SLOVO REDAKCE, aneb na co se můžeme spolehnout
Jestli se dá na něco stoprocentně spolehnout, tak na to, že letos zase
budou Vánoce.
Loni jsme si slibovali, že příští rok už nebudeme péct tolik druhů
cukroví. Dárky si budeme kupovat jen pro potěchu, symbolicky. Nebudeme se
přejídat, abychom až do léta nebojovali s kily navíc . . . Mnozí z nás ale už
opět plní krabice sladkými kousky, ukrýváme dárky na nejnemožnější místa,
aby je nenašly naše děti, v mnoha případech pak ani my,
těšíme se na dny u televize a hodokvas.
Každoročně čteme o tom, jak čelit vánočnímu stresu, jak je moderní
opovrhovat konzumním slavením narození Spasitele. Ale proč?
Jestli někdo chce rostlý stromeček ozdobený slámou, ať ho má. Jestli
někdo miluje neónová blikadélka na stromečku umělém, ať se jimi potěší. Ať
maminky pečou o sto šest, anebo se trápí dietou. Tátové ať sportují, nebo
lenoší. Děti ať si užívají. Ať jsou všichni blízcí spolu.
Celý rok něco musíme dodržovat, volit, usměrňovat, podmiňovat
a podřizovat.
Tak proč nemít krásné Vánoce podle svých vlastních představ?
Takové vám přeji.
Ladislav Mikolášek

Slovo starostky
…… a je to tady! Vánoce, Nový rok, spousta přání. Také se vám zdá, že
každý rok je o něco kratší? Vánoční pohlednice nahradily zprávy SMS.
Smíšené zboží a samoobsluhy nahradily supermarkety. Mnoho se změnilo
i u nás v Podkrkonoší.
Ti nejstarší ještě pamatují chalupy s šindelovými střechami, nízké
světnice s povalovými stropy a žlutě blikajícími petrolejkami nad stavy
tkalců. Dnes se ty trvalé příbytky horáckých rodů změnily v dočasně obývané
chaty obyvatel měst, nebo se dokonce převlékly do honosných stěn s balkony
a širokými okny, drkavé trakaře ustoupily nažehleným automobilům, vesnice,
dříve ozařovaná jen jiskřením hvězd, se dnes koupe v zelenavé září
výbojkových lamp.
Mnoho se změnilo. Dříve se naše děti těšívaly na skromnější dárky.
Ty nadělovala často „Štědrá bába.“ Chodila s nůší na zádech s jablíčky,
s křížalami, s perníčky. Býval to většinou některý z výmluvných členů
z rodiny, který o dětech vše věděl.

Atmosféru Vánoc obohacoval pěkný stromeček. Většinou byl uříznut
na „panském.“ U nás to nebýval starý vánoční zvyk. Zatímco v německých
územích býval zdoben už v 16.století, v 17. a 18. století jej mívali jen naši
boháči. Do našich horských vesniček pronikal až od šedesátých let 19.století
a později. První ozdoby na stromcích bývala jablka, ořechy a pečivo. Teprve
na počátku 20.století byla výzdoba bohatší. Zdobily je perličky foukané ze
skla, které vyráběl ponikelský Jindřich Holubec. Následovala skelná vata,
blýskavé hvězdičky, stříbrné řetězy.
Vánoční hodování, stejně jako dnes, načítalo mnoho kalorií. Vánoční
hubovce, masité prorostlé vepřové, mísy koláčů či majonézové saláty.Po
Silvestru už sám žaludek dostává rozum a káže půst. Na stůl se vrátilo kyselo
a zavoněly holé „bandory.“ Kyselo má dnes svůj věhlas i za hranicemi
Krkonoš. Z chudších jídel můžeme ještě jmenovat „hladkou ančku.“ To byla
mléčná polévka zahuštěná mlékem a vajíčkem. Bramboračka byla a je
oblíbenou polévkou s bramborami, zeleninou, houbami a majoránkou. Chudší,
ale zdravá byla „opiška.“ Na talíř se nakrájely lístečky opichu (Libeček
lékařský), přidal se utřený česnek se špetkou pepře. Jedla se s chlebem.
