 zastupitelů,
omluveni: S. Václavíková, J. Jón, J. Urík dorazí
později, J. Paulů, J. Bekr, S. A.- M. Fišerová).
1. Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
(bod 2/18. zasedání):
Zprávu přednesla Petra Novotná. Zpráva je
přílohou oficiálního zápisu a je dohledatelná
na webu obce.

Zastupitelstvo obce
Diskuse:
M. Kulhavý: Plánuje se v cestě na Novotný kopec kanalizace?
T. Hájek: Ano.
Návrh usnesení č. 174:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 21. 4. do 22. 6. 2017.
2. Hospodaření obce Poniklá v roce
2016 a zpráva auditora (bod 3/18. zasedání):
Veškeré zprávy dokumentující hospodaření obce
Poniklá a jejich příspěvkových organisací, jakož
i zpráva krajského auditora jsou k dohledání zde:
http://www.ponikla.cz/urad-2/dokumenty-rozpoctoveho-hospodareni/
Z předložených zpráv zdůrazněme, že:
- Audit neseznal žádných pochybení
- Obec i její organizace zakončili loňský rok
v kladných číslech
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 175:
ZO Poniklá schvaluje účetní závěrku obce Poniklá za rok 2016, celoroční hospodaření obce
a závěrečný účet obce za rok 2016 včetně zprávy
nezávislého auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2016.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 176:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Základní škola ve výši 177 046,48 Kč a schva
luje převedení této částky ze syntetického účtu
(SÚ) 431 (výsledek ve schvalovacím řízení)
následovně: 117 046,48 Kč na SÚ 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období),
30 000,00 Kč na SÚ 411 (fond odměn),
30 000,00 Kč na SÚ 413 (reservní fond).
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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Návrh usnesení č. 177:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola ve výši 1 494,85 Kč Kč a navrhuje převedení této částky ze SÚ účtu 431 (výsledek ve schvalovacím řízení) následovně:
1 494,85 Kč na SÚ 413 (reservní fond).
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3. Odpady v rámci SMO Jilemnicko (bod
4/18. zasedání):
Mimořádný finanční příspěvek SMO Jilemnicko - důvodová zpráva (autor: SMO Jilemnicko)
Jilemnicko – svazek obcí provozuje v současné
době systém šesti komunitních kompostáren
v rámci celého území SO ORP Jilemnice. Pro
zajištění provozu disponuje vlastní technikou
(nákladní vůz, traktor, drticí vůz, překopávač,
síto). Tato technika je provozována Technickými službami Vítkovice a její obsluha je zajištěna
zaměstnanci TS a následně fakturována Svazku. Vzhledem k tomu, že je zapotřebí stále se
rozrůstající systém kompostování organizačně
a technicky zabezpečit a odstranit tak závislost
provozu systému na jedné z členských obcí,
potažmo závislost na daném volebním období,
plánuje Jilemnicko – svazek obcí připravit
pro potřeby uskladnění techniky, její údržby
a provozu vlastní technické zázemí. Jedná se
o nákup pozemku v lokalitě Hrabačov (centrum území s dobrou dostupností) a následnou výstavbu skladovacího a obslužného objektu včetně dílny, garáží a administrativního
zázemí. Toto zařízení by mělo být koncipováno s dostatečnou kapacitou, aby svazek
mohl v budoucnu uvažovat také o možnosti
vlastního zajištění kompletního odpadového
hospodářství v regionu. Protože je nyní nutné
zajistit první krok, kterým je nákup pozemku,
žádáme zastupitelstva členských obcí a měst
o schválení jednorázového mimořádného
členského příspěvku za tímto účelem ve
výši 110,-Kč/obyvatel. Tento příspěvek by
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byl splatný ve dvou částkách ve výši 50 %
(55,- Kč/obyvatel do konce září 2017 a 55,Kč/ obyvatel do konce února 2018). Výše
příspěvku pokryje nákupní cenu pozemku v částce 2.300.000,- Kč a daň z nabytí
nemovitosti. Majitelem pozemku by se stal
Svazek, jehož majetek je plně majetkem všech
členských obcí. Vlastnictví pozemku umožní
vedení Svazku připravit kvalitní technickou
dokumentaci a případný podnikatelský záměr
pro provoz odpadového hospodářství. Cílem
celého záměru je dosažení nezávislosti na
komerčních subjektech, zajištění kvalitního
technického zázemí a organizačního zázemí
(pravděpodobnost převedení majetku do nově
vzniklé organizace založené Svazkem). Nově
vzniklý objekt by měl v budoucnu také sloužit
jako zázemí pro další činnost svazku a plánuje
se i vytvoření vzdělávacího centra s cílem
osvěty v oblasti nakládání s odpady a ochranou přírody.
18:24 Příchod J. Urík, počet zastupitelů 10.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 178
ZO Poniklá schvaluje mimořádný členský
příspěvek Jilemnicku – svazku obcí za účelem
nákup pozemků v katastru Hrabačov (parc.
č. 815/1, 815/13, 815/36, 815/37, 816/1 o celkové výměře 16 068 m2) ve výši 110,- Kč/
obyvatel. Mimořádný členský příspěvek bude
rozdělen do dvou splátek ve výši 55,- Kč/obyvatel do konce září 2017 a ve výši 55,- Kč/
obyvatel do konce února 2018 a to na základě
zaslaného předpisu k platbě.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4. Společné výběrové řízení na odvoz
odpadů (bod 4/18. zasedání):
Společné výběrové řízení na odvoz odpadů účast obce v centralizované veřejné zakázce
“Komplexní nakládání s odpady”
Jilemnicko - svazek obcí v současné době
připravuje centralizované zadání veřejné zakázky na služby v odpadovém hospodářství
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s názvem “Komplexní nakládání s odpady”.
Centralizovaného zadání této veřejné zakázky se zúčastní všechna města a obce svazku
Jilemnicko. Hlavním důvodem je společnou
zakázkou získat nové a lepší podmínky pro
služby v odpadovém hospodářství, zejména
tedy pro svoz komunálních odpadů a tříděných
odpadů.
Diskuse:
M. Kulhavý: Pokud se bude soutěžit, ovlivní to
nyní nějak obecní odpadový systém?
T. Hájek: Ne. Soutěží se vztah obec x svozová
firma, ale systém obec x občan je stále režii
každé obce.
M. Kulhavý: Má tento krok souvislost
i s pozemkem, který chce svazek kupovat?
T. Hájek: Jilemnicko po vzoru jiných svazků
dlouhodobě uvažuje o řešení odpadového
hospodářství částečně ve své režii. Zatím se
to týká jen kompostování, do budoucna se
uvažuje třeba o tříděném odpadu. Větší důraz
na vlastní řešení odpadů vyvolá případný
neúspěch soutěže na svozovou firmu.
Návrh usnesení č. 179:
ZO Poniklá schvaluje smlouvu o centra
lizovaném zadávání veřejné zakázky „Komplexní nakládání s odpady“ v nadlimitním
otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění (dále jen „ZZVZ“), mezi Jilemnickem
– svazkem obcí jako centrálním zadavatelem
a obcí Poniklá jako zadavatelem a pověřuje
starostu obce podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5. Školské obvody (bod 5/18. zasedání):
Na základě žádosti obce Jestřabí v Krkonoších
dojde k formálního úpravě toho, co již léta funguje. Jelikož Jestřabí v K. není zřizovatelem
MŠ a ZŠ, mělo by mít dohodu s obcí, která
zřizovatelem je. Pro Jestřabí padají do úvahy
Poniklá (pro k. ú. Jestřabí v K. a Roudnice)
a Víchová n. J. (pro k. ú. Křížlice). S oběma
obcemi by mělo mít Jestřabí o této skutečnosti

sepsanou dohodu a všechny obce by pak tyto
dohody měly zohlednit ve svých Obecně
závazných vyhláškách.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 180:
ZO Poniklá schvaluje dohodu o vytvoření
společného školského obvodu základní školy
a mateřské školy mezi obcí Poniklá a obcí
Jestřabí v Krkonoších v předloženém znění.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 181:
ZO Poniklá schvaluje Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017, kterou se stanoví část
společného školského obvodu mateřské školy
a základní školy v předloženém znění.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6. Prodej pozemků ppč. 110/2 a ppč. 111
v k. ú. Poniklá (bod 6/18. zasedání):
Žadatel Daniel Šír, Poniklá 68
Ppč. 110/2 – 169 m2 – ost. plocha – neplodná
půda; dle ÚP bez určení
Ppč. 111 – 50 m2 – trvalý travní porost; dle ÚP
stabilizovaná plocha bydlení
Návrh ceny:
110/2: 4 m3 dřeva po 800 Kč, odtud 50 za m2
+ (4 x 800/169) za stromy = 69 Kč za m2 (tedy
11 661 Kč za celek)
111: 1 m3 dřeva za 800 Kč, odtud 50 za m2 +
(800/50) = 66 Kč za 1 m2 (tedy 3 300 Kč za
celek)
Rada obce navrhla žadateli, aby zároveň
s prodejem zřídil bezúplatně služebnost na
jižní straně ppč. 108/1 v k. ú. Poniklá (okolí
vodního zdroje) za odběr vody a přístup ke
zdroji ve prospěch obce Poniklá. Žadatel
s navrženým souhlasí.
Diskuse:
D. Šír nahlásil, že je ve střetu zájmů.
Návrh usnesení č. 182:
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ZO Poniklá schvaluje prodej pozemků
ppč. 110/2 za cenu 69 Kč za m2 a ppč. 111
v k. ú. Poniklá za cenu 66 Kč za m2 Danielu
Šírovi (Poniklá čp. 68). Nabídka je platná do
31. 12. 2018. Zároveň s prodejem pozemků
bude bezúplatně zřízena služebnost na jižní
straně ppč. 108/1 v k. ú. Poniklá (okolí vodního zdroje) na odběr vody a přístup ke zdroji
ve prospěch obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7. Směny pozemků u obecní komunikace
u čp. 175 (bod 8/18. zasedání):
Na 15. ZO (15. 12. 2016) byl schválen prodej
pozemků 236/1 a ppč. 238/2 Mgr. Elišce Palasové a Ing. Tomáši Noskovi. Tito vlastníci
čp. 175 požádali obec o pomoc se zajištěním
přístupu ke své nemovitosti. Obecní komunikace je totiž z obou stran v současné době
nepoužitelná pro motorová vozidla:
• U čp. 176 – kolna, úprava pozemku na zahradu
• U čp. 173 – nájezd k nemovitosti
Na základě místního šetření se jako
nejschůdnější jeví částečná směna pozemků
(resp. vzájemný prodej) tak, aby vznikl nový
přístup od čp. 175 přímo na krajskou silnici.
Navržené prodeje:
• Obec kupuje od Jana Bledého a Ing. Milana Bledého pruh pozemku o výměře 110 m2
odděleného z ppč. 1417/1 v k. ú. Poniklá (pruh
šíře 5,5 m na severu pozemku).
• Obec prodává Janu Bledému a Ing. Milanu
Bledému nejjižnější část ppč. 2987 o výměře
180 m2
• Obec prodává Mgr. Elišce Palasové a Ing.
Tomáši Noskovi část ppč. 2967 o výměře
78 m2.
Diskuse:
M. Kulhavý: Bavili jsme se tu také o tom, že
chceme podporovat mladé lidi, kteří tu chtějí
trvale bydlet, je to určitý druh podpory.
J. Urík: Pakliže přístup po obecní komunikaci
k obytnému domu není možný, je povinností
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obce pomoci majitelům s jiným přístupem.
Návrh usnesení č. 184:
ZO Poniklá schvaluje koupi části ppč.
1417/1 v k. ú. Poniklá o výměře cca 110 m2
za cenu 50 Kč za m2, schvaluje prodej části
ppč. 2967 v k. ú. Poniklá o výměře cca 225 m2
Janu Bledému a Ing. Milanu Bledému za
cenu 50 Kč za m2, schvaluje prodej části ppč.
2967 k. ú. Poniklá o výměře cca 35 m2 Mgr.
Elišce Palasové a Ing. Tomáši Noskovi za cenu
50 Kč za m2 a pověřuje starostu podpisem
příslušných smluv o smlouvách budoucích
kupních. Průběh hranic bude určen geometrickým plánem a podléhá souhlasu rady obce.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8. Směny pozemků u obecní komunikace
u čp. 243 (bod 9/18. zasedání):
Jana Coufalová žádá o směnu (vzájemný
prodej) částí pozemků řešící skutečný průběh
komunikace u čp. 243. Smyslem žádosti je,
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aby se neužívala část obecní komunikace těsně
se přimykající čp. 243 (na obr. tyrkysová),
nýbrž ze soukromých zdrojů východněji vybudovaný nájezd (na obr. oranžová).
• Obec by prodala část nově označenou jako
2995/3 o výměře 100 m2 (Coufalová + Hrubá)
• Obec by koupila části parcel nově označené
jako 555/5 (Coufalová + Hrubá; 77 m2), 555/3
(Coufalová + Hrubá; 10 m2) a 342/2 (Biedermann; 6 m2) o celkové výměře 93 m2
Diskuse:
T. Hájek nahlásil, že je ve střetu zájmů.
Návrh usnesení č. 182:
ZO Poniklá schvaluje koupi části pozemku
ppč. 551/1 v k. ú. Poniklá označenou geom.
plánem 651-38/2016 jako ppč. 555/5 v kú
Poniklá, části ppč. 555/2 v k. ú. Poniklá
označenou geom. plánem 651-38/2016 jako
ppč. 555/3 v k. ú. Poniklá za cenu 50,- Kč za
m2 a části ppč. 342 v k. ú. Poniklá označenou
geom. plánem 651-38/2016 jako ppč. 342/2
v k. ú. Poniklá za cenu 50,- Kč za m2. ZO schvaluje prodej části části ppč. 2995 v k. ú. Poniklá označenou geom. plánem 651-38/2016