Dumlíková polévka se vařila ze žlutého dumlíku nakrájeného na kostičky,
který se povařil v mléku a zavařil moukou. „Slívovice“ byla polévka velmi
oblíbená v zimních měsících. Ve vodě se uvaří několik hrstí sušených
švestek, přidají se asi 4 celé pepře, hřebíček a kousek celé skořice. Do
polévky se zavařily asi 3 lžíce polohrubé mouky upražené na sucho na holé
plotně. Při jídle pozor na pecky, ty hospodyně z polévky neodcezovala.
Velmi byla oblíbena jídla ze syrových brambor. Základem bylo těsto
z nastrouhaných brambor, do nich se přidá troška mouky, vajíčko, kmín,
nakrájená cibule, utřený nebo jen nakrájený česnek a sůl. Z těsta se upekly po
obou stranách na holé plotně tenké placičky velikosti dlaně, pak se teprve
potřely máslem a horké dávaly na talíř. Říkalo se jim pliskánky, nebo
Ponikelské sejkovy. Bramborák (jinak též žid nebo darebák) se pekl na
omastku v pekáči. Někdy do něho hospodyně přidávala křížaly nebo
nakrájená jablka, sušené švestky nebo jiné ovoce (na Jestřabí i na drobno
nakrájený dumlík). Chlupaté knedlíky čili chlupáče nebyly lákavé vzhledem,
ale chuť měly vynikající, zvláště když byly polity rozpuštěným máslem nebo
smaženou cibulkou a přidalo se vařené kyselé zelí. Flejšky, jinak také šlejšky
se připravovaly z nastrouhaných vařených brambor s hladkou moukou,
rozředěnou mlékem. Hustší těsto hospodyně rozválela na válečky na prst
silné, nakrájela na délku asi dvou centimetrů a vhodila do vařící vody. Na stůl
se dávaly posypané rozetřeným mákem a cukrem, nebo omaštěné smaženou
cibulkou a posypané paprikou. Rozcuchaná nevěsta má přiléhavý název. Do
vymaštěného pekáčku se dávala střídavě vrstva nastrouhaných vařených
brambor a vrstva oslazených a skořicí potroušených jablek, celkem asi čtyři

vrstvy, každá na prst tlustá. Navrch se nalilo mléko s rozkverlaným vajíčkem.
Pekla se v troubě. Jahelník se dnes peče už jen zřídka. V mléce se uvařily
jáhly, pak se do kaše přidaly vypeckované sušené švestky a směs se v troubě
krátce popekla.
Vitamíny dodávalo tělu kyselé červené zelí. Oblíbenou pochoutkou
byl salát ze syrového zelí. Nakrájené se potrousilo cibulkou, trošinku osladilo
a polilo smetanou. Nejvíce chutná, když si při jídle uvědomíme, že jde
o pokrm zdravý a tělu prospěšný. To horáci opravdu dělali. Při každém jídle
hospodář nebo hospodyně pronesli několik slov o tom, čím je pokrm
významný. Po mléku se roste. Po kyselu je veselá mysl. Červené zelí jde na
krev. Tlučky a chlupáče poleží v žaludku, nebude po nich hlad. Brambory
s tvarohem jsou zdravé pro růst kostí.
Dříve množství ingrediencí hospodyně neodvažovala. Řídila se podle
stavu zásob v komoře a podle počtu stolovníků. A ani dnes neudá přesnou
míru nebo váhu. Musí se toho dát tolik, aby to bylo dobrý. Tak tedy: „Aby to
bylo dobrý. A nespálit, hlídat, míchat.“
Hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné,
hodně lásky, protože je jí stále málo přeje
starostka

Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané
Rada obce projednávala během podzimu mnoho záležitostí, pokusím se
proto vše shrnout do širších celků.