jako ppč. 2995/3 v k. ú. Poniklá za cenu 50,Kč za m2 Janě Coufalové a Miroslavě Hrubé.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9. Běžecká dráha (bod 10/18. zasedání):
ŽMinisterstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dne
19. 6. 2017 program Podpora obnovy a roz
voje venkova pro dotační titul č. 6, jehož
účastníkem může být obec do 3 000 obyvatel, která má zpracovaný a zastupitelstvem
schválený strategický rozvojový dokument.
Předmětem DT č. 6 je podpora obnovy sportovní infrastruktury, podporovány jsou projekty s výstupy, na jejichž výběru a přípravě,
případně také realizaci, se prokazatelně podílela generace dětí a mládeže, a které jsou
zaměřené:
- na rekonstrukci, modernizace nebo vybudování školních hřišt, a které slouží pro hodiny
tělesné výchovy
- na rekonstrukci nebo modernizaci školních
tělocvičen
Školním hřištěm, tělocvičnou pro účely tohoto DT je brána stavba (zařízení), která je
využívána k tomuto účelu a je součástí areálu.
V případě, že škola touto stavbou prokazatelně
nedisponuje a využívá jiné zařízení v majetku
obce, je možné dotaci na tuto stavbu použít.
Dotace není poskytována na tělovýchovné
nářadí, sportovní příslušenství (určené k zabudování nebo přenosné).
Dotace je poskytována až do výše 70 %
skutečně vynaložených uznatelných nákladů
akce, dolní limit činí 500 000 Kč, horní limit
dotace činí 5 000 000 Kč. Podání žádosti do
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18. 8. 2017. Je možné podat pouze 1 žádost.
Poskytnutá dotace musí být vyčerpána v roce
2017!
Rada obce doporučuje do vyhlášené výzvy
předložit žádost na položení tartanového povrchu na dráze u fotbalového hřiště a vytvoření
doskočiště pro skok daleký, v místě dnešní
útokové základny povrch pro skok vysoký
a rozběh na dálkové hod. Plán obnovy vesnice
2015+ tento záměr obsahuje (schváleno usnesením č. 76/2015 ze dne 3. 12. 2015).
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 186:
ZO Poniklá schvaluje předložení žádosti
o dotaci na projekt „Běžecká dráha a doskočiště
na školním hřišti“ do výzvy k předkládání
žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017 z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova
pro DOTAČNÍ TITUL č. 6.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10. Diskuse (bod 11/18. zasedání):
J. Čížek: Nátok koupaliště probíhá velmi pomalu, je možné to udělat jako za R. Šíra, že se
omezí průtok do vsi?
M. Kulhavý: Hovořil jsem o tom s T. Klikor
kou, že by bylo možné toto omezení provést
na noc.
J. Čížek: Bude se muset začít přemýšlet o tom,
dát struhy do umělých žlabů, což by dost nátoku pomohlo. Přítok je zhruba třetinový, než
býval, dnes se na koupališti otočilo zhruba
15 aut a všem jsem musel vysvětlovat jaká je
situace. Na nátoku je třeba udělat nerezový
žlab s filtry, aby do koupaliště netekly hrubé
nečistoty. Navrhl bych nechat zpracovat studii.
A. Šedá: Jsou nějací zájemci o vlek a kantýnu?
T. Hájek: Vážní zájemci o vlek nejsou, sem
tam si někdo zjistí pár informací a jde od toho.
V kantýně jsem pár zájemců provedl, občas
se s někým déle jedná, ale jasné slovo, že má
zájem, zatím nikdo nevyslovil.
J. Čížek: Občané se na „uších“ vyjádřili, že by
chtěli obecní vývařovnu.
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T. Hájek: Když už obecní vývařovna, tak
bych ji viděl spíše ve škole, kde je moderně
vybavená kuchyně a kde kuchařky nejsou na
plný úvazek. Ale stále si myslím, že by obec
neměla vytvářet konkurenci případnému
nájemci Kantýny nebo někomu jinému, kdo
by v obci vařil.
J. Urík: Požadavky na uších nebyly moc na
„kastrůlky“, ale spíš se jednalo o tom, že turisté se nemají kde najíst.
J. Urík: Podle předpovědí má být suché léto,
jak jsme na tom s rezervoáry vody?
T. Hájek: Zatím nátok stačí.
J. Čížek: Keříček má stále asi vteřinový litr,
který jde do přepadu do Jizery.
T. Hájek: Na základě předchozího jednání
a terénní obhlídky dnes rada patrně schválí
podrobnou hydrogeologickou diagnostiku na
možné vrty - v prvé řadě u horního vodojemu.
Dále budou aktualizovány dřívější podklady
k vodárenským pásmům, aby vše bylo možné
dotáhnout do konce – tedy k jejich oficiálnímu
vyhlášení.
D. Šír: V MŠ Poniklá je dovolená v délce
6 týdnů, to je pro rodiče moc dlouhá doba.
T. Hájek: To záleží na počtu personálu, jak
se může prostřídat. Pedagožky si musí vybrat
dovolené. Je to stav, který nyní nelze změnit.
M. Kulhavý: Když už jsme u MŠ, tak při
letošním zápisu se vytvořil scénář, jak se
děti budou přijímat, v budoucnu bude dětí
přibývat, bylo by vhodné se na to podívat dřív
než týden před zápisem. Letos to dopadlo ještě
docela dobře, ale za pár let se může stát, že se
ponikelské děti nedostanou.
T. Hájek: Všechno je to dost způsobené trendem dávat do školky dvouleté děti, dvouleté dítě plní kapacitu stejně jako dvě starší.
Předpokládám, že se pravidla vyhlášená po
dohodě s MŠ měnit nebudou.
M. Kulhavý: Myslím, že když občané obce
dotují provoz školky, měly by ponikelské děti
mít při přijetí do školky absolutní přednost pro
všechny věkové skupiny.
Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý

Pod horami - květen - červen

Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí květen - červen 2017
14. 5. 2017

Irena Hušková

18. 6. 2017

Zdeněk Martinec

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea květen - červen 2017

Narození květen - červen 2017
3. 5. 2017

Mia Josefína Brýdlová

18. 5. 2017

Emma Vajrychová

12. 6. 2017

Daniel Puš

20. 6. 2017

Tadeáš Hájek

91 let

Božena Stínilová

19. 6. 2017

Adam Pavlíček

85 let

Jaroslava Mařasová

22. 6. 2017

Samuel Václavík

80 let

Margit Janouchová

Blahopřejeme!

75 let

Jan Holásek
Antonie Novotná

70 let

Dagmar Steinová

Svatby květen - červen 2017

Dana Hnyková

17. 6. 2017 Darina Gonová a Milan Čonka
23. 6. 2017 Lenka Drábková a Ondřej Kouba
24. 6. 2017 Alena Vránová a Martin Vaněček

Ladislav Zuzánek

Blahopřejeme!

Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.
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Škola a školka

Co se děje ve škole a ve školce
Z třídní knihy předškoláka
Naše dny prostoupilo skoro letní počasí,
v přírodě se stále všechno mění a vyvíjí. Ani
my ve školce nezůstáváme pozadu. Přinášíme
pár novinek. V rámci týdne, kdy jsme si
povídali o důležitosti záchranného integrovaného systému k nám do školky 28. 4. zavítala POLICIE ČR. Přišli nám povídat o své
práci, čeho se máme vyvarovat, jak se správně
chovat jako účastníci silničního provozu, a zopakovali jsme si dopravní značky. Trochu jsme
si procvičili telefonní čísla pro přivolání první
pomoci. Policisté nám ukázali kufřík plný

Indiánské řádění - 17. 5. 2017.
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pomůcek na snímání otisků prstů, někdo z dětí
si to vyzkoušel, další odvážlivci dýchali do akoholtestru jako řidiči. Děti si mohly prohlédnout
opasek s pistolí, obušky, výstražný terč, zkusit
si obléknout něco z nezbytné výstroje policistů,
neprůstřelnou vestu i s helmou (to byla tíha),
čepici, lodičku i součást dámské uniformy –
klobouček. Pak jsme si před školkou prohlédli
policejní auto, děti si vyzkoušely spuštění
výstražného majáku i sirény. Obyvatelům paneláku, bytovek a dalších přilehlých domů v dolní
části obce se omlouváme za způsobený hluk,
ale dětem to udělalo velkou radost. Děkujeme
za návštěvu a trpělivost ochotných policistů.
17. 5. jsme již od rána byli všichni plni

foto: MŠ Poniklá
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velkého očekávání, protože jsme se těšili
na INDIÁNSKÉ ŘÁDĚNÍ s Kluky v triku.
Využili jsme teplé počasí a po svačině se sešli
na zahrádce školky. Nejdříve jsme se seznámili
(indiánská jména jsou nevšední - Velký medvěd
a Letící oblak, který nikdy netančí). Někteří se
chvíli trochu ostýchali. Společně jsme si povídali o životě Indiánů, děti se naučily indiánský
pozdrav, poděkovat i básničku. Zkusily si chytit
potravu ke snídani, soutěžily v lovení rybiček
a navlékání korálků. Celý program provázely
písničky a děti se zapojovaly do společného
tance, na konci si mohly vyzkoušet bydlení
v teepee, vyfotit se a domů si ještě odnesly
zvířátka z tvarovacích balónků.
19. 5. jsme uvítali program KOUZELNÉ MINIZOO, děti zhlédly cirkusové vystoupení s cvičenými pejsky, kouzelnické triky
i žonglování s míčky, kužely a artistické vys-

Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ - 23. 5. 2017.

Škola a školka
toupení s dýkou a skleničkami. Děti se seznámily s opičkou Žofinkou, dozvěděly se zajímavosti
z jejího života i o ostatních zvířátkách v cirkusové rodině a mohly si živou opičku pohladit.
Program dětem odhalil život v cirkusu, lidský přístup ke zvířátkům, trpělivost při jejich
cvičení, odvahu a soustředění při vystoupeních
23. 5. předškolní děti navštívily 1. třídu
v ZŠ Poniklá. Na cestu předškolákům svítilo
nádherně sluníčko, tak jsme za chvíli byli
ve škole. Přišli jsme tam ještě na přestávku,
takže jsme si stačili popovídat s kamarády
z 1. třídy, zajezdit si na šlapadlech i prohlédnout třídu. Zvonění jsme bohužel neslyšeli,
zrovna nešel elektrický proud. Paní učitelka
měla (jako každoročně) pro děti připravenou
dobrou svačinku, domácí buchtu s jablíčky
a čokoládou. Moc děkujeme. Na začátku ho
diny nás přivítali prvňáci společně s druháky

foto: MŠ Poniklá
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říkankou s pohybem. Poté u tabule počítali, četli
nám hádanky zvířat, která naše děti vyhledávaly
a umísťovaly na magnetickou tabuli. U klavíru
jsme si zazpívali a na závěr nám děti přečetly
pohádku o pejskovi a kočičce. Na památku jsme
si přinesli do školky omalovánky domácích
zvířátek z hádanek prvňáků. Předškoláci se
těší, že se také brzy naučí číst a psát, a že se
na ně přijdou za rok podívat mladší kamarádi
ze školky.
26. 5. k nám zavítala návštěva (Asociace
místních potravinových iniciativ Praha 9)
s ekodivadlem O VČELÁCH A VČELAŘI.
Naši průvodci programem, Petr (včelař) a
Martina (mlsný medvěd, který se vyučil
včelařskému řemeslu), nás nechali nahlédnout
do modelového proskleného úlu s rámečky,
aby si děti vytvořily představu o životě včel.
Prohlédli a vyzkoušeli jsme si včelařské

Ekodivadlo O VČELÁCH - 26. 5. 2017.
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pomůcky, skládali jsme včelařské rámečky.
Zahráli jsme si na včelky při sběru nektaru a
pylu z květin se stříkačkami. Ochutnávali jsme
různé druhy medu, pylu a očichávali jsme pro
polis. Příjemnou atmosféru celé akce podpořilo
i hezké počasí a mohli jsme si to vše užít na zahrádce školky.
Na pohádky se vždy moc těšíme, o to
víc, když je známe. Divadlo Na cestě k nám
přivezlo 29. 5. pohádku O SNĚHURCE
v podání paní Evy Kelemenové. Celá scéna
loutkového divadla se odehrávala na pohádkovém stole, který se proměnil během chviličky na
královský zámek, potom na hluboký les, ale i na
chaloupku se sedmi postýlkami. Loutky byly
milé, vkusné, ale nejvíce se nám líbili trpaslíci,
Šmudlu jsme bezpečně poznali, protože měl
jako jediný červenou čepičku. Loutkové pohádky, to je srdeční záležitost, umí vtáhnout do děje

foto: MŠ Poniklá
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děti i dospělé. Děkujeme za hezký zážitek, ani
se nám nechtělo se loučit (stejně tomu bylo po
pohádkách JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA, O
SMOLÍČKOVI v podání pana Losa v loňském
roce).
1. 6. jsme ve školce tradičně v maskách
slavili MDD. Počasí se nám vydařilo, po svačince
se děti na zahrádce rozešly na stanoviště, kde
si vyzkoušely různé manipulační, pohybové,
smyslové i vědomostní dovednosti. Za splnění
úkolu získaly na svoji kartičku značku, děti si
pak vybíraly dárky v „pohádkovém obchůdku“.
Sladkým překvapením byl ovocný nanuk. Pan
Zdeněk Svatý dětem přinesl sušenky „Mila“,
manželům Vondrovým děkujeme za plyšové
hračky do obchůdku a poděkování patří též
Obecnímu úřadu za krásné omalovánky.
Děkujeme, rozzářené dětské oči jsou tou
největší odměnou.