1) Nemovitosti
RO vyhlásila záměr pronájmu garáže u zdravotního střediska
a rozhodla, že nájemce vybere obálkovou metodou. O pronájem projevilo
zájem 6 občanů, kteří byli pozváni 17.10. k prohlídce a následným nabídkám.
17.10. se dostavilo pouze 5 zájemců. Na OÚ potom podali nabídky, které
ihned hodnotila 3 členná komise. Pronájem garáže získal ing. Pavel Kadavý,
neboť nabídl nejvyšší cenu, která byla jediným kritériem.
RO pokračovala v privatizaci bytů. Po zjištění všech povinností, které
by nastaly při prodeji veřejnou dražbou (veřejná vyhláška, 2 termíny
prohlídky, zápis do seznamu dražebníků….), od tohoto způsobu ustoupila
a uskutečnila opět prodej obálkovou metodou. Termín prodeje byl stanoven
na 7.11., k prodeji byla přizvána i předsedkyně finančního výboru paní
Kynčlová. K prodeji byly určeny 4 byty z 1. vlny privatizace. Z původních
11 zájemců jeden písemně odkoupení bytu vzdal, dalších 5 se v uvedený
termín nedostavilo. Z přítomných 5 další 4 oznámili, že nemají již
o zakoupení bytu zájem a tak byl prodán pouze jeden byt za vyvolávací cenu.

Mezi neprodanými byty je i kupodivu byt bez nájemníka, o který ale již
projevili zájem další 2 kupci. RO ovšem stanovila další vyvolávací cenu na
185000,-- Kč a termín prodeje není stanoven. Také další byty budou nabízeny
dál za zvýšenou cenu.
Zdá se,že se také podařilo obsadit navrhované byty na zdravotním středisku.
Nebytové prostory jsou navrženy k rekonstrukci na 3 byty, ovšem obec
provede jen nejnutnější úpravy, zbytek si budou zájemci hradit sami.
Spoluúčast bude zohledněna v nájemném. Paní arch.Trýznová vyhodnotila
několik variant a bezbariérový přístup na zdravotní středisko. Ani jeden z nich
však nebyl po praktické stránce vhodný, proto RO věc zatím odložila.
Na minulém jednání ZO bylo rozhodnuto, že pozemek pod hasičárnou
v Jilmu se prodá paní Kalinové zatížený věcným břemenem ve prospěch paní
Steinové, která zajistí všechny podklady. S RO se spojil její právník, GP
zatím hotov není, protože se zatím hledá rozumná přístupová trasa přes tyto
pozemky.
2) Koupaliště a vlek
Na sjezdovce bylo v letošním roce dobudováno zasněžování.
Z původních 62000,-- byla cena dodávky snížena na 45000,-- neboť dodavatel
netrval na svých součástkách a obci se podařilo některé komponenty sehnat
levněji, případně zvolit levnější (ale plně funkční) řešení. Na pořízení
zasněžování byl LK požádán o grant ve výši 250000,-, z Krajského úřadu již
odpověděli, že nám přidělují 170000,-. Díky alespoň za tuto částku. Při
zahájení zasněžování se ještě objevila závada v dodávce proudu. Chyba byla
již na transformátoru a závadu řešil pan Kynčl ve spolupráci s VČE.
O možnost provozu občerstvení dolní stanice a vleku požádal pan Knob. RO
má ale zájem na bezproblémovém provozu, proto bylo dohodnuto, že toto
občerstvení bude provozováno zhruba uprostřed trasy. Doufáme, že se tak
v letošní sezóně předejde nepříjemnostem se zázemím vleku v objektu
penzionu Homole. Do budoucna by záležitost měla být vyřešena
vybudováním vlastního zázemí, na které již je návrh. RO projednávala také
s vedoucím vleku nepřetržitý provoz (denní a noční), který je ovšem
organizačně náročný hlavně z hlediska bezpečnostních předpisů. Osobně jsem
se dotazoval i na okolních vlecích (Jablonec,Vysoké), nikde mi nepřetržité
ježdění nedoporučili.
3) Vodovody a kanalizace
RO požádala obstaravatelskou firmu VHS o kontrolu některých
domovních kanalizačních přípojek, která dále požádala o kontrolu odbor ŽP
Jilemnice. V místech pochybení zavedl odbor ŽP správní řízení. Dále bylo
provedeno čištění kanalizace a monitoring průmyslovou kamerou.
V některých místech dochází skutečně k nátoku balastních vod a tím ke
snižování účinnosti ČOV.

Odbor ŽP dále povolil snížení odběru podzemních vod ve vodovodu
„Horní Dola“ na 55000,- m3. Důvodem bylo především snížení zálohy na
poplatek za odběr podzemních vod.
4) Škola a školka
Na jednání RO byl přizván ředitel školy. S ním byl projednán rozpočet
pro rok 2006, který není nutné oproti roku 2005 navyšovat. Dále bylo
s ředitelem jednáno o možnostech zlepšení výuky a především o zviditelnění
a propagaci školy v obci. Na závěr rada jmenovala pány Řehořka a Mikoláška
za členy ŠR za zřizovatele.
RO odsouhlasila konečné řešení školní kuchyně a jídelny tak, aby
vyhovovaly hygienickým předpisům. Řešení se obejde bez dalších přístaveb
a je nejlevnější. V příštím roce by měly být provedeny stavební práce,
v dalším roce potom dovybavení kuchyně. K nabídce na stavební práce již
byli osloveni místní podnikatelé. Byla možnost zvolit i jiné řešení, neboť jsme
dostali několik nabídek na dovážení obědů z jiných kuchyní, ale i tato
možnost ne nezdála být přijatelnou. V příštím roce je dále počítáno
s rekonstrukcí dívčích WC.
RO sháněla informace na zateplení balkónů na školce plastovými
deskami. Předložená nabídka 940000,- bez DPH se zdála být vysoká a bylo
nám potvrzeno, že toto zateplení by bylo možné pořídit za 25-30% této ceny.
5) Územní plán
Pro zpracování ÚP bylo nutné pořídit další studii o vlivu na cosi,
bohužel, tato studie bude obec stát 59000,- + DPH nad původní rozpočet.
Z LK byla obci přidělena dotace na pořízení plánu, ovšem při daných
termínech není v žádném případě možné dodržet podmínky poskytnutí této
dotace. Náměstek hejtmana pan Zika byl požádán o pomoc při řešení a dotace
je již odložena na příští rok. Z pověření ZO jednala rada se zástupcem firmy
HYPERSTAVEBNINY CZ, která chce v obci budovat roubenky. Dle jeho
slov mají již rozjeté projekty v jiných lokalitách a s Poniklou již spíš
nepočítali. Na jednání mu rada rozmluvila záměr stavět domy nad
koupalištěm vedle sjezdovky, neboť by v zimě byly přístupné prakticky jen
pěšky. Hovořili jsme o možnosti výstavby mezi současnou zástavbou
a koupalištěm a o nutnosti začlenění do územního plánu. Vzhledem k těmto
zjištěním bude pan Šebek jednat dál s firmou SURPMO a s vlastníky
pozemků o možnosti rozšíření výstavby před koupalištěm. Pokud by našel
investičně přijatelnou možnost, bude návrh opět předložen. Osobně si myslím,
že z toho již nic nebude. Do územního plánu také bude muset být začleněna
cyklotrasa do Víchové a dále, pro kterou má být co nejdříve vybrána vhodná
trasa. Další trasa, z Vysokého, by měla být označena již letos, asi to bude
spíše na jaře.