Opékání na zahrádce - 9. 6. 2017.
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Teplé hezké počasí vybízí k pobytu
v přírodě a také k jídlu, což jsme příjemně spojili, a 9. 6. jsme si ke svačině na zahrádce školky
na z domu přinesených klacících opekli buřtíky.
Chvilkami nás sice kouř trochu štípal v očích,
ale vlastnoručně (někdo potřeboval malou pomoc) opečené buřtíky nám všem moc chutnaly.
Mňam!!
Za to, že jsme celý rok pilně pracovali,
učili se básničky, písničky a zkoušeli si různé
dovednosti, nás naše kamarádka žížala pozvala na společný výlet 15. 6. do BOZKOVSKÝCH JESKYNÍ, abychom si přiblížili život
v podzemí. Ráno jsme se sešli ve školce, do
batůžků jsme dostali svačinu a pití. Došli jsme
k obchodu, kde na nás čekal autobus, který nás
odvezl do Bozkova. Před vstupem do jeskyní
jsme se posilnili svačinkou a nějakou dobrůtkou.
Rozdělili jsme se na dvě skupinky a pak už

foto: MŠ Poniklá
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jsme po krátkém výkladu paní průvodkyně u
tabule s mapou sestupovali do podzemí. Hned
na počátku cesty jsme zaregistrovali výrazný
chlad, vlhko (občas na nás kapalo ze stropu)
i tmu, kdyby se zhaslo osvětlení. Všichni
byli stateční, odvážní a cestu v podzemí bez
problémů zvládli. Procházeli jsme přes Kapli, Půlnoční jeskyni, trochu nedůvěřivě jsme
vstupovali do červeně osvětleného Pekla, za
nímž se nacházela Vánoční jeskyně. Líbil se
nám osvětlený prostor u Sloních uší a chodba
zdobená sintrovými vodopády „Rokokové
panenky“, po schodech jsme sestoupili do Je
zerního dómu, barva podzemního jezera byla
úžasná. Zde jsme pro naši kamarádku žížalu
zazpívali písničku TANCOVALA ŽÍŽALA
a naše prohlídka končila. Během cesty jsme
viděli různá zkamenělá „zvířátka“, krápníkovou
výzdobu a určitě si budeme pamatovat krápníky
připomínající brčka. Na zpáteční cestě nám autobus zastavil u Penzionu Klára, bylo to pro nás
velké překvapení, hned všem došlo, že bude
zmrzlina. Hurá! Bylo dost teplo, a tak se ochlazení hodilo. Moc děkujeme manželům Šedým
za pozvání na zmrzlinu zdarma pro všechny.
Poskytli nám i možnost umýt se. Cesta pěšky do
školky už moc neutíkala z důvodu únavy a te
pla. Starší děti po obědě odpočívaly na dekách
a karimatkách na zahrádce školky pod stromem,
poslouchaly pohádku, pozorovaly mraky a zaposlouchaly se do zpěvu ptáků. Nevšední
zážitek.
Hned následující týden nám kamarádka
žížala poschovávala ve školce očíslované části
dopisu a po jeho složení jsme dostali opět pozvání do přírody. Ve středu 21. 6. jsme se po
svačině, kterou jsme měli na zahrádce, vydali
na cestu za pokladem. Žížala pro nás připravila
trasu kolem Poniklé označenou žlutými fáborky
z krepového papíru, když se objevilo značení
růžové, bylo to znamení, že máme hledat úkol
a po jeho splnění jsme mohli pokračovat v cestě.
Na louce u jeskyní, kam si během roku chodíme
často hrát, jsme našli poklad ukrytý v zemi.
Každý si vytáhl z pytlíku gumový náramek,
který nám na památku bude připomínat jedno
tlivé kroužky na těle žížalky. Žížalka byla tak
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hodná, že myslela i na naše kamarády, které
postihla třetí a nejsilnější vlna neštovic.
Moc děkujeme rodičům a dětem za domácí
tvoření drobných i větších výrobků různými
technikami a z různých materiálů (žížalky, sovy,
další zvířátka a hmyz). Prodej se uskutečnil při
prezentaci POHÁDKOVÉHO LESA v sobotu
24.6. a velmi mile nás zájem překvapil. Celý
výtěžek 2.525 Kč bude věnován sdružení ADRA
na charitativní účely. Děkujeme všem, kteří
svými výrobky přispěli ve prospěch sdružení
ADRA: Vondrovi, Křapkovi, Nesvadbovi, Harcubovi, Novotní, Chládkovi, Sitenští, Šírovi,
Hrbáčkovi, Preislerovi, Kučerovi. Doufám, že
jsme na nikoho nezapomněli, případně se omlouváme. Některé neprodané a další výrobky
nabídneme ve stánku paní S.A.M. Fišerové.
Konec školního roku se pomalu chýlí ke svému
konci, ještě nás jistě něco zajímavého čeká, ale
o tom zase příště.
Krásné léto, hezké prázdninové zážitky,
zasloužený odpočinek a regeneraci sil na dovolených Vám všem přejí děti z MŠ.
za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

Úspěšné pololetí
Na děti ze ZŠ Poniklá dýchlo jaro, dodalo
jim velkou dávku energie, a tak se jim v mnoha oblastech začalo velice dařit. Postupy do
okresních kol byly takřka na denním pořádku
a nezůstávalo jen u nich.
V dubnu se hned dva týmy sportovců vydaly do Turnova utkat se s dalšími školami
v míčových hrách. Žáci prvního stupně ve
složení Míša Čech, Roland Haase, Erik Hej
ral, Tonda Hlaváč, Kačka Jandurová, Nikča
Jindřišková, Honzík Náchodský, David Patočka,
Adam Pospíšil, Barča Šedá, Pavlík Švanda
a Adam Vrbata obsadili ve vybíjené konečné
6. místo, když jim 5. uteklo nešťastně o 1 bod.
Dívkám z druhého stupně Terce Buriánkové,
Anetě Forbelské, Natce Hájkové, Anetě Šedé,
Káje Šedé a Sandře Šperlové se dařilo ještě
lépe. Z volejbalového klání se vrátily s bronzovou medailí! Třpytí se o to víc, že to nejprve
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vypadalo, že se jim ani nepodaří dát dohromady
šestičlenné družstvo.
Na atletických závodech zářili hlavně
jednotlivci. Nejúspěšnějším dnem se stal
13. červen, kdy si z Dětských olympijských
her v atletice odvezli osmáci hned 4 medaile.
Terka Buriánková získala dvě 2. místa – v dálce
a v běhu na 60 m; Vojta Holubec si pro stříbro
doskočil ve skoku do výšky a Matěj Hlůže si na
„šedesátce“ doběhl pro bronz. I ostatní zástupci
druhého stupně statečně bojovali, ale na „bednu“ to bohužel nestačilo.
Těsně pod stupni vítězů, tedy na 4. místě,
skončily v květnu týmy starších žáků a žákyň
při atletických závodech družstev v Turnově –
Poháru rozhlasu.
I pro první stupeň je každoročně připraven
atletický závod – Trojboj s Adamem Helceletem. Po loňských žních se nám letos tolik nedařilo. Do okresního kola v Turnově se

Bronzové medailistky.