6) Ostatní

RO povolila kácení stromů mimo les. Povolení bylo i uděleno na
pokácení tújí u pomníku padlých u kostela. Místo poražených stromů budou
vysazeny nové. Současné stromy již svým vzrůstem zastiňují celý pomník.
Neboť svozová firma požaduje, aby vytříděné plasty a tetrapak byly
uloženy na jednom místě, vybrala rada místo pod přístřeškem na faře. Místo
bude nejdřív nutné vyklidit a na přechodnou dobu bude využita stará plechová
čekárna.
Liberecký kraj, pan Zika, vyhlásil soutěž v separaci odpadů „Zlatá
popelnice 2005“. Pro vítězné obce jsou připraveny další popelnice.
RO zase, pro zvýšení zájmu o třídění odpadu ve škole, navrhla
příspěvek na školní výlet ve výši 3000,- pro nejlepší třídu. Věcné ceny pro
jednotlivce navrhuje až po projednání s ředitelem, neboť není jasné, zda
bychom nepřinesli škole nadmíru administrativy.
Na školní pomůcky by měl jít i poplatek za provoz výherních automatů,
které jsou nyní v CHA-CHA. RO je chtěla původně zakázat, provozující
firmou však byla upozorněna, že je může zakázat pouze v případě, když
v obci platí příslušná vyhláška.
Policie ČR reagovala na článek v minulém zpravodaji „Pod horami“.
Vysvětlili tam svoje postupy a výsledky šetření. Nicméně mi připadá, že po
vyjití článku se spolupráce zlepšila, takže zřejmě splnil účel.
RO souhlasila s novým ozvučením smuteční obřadní síně za cenu cca
21000,-. Nové ozvučení dodal pan Janata.
Pan Třešňák dal obci podnět na využití prostranství u školy. Na
obecních pozemcích navrhuje zřídit skatepark. RO tuto možnost nezavrhuje,
neboť zřízení sportoviště je jednou z možností využití prostoru v centru.
ČTÚ provedl kontrolu obecního rozhlasu a zjistil, že vysíláme vyšším
výkonem, než je povoleno. Na dotaz „jak je to možné, vždyť to bylo
montováno jako homologované zařízení“ bylo odpovězeno, že se za tu dobu
už změnily předpisy. Firma B PLUS TV Klimkovice tedy nabídla nápravu
a uvedení do souladu s předpisy za cenu 14544,-.
V DPS byl proveden průzkum „naplňování standardů kvality“, jehož
výsledkem byl desetistránkový elaborát, který především konstatoval, že
zřizovatel nectí administrativní procesy, tj. nepapíruje ale věnuje se plně
potřebám obyvatel DPS.
RO schválila finanční příspěvky pro fungující místní dobrovolné spolky
a pro činnosti propagující obec. (DS, myslivci, TJ, Satori………)
To je asi vše nejdůležitější z jednání rady. Ostatní záležitosti, které byly
později projednávány na jednání zastupitelstva (prodeje pozemků, rozpočet,
cesta na Novotný kopec….), jsou popsány v zápisu a ten najdete také v tomto
čísle zpravodaje.

Přeji vám příjemné prožití Vánočních svátků a hodně zdraví i štěstí do
roku 2006.
místostarosta

ZÁPIS
z 20. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 29.listopadu 2005 v pohostinství „Florián“
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Dana Kynčlová, Miloš Holubec
Zapisovatel: ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Hnyk, Jaroslav Čížek
Návrh na usnesení: ing. Petr Plichta
PROGRAM:
1. Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2. Zpráva o činnosti rady obce za období od 10.října do 21.listopadu 2005.
3. Rozpočtové změny.
4. Návrh rozpočtu obce pro rok 2006.
5. Změna zřizovací listiny Mateřské školy v Poniklé.
6. Mimořádná inventarizace v Základní škole Poniklá..
7. Příprava inventarizace majetku obce:fyzická k 30.11.2005, dokladová
k 31.12.2005.
8. Doplnění vyhlášky č. 3/1999 o zimní údržbě místních komunikací.
9. Návrh na zvýšení ceny vodného a stočného.
10. Návrh víceúčelového objektu HOMOLE.
11. Zrušení vyhlášky č. 6/2005 „K zabezpečení veřejného pořádku v obci“
(č.7/2005).
12. Schválení vyhlášky č. 8/2005 „K zabezpečení veřejného pořádku v obci“.
13. Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZO, předsedů komisí a
redaktora zpravodaje.
14. Prodej pozemků (Pavel Koldovský, Miloslava Štěrbová, Božena Pelcová).
15. Různé: - Věcné břemeno chůze ppč. 620/2
- Žádost o slevu pozemků,
- Vize Krkonoše,
- Odsouhlasení závěrečného účtu Krkonoše-SMO,

- Přehled nákladů na Destacar,
- Cesta na „Novotný kopec“ a další.
16. Diskuze.
17. Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
Letošní poslední veřejné zasedání zahájila starostka obce v 16.05
hodin za přítomnosti 13 členů. Přivítala zastupitele i přítomné občany. Byli
navrženi ověřovatelé zápisu, zapisovatel a navrhovatel. Zastupitelé poté
navržené osoby schválili včetně předloženého programu.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 10.října do
21.listopadu.2005
Podrobně vypracovanou zprávu přednesl místostarosta pan Ing.Plichta
a je přílohou zápisu. Během zprávy se dostavil pan Miloš Holubec. Tím se
počet zastupitelů zvýšil na 14.
Diskuze: Zprávu doplnila paní starostka, která sdělila, že obec byla úspěšná
při získání dotace na zasněžování a obdrží částku 172 500,-Kč. Naopak
přislíbená dotace na zpracování územního plánu, pro nesplnění termínů
jednotlivých etap, bude přesunuta do roku 2006.
Hlasování: pro 14
proti 0 zdržel se 0
Ad 3) Rozpočtové změny
Jde se o jedinou rozpočtovou změnu ve výši 100 000,-Kč. Z rozpočtu
obce byla převedena příspěvkové organizaci Základní škola Poniklá na
úhradu vybavení dvou tříd nábytkem a šatních skříněk pro pedagogy. Jedná se
o posílení rozpočtu organizace z rozpočtu obce (původně byla tato částka
plánována v rozpočtu s tím, že obec tento drobný hmotný dlouhodobý majetek
uhradí, avšak po konzultaci s ředitelem organizace bylo dohodnuto, že částka
bude převedena na účet organizace a ta si zavede majetek do své evidence.
Tím je vyloučeno duplicitní zaevidování).
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 4) Návrh rozpočtu obce pro rok 2006
Návrh rozpočtu pro rok 2006 je sestaven na základě dlouhodobých
poznatků a po zapojení zůstatku běžného účtu k 31.12.2005, bude
přebytkový. Bylo vycházeno z možností obce, jejich nejnutnějších potřeb
s ohledem na splácení hypotéky na DPS, penalizace a splátek na rolbu. Na
silniční hospodářství se vydá 800 tis., což představuje zvýšené náklady na

zimní údržbu(zvýšení ceny za protahování a posyp), opravy místních
komunikací ke hřbitovům a dlažba před bytovky čp. 296, 297, 298 a 299. Na
dopravní obslužnost je vyčleněno 112 tis. (90,-Kč na obyvatele), Vodné
a stočné jsou problémové položky, kde chybí finance především na obnovu
a rekonstrukci vodovodu, výměnu vodoměrů, běžný provoz ČOV, projektové
dokumentace. Na ČOV budou další výdaje na instalaci vrátku a na PD na
předčištění nátoku. Celkem obě položky 1100 tis.. V mateřské škole kromě
běžného provozu se plánuje oprava střechy, změna osazení vchodových dveří
a izolace bytu domovníka. Celkem 400 tis.. V ZŠ je nutná rekonstrukce
kuchyně, tzn. stavební úpravy skladových prostor, šaten, sociálního zázemí
zaměstnanců za 800 tis., výměna dívčích záchodků za 150 tis. Je pamatováno
i na obecní knihovnu částkou 20 tisíc, na tisk zpravodaje 45 tisíc a částkou
50 tisíc se počítá s náklady na významná výročí a provoz obřadní síně.