Škola a školka
probojovaly Kája Pajerová ze 3. třídy a Barča
Šedá ze 4. třídy. Ty ve velké konkurenci obsadily 12. a 8. místo.
Jak jste se mohli dočíst již v minulém
čísle, Maruška Havajíková se v okresním kole
biologické olympiády umístila na stříbrné
příčce a postoupila tak do krajského kola.
Její svědomitá příprava přinesla své ovoce.
25. května odcestovala s panem ředitelem
do Liberce, kde se utkala s nejlepšími řešiteli
okresních kol. V této nesmírně těžké konkurenci
žáků převážně z víceletých gymnázií vybojovala úžasné 3. místo.
Čestné uznání v soutěži Krkonoše očima
dětí získala Šárka Holubcová z 9. třídy. Soutěž
vyhlášená KRNAPem spočívala ve výtvarném
ztvárnění našich nejvyšších hor a Šárčin obrázek
obstál v konkurenci 602 daších.
Lucie Kubátová

foto: ZŠ Poniklá
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Jak se kuchtilo na základní škole
Pár dní před prázdninami se naši školáci
ještě s chutí zapojili do školního projektu Připrav
si zdravou svačinku, neboť zdravě bychom
měli jíst i v době prázdnin. Ti mladší kuchtili
doma s maminkami a hotovou svačinku přinesli
k prezentaci do školy, žáci druhého stupně se
pustili do příprav přímo ve škole. A tak se všude
krájelo, míchalo, vařilo, v kuchyni se pod dozorem kuchařek i peklo.

A tak se všude krájelo, míchalo, vařilo...
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Některé svačinky z rukou maminek byly
opravdu originální a inspirativní. Což takhle dát
si Překvapení z louky? Tak se jmenovala jedna z vítězných svačinek s myškou vytvořenou
z vajíčka v záplavě zeleniny, kterou si přinesla
Klárka Pajerová. Překvapil i jahodový dort
s tvarohem od Lili Volanské, toustíkové hlavy
Evičky Hrbáčkové, jahodové smoothie Kačky
Jandurové, tuňáková pomazánka od Verunky
Zítkové a ovocný salát od Bárta Brauna. Skvěle
vypadaly a chutnaly i ostatní dobroty.
U starších kuchtíků jsme ocenili čočkový
salát v podání Vojty Holubce, semenné sušenky

foto: ZŠ Poniklá
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s medem a hermelínovou pomazánku od
chlapců Štěpána Čecha, Jirky Trundy a Honzíka
Koldovského, krásně nazdobený mrkvový salát a pažitkovou pomazánku od tří kuchtiček
Kačky Holubcové, Terezky Buriánkové a Niky
Vrbatové, tortillovou roládku, kterou připravila
Klárka Šedá a všem moc chutnala i grilovaná
zelenina od Dominika Haase. Všichni zmínění
svačinkáři byli za svůj kuchařský um odměněni,
jak jinak než zdravě.
Všechny vytvořené svačinky byly
naservírované v prezentační třídě a po vyhodnocení odbornou porotou přístupné veřejnosti.
Malí i velcí kuchtíci museli napsat svůj recept na předtištěné kartičky, z kterých vznikla
originální Svačinková kuchařka. Jednotlivé recepty budou umístěny i na stránkách základní
školy. Můžete se zde inspirovat.

Ocenění v německé soutěži
6 dívek z naší školy se zapojilo do celostátní
německé soutěže na téma Mein gesundes Frühstück, kterou vyhlásilo nakladatelství Fraus.
Jejich úkolem bylo vytvořit originální projekt
v německém jazyce o zdravé snídani.
Soutěže se zúčastnilo 70 škol z celé republiky. Naše škola se díky 9. místu zařadila mezi
10 oceněných škol. V úterý 20. 6. převzaly ceny
Maruška Havajíková, Kačka Holubcová, Klárka
Šedá, Sandra Šperlová, Šárka Holubcová a Ane
ta Forbelská přímo z rukou zástupce nakladatelství Fraus, který k nám do Poniklé přijel
z Prahy. Zároveň jsme dostali i učební pomůcky
k výuce německého jazyka.

Alena Stránská

Všechny vytvořené svačinky byly naservírované v prezentační třídě.

Alena Stránská

foto: ZŠ Poniklá
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Zlaté a bronzové těšení v Lucerně
V pátek 2. 6. 2017 jsme plni očekávání
vyrazili směr Praha na finále Mia festivalu
do velkého sálu Lucerny. Do finále jsme
se kvalifikovali v Hradci Králové na semifinálovém kole. Při kontrole všech Pusinek
nám jedna chyběla – naštěstí nebydlela daleko, a tak ji vzbudil hlasitý alarm a bouchání
na dveře. Byla přímo doslova „vyrvána“
z postele, abychom mohli vyrazit směr PRAHA.
Po zkušenostech z minulého týdne,
kdy v Lucerně byl vydýchaný vzduch
a děti kolabovaly (tato akce se koná po
dva prodloužené víkendy – je to taneční
soutěž pro všechny styly tance), byli tentokrát pořadatelé připraveni ne na 100%, ale

Lucerna 2017.
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200%. Všude byly ventilátory a barely s vodou a neustálé připomínání od pořadatelů,
aby všichni dodržovali pitný režim, bylo
nepřeslechnutelné….
Náš fanklub vyvěsil plakáty a Minipusinky se začaly připravovat. Nervozita
stoupala, rozptýlit děti se mi moc nedařilo,
naopak se začaly objevovat slzičky. „Nevidím babičku – ona nestihne moje vystoupení“, plakala jedna Minipusinka.
Naštěstí se babička včas objevila a děti
mohly nastoupit na podium, aby předvedly
co nejlépe to, co se celý rok učily…
Zacvičily skladbu na jedničku, byly
skvělé, ale v naší kategorii bylo ještě 5 týmů.
Konkurence veliká, ale děti chtějí medaili.
Na vyhlášení jsme šli s rozpaky, k vytoužené
medaili je daleko. Vede přes 3 týmy, které by
musely Minipusinky porazit…

foto: MŠ Poniklá
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Při vyhlášení 6. místa se potichu radujeme – nejsme poslední. Pan moderátor
se asi spletl, ani 5. místo nepatří Poniklé.
Bramborová medaile by byla jako vloni
přijatelná, jenže ani ta není naše! 3. místo
získává TJ SOKOL PONIKLÁ!!! Obrovská
radost a rozzářené oči dětí byly největší
odměnou za celoroční snažení…. Máme
bronz a titul 2. vicemistra v kategorii CheerHobby 7-9,99 let. Neskutečné!!!
Ani nestihneme pořádně oslavit bronz a
už se musíme soustředit na Pusinky – nastupují jako 5. tým ve své kategorii, kde jich
v letošním roce je celkem 7. Holky si vymyslely úžasné líčení, když jsem je uviděla,
skoro jsem se jich lekla. Největší problém
pro mne byl, je rozpoznat. Najednou byly
všechny ZOMBIE a svoji identitu schovaly
pod skvělý make-up…
Ještě pár instrukcí ohledně nástupu
a jdeme na to! Pusinky se snažily, nechtěly
se nechat zahanbit Minipusinkami, vždyť
získaly medaili! A Pusinky? Porazit 4 týmy
a dosáhnout na medaili bylo při zhlédnutí ostatních skladeb v nedohlednu….
Na vyhlášení jdou Pusinky maličko
odevzdaně, dokonce je moderátor, který zval
na pódium všechny týmy, hlásil jako poslední. „Někdo poslední být musí“, hlásím
holkám v kolečku, které se tradičně vytvoří
při vyhlašování. Ale my to nejsme! Nervozita stoupá. 6. místo – ne, 5. místo – taky ne?
Ok, 4.? Ne – tak to už je radost – nejhůř 3.
místo… ale ani to není naše! Na pódiu zbyly
jen dva týmy – loňský vítěz a MY! Čekám,
že Běta řekne, že:“Teď už jdeme my“, a
bude se opakovat loňský velký úspěch. Ale
Běta mlčí a moderátor vyhlašuje na 2. místě
TS Glitters Nivnice!!! Pusinky Poniklá jsou
MISTŘI v kategorii Cheer-Hobby 10-13,99
let!!! Slzičky radosti už skoro nikdo z nás
neudržel. Je to super zážitek, který v nás
všech, kdo byl a zažil, dlouho zůstane….
Nakonec musím všem poděkovat – velké
díky všem, kteří nás podporují, jezdí s námi
jako FAN CLUB a opravdu hlasitě podporují. Je skvělé slyšet, jak se Lucernou nese:

TJ Sokol Poniklá

Nabídka vystoupení
TJ SOKOL Poniklá nabízí vystoupení:

Cvičení s pompóny
Máte-li zájem o vystoupení na zábavě, plese nebo jakékoliv společenské události, neváhejte a obraťte se na nás.
Rádi přijedeme zacvičit!
kontakt:
Martina Holubcová
tel.: 732 233 117
„PONIKLÁ, PONIKLÁ.“ Další velké díky
patří Zdeňce Petruškové, která Minipusinky
líčí svými malovánkami a další velké díky
rodině Holubcových (z Jestřabí), která vybavuje Fanclub různými tleskačkami.
Další poděkování za celoroční podporu patří všem rodičům, kteří jsou trpěliví,
děti na tréninky posílají, a když je potřeba,
neváhají a pomohou s odvozem na soutěže
a vystoupení.
Další DÍKY patří TJ SOKOL Poniklá,
který shání finanční prostředky na naši
činnost. Nejsou to malé výdaje, bez dotací
by to nešlo. Naštěstí máme štědrý Obecní
úřad, bez jehož dotací bychom toto nikdy
nedokázali…
Takže – MOC DĚKUJI VŠEM, BEZ
KTERÝCH BY SE TYTO ÚSPĚCHY NIKDY NEMOHLY USKUTEČNIT!
Martina Holubcová
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TJ Sokol Poniklá

Tělocvičná jednota Sokol Poniklá ve spolupráci s obcí a ostatními spolky
Vás zvou na

výročí 125 let založení jednoty v obci
9. září 2017 na hřišti „Na Vršku“
13:00 – Slavnostní pochod od školy směrem na hřiště „Na Vršku“
13:10 – Zahájení oslav, slovo starostky jednoty
13:15 – Krkonošská dechovka
14:00 – Mažoretky Poniklá
14:15 – Loutkové divadlo pro děti „Krakonošova houbovka“
15:00 – Ukázky z cvičení předškolních dětí a aerobiku žen
15:10 – Pusinky a Minipusinky Poniklá
15:30 – Vokálně instrumentální soubor Satori
16:45 - Loutkové divadlo pro děti „O Koblížkovi“
17:45 – Ponikelští muzikanti a hosté
19:00 – Country kapela Naboso
21:30 – Rocková kapela Suffering souls

Ukončení programu ve 24 hodin.
Atrakce a soutěže pro děti, prodej ponikelského kalendáře na rok 2018 a pamětních listů T. J. Sokol
Poniklá.
Občerstvení zajištěno

23

Pod horami - květen - červen

Ponikelská kopaná

TJ Poniklá
Ponikelský fotbal
Muži se v jarní části soutěže potýkali s malou účastí hráčů na zápasech. Proto se nejednou
stalo, že museli nastoupit i hráči starší, patřící do staré gardy.
V jarní části tak odehráli 12 utkání, z toho třikrát zvítězili a jednou remizovali. Dodatečným
rozhodnutím okresního fotbalového svazu bylo remízové utkání s Mříčnou kontumováno ve
prospěch Mříčné. Na jaře získali 9 bodů, nastříleli 9 branek, obdrželi 42 branek, dostali
21 žlutých karet a 1 červenou. Nelichotivé umístění po ukončení soutěže vidíte v přiložené
tabulce.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Družstvo
Záp.
SK Jívan Bělá
24
SK Jilemnice
24
FK Přepeře B
24
Sokol Stružinec
24
Sokol Nová Ves
24
FC Lomnice B
24
SK Studenec
24
Sokol Horní Branná B 24
Sokol Bozkov B
24
FK Košťálov B
24
TJ Vysoké
24
Sokol Mříčná
24
TJ PONIKLÁ
24

Skóre
117:22
86:21
68:39
53:49
49:38
82:64
66:57
34:65
62:94
41:53
38:73
32:85
25:93

Body
66
53
49
42
40
36
32
31
27
26
21
14
14

Do příštího ročníku přejeme našim hráčům lepší výsledky.

Pozvánka
Dne 29. 7. 2017 proběhne na ponikelském fotbalovém hřišti tradiční turnaj „O pouťový
koláč“.
Hraje se na menším hřišti s počtem hráčů 5+1 na každé straně. Délka jednotlivých zápasů
a herní systém bude určen podle počtu družstev.
Sraz jednotlivých družstev a prezentace proběhne do 8,30 hod. Výkop prvního zápasu je
v 9,00 hodin.
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Ostatní
Proč jsem poopravil jednu událost ponikelské historie
Dlouhé roky jsme na stránkách obce
čítávali že: „21. října 1823 vznikl ve škole
požár od lnu sušeného nad kamny, 26 dětí
nepřežilo“. To již dnes není pravda. Na
stránkách zdejší školy je tato událost ještě
dnes líčena nesprávně i se špatně uváděnými
jmény. Tuto událost popsal JUDr. Miroslav Holubec kdysi na stránkách ponikelského Zpravodaje. Tehdejší proviněný učitel
nebyl Josef Wraschtil, ale Lieser. A dále.
Tuto událost však nesprávně popsal pan
Josef Kramář v své knížce „Příhody svého
života pro rodinu napsal Josef Kramář“.
Toto knížku napsal nejspíš jako vzpomínku
v pozdějším věku a zde uvádí: „Téhož roku
(totiž r. 1824), zběhly se dvě znamenité
události, o nichž zmíniti se musím: Jednoho
dne (bylo to to tuším o masopustě) přiběhl
kostelník, když jsme se právě u pana pátera
/na faře/ učili, se zprávou, že ve škole hoří.
...Množství dítek sklem v obličeji a na rukou
poraněných krvácelo a množství bylo jich
na údech a v obličeji popáleno tak, že jich
v krátké době 26 zemřelo, některým značné
jizvy pozůstaly, některé na jedno oko osleply, aneb alespoň na zraku utrpěly.“ Slovem
„Tuším“, připustil nepřesně zapsaný údaj.
Protože často pátrám v matrikách, snažil
jsem se najít jména těch nešťastníků, kteří
doplatili na porušení protipožárních nařízení
učitelem. Tato jména a data úmrtí, též příčinu
úmrtí jsem našel:
Počet dětí i s jmény a daty úmrtí, je
uveden:
1/ v katolické matrice zemřelých pro
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Poniklou č. 5661/na stránce 00117 fol.
225/9-11
+23. October – říjen 1823 Josef, syn
France Jindřiška sedláka č. p. 71, 6 let
+24. october 1823 Edvard syn Josefa
Lyzra učitele č. p. 85 věk 6 let.
+24. october 1823 Marie dcera Severina
Skalskýho sedláka č. p. 41 6 let
2/ v Evangelické křížlické matrice
zemřelých L2-14/00052 fol. 99/8
+23. oct. 1823 pohřbena 25., Marie
Anežka, dceruška Severina Skalský sedláka
z Poniklé č. 41. věk 5 let 11 měsíců příčina
úmrtí: dne 22. října před polednem spálena
byla s jinými dítkami ve škole od chyceného
lnu a dokonala 23.
MUDr: Oldřich Peterka v Pamětních
listech Poniklá – červen 2004 publikoval na
straně 11. zápis s největší pravděpodobností
očitého svědka této události. Autor zde není
uveden. Píše se zde:
„Z těch školských mojich dob utkvěla
mně v paměti a nemálo polekala, že jsem
kolik dní pokojně spát nemohl událost, že
dne 21. Října 1823 vznikl ve škole v 10 hod.
dopoledne oheň, když právě žáci I. třídy ve
škole byli. Tehdáž paní učitelová Lieserová
třela len, a sušila ho ke tření také na kachlových kamnech ve vyučovací místnosti.
Len ten na kamnech se vzňal a poněvač kamna blízklo dveří byla, chytily od hořícího lnu
také sloupy u dvéří a dvéře samy a hořely.
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Ostatní

Pan učitel Lieser, který právě v první třídě

protože jsem nad tím strnul a kolik dní se ze

učil, se tolik lekl, že opomenul žákům říci,

spaní vytrhoval. Já byl tehdy žákem II. třídy,

aby, dokud snad ještě mohli, dveřmi vyběhli

proto jsem dopoledne ve škole a tehdy při

a se zachovali. Tito malí žáci, nevědouce

té katastrofě přítomen nebyl. Byli jsme v té

co dělat mají, zůstali ve vyučovací světnici,

době, když ten oheň povstal, u p. P. Synáčka

zalezli pod školní stolice, kdež tak dlouho

na německé hodině. Pro učitele Liesera mělo

zůstali, až lidé z obce po nastalém pokřiku

to neštěstí ten nemilý následek, že ./.“

se zběhší k oknům vyučovací místnosti

poškozeno, z nichž 3, mezi nimi učitelův

Jedná se o zápis, který pokračuje na
druhé nebo další straně a tento nemám k dispozici. Ovšem Josef Kramář níže v pamětích
uvádí:

chlapec Eduard Lieser, zemřely a mimo to

„Jakému zodpovídání podlehl učitel,

žebříky přistavěli, okna protloukli a děti ven
vytahovali. Z dětí těch bylo 24 popálením

jeden chlapec na jedno oko oslepl.

není mně známo. Jen tolik vím, že přesazen

Škola byla uhájena, neshořela, avšak

byl z trestu na menší školu, kdež žádná fara

nářez rodičův poškozených dítek byl srdce-

nebyla a to jen z ohledu na pokročilost věku

lomný a hubování a proklínání učitele a jeho

a jeho zásluhy, jež sobě co pořádný učitel

manželky bylo ukrutné. Takového něčeho

mnoholetým na škole národní působením, již

jsem já tehdáž 9ti letý chlapec nikdy nezažil,

byl získal.“

			

Miroslav Holubec

Tou dobou se učilo ve staré škole – čp. 85, později čp. 149 (dnes místo ní je tělocvična). Obrázek školy
pochází ze staré školní kroniky.
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káva – zákusky
svačiny – potraviny
sebevědomé výrobky
otevírací doba:
pondělí – pátek: 7:30 – 17:00
sobota – neděle: 8:00 – 17:00
káva v provozu od 9:00, za dobrého počasí

– každý den čerstvé pečivo a koláče z pekárny v Semilech
– pestrá nabídka potravin
– vynikající zákusky a chlebíčky, bagety a další svačiny
– nápoje všeho druhu
– bonbóny a pendreky
– nanuky
– výrobky z Poniklé i odjinud
– domácí sirupy a marmelády
– uzené ořechy
Espresso, cappuccino nebo caﬀè latte - na mlýnku káva
z liberecké pražírny Nordbeans
Přijďte se podívat, přijďte si něco koupit. A buďte taky Nad věcí.

Poniklá 147 – na návsi

SOBOTA

29.7.2017

NEDĚLE

30.7.2017