V příštím roce je náklad 900 tisíc na položce ostatní zájmová činnost, určena
především na zadání vypracování projektové dokumentace na tělocvičnu, na
dokončení zasněžování a na dokončení projektové dokumentace
víceúčelového objektu. V bytovém hospodářství se plánuje celková
rekonstrukce střechy čp. 319, příprava tří bytů v čp. 266 a běžná údržba
bytového fondu v celkové výši 900 tisíc korun. Na provoz veřejného
osvětlení bylo vyčleněno 150 tisíc, což představuje především spotřeba
elektřiny, pořízení výbojek a svítidel. Na údržbu hřbitovů 100 tisíc, na územní
plán 300 tisíc. Provoz drobných služeb vyšel s náklady na 1587 tisíc korun,
ve kterých se objevují především platy zaměstnanců, sociální a zdravotní
pojištění, veškerý materiál, pohonné hmoty, opravy a údržba. Částka 800 tisíc
korun zahrnuje náklady na svoz, zneškodnění a likvidaci komunálního
odpadu. Na Dům s pečovatelskou službou je plánováno 700 tisíc a největší
částka představuje hypoteční úvěr. Příspěvek výjezdové jednotce SDH ve výši
150 tisíc, na odměny zastupitelstva obce 850 tisíc, na činností místní správy
705 tisíc korun. Za bankovní poplatky 20 tisíc korun.
Návrh rozpočtu byl projednán v Radě obce Poniklá a ve finančním výboru
zastupitelstva obce Poniklá v pondělí 21.listopadu 2005 a doporučil jej ke
schválení.
Diskuze: Pan Čížek upozornil na nebezpečí nenaplnění příjmové části
rozpočtu z důvodu opatření schválených ke snížení daní u osob s nižšími
příjmy.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 5) Změna zřizovací listiny Mateřské školy Poniklá
Vzhledem k platnosti nového zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) je

nutné přijmout změnu této listiny. Nejpodstatnější změna je zakotvena
v článku 3.2., která povoluje i stravování zaměstnanců organizace. Přijetím
nové ZL bude zrušena původní z roku 2002 včetně jejich tří příloh.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 6) Mimořádná inventarizace v Základní škole Poniklá
Mimořádnou inventarizaci v ZŠ Poniklá byla nařízena, v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jejím ředitelem k datu 30.6.2005. Za
zřizovatele se inventarizace zúčastnili pánové Udatný a Řehořek. Současný
inventář obsahoval spoustu dnes již nepotřebných a nepoužitelných věcí
a drobných pomůcek v kabinetech. Účelem bylo vyřadit věci nepotřebné
a nepoužitelné a zprůhlednit celkovou evidenci majetku. Proto byla založena
nová inventární kniha, která eviduje majetek podle platného zákona
o účetnictví a schválené vnitřní směrnice organizace k inventarizaci majetku
s pořizovací cenou od 3000,-Kč. Nepotřebné a nepoužitelné věci byly
přednostně nabídnuty žákům školy a následně veřejnosti k prodeji v bazaru,
který proběhl na konci školního roku. Seznam prodaného majetku a zisk
z prodeje byl řádně zaevidován a je přílohou protokolu o inventarizaci. Zbylé
věci byly zlikvidovány
nebo odvezeny do kontejnerů. Ostatní drobný
majetek do 3000,-Kč byl ponechán v původních inventárních seznamech
jednotlivých kabinetů a bude veden pouze jako operativní evidence
pověřenými pedagogy.
Diskuze: Pan Udatný potvrdil, že samotná škola již nutně takovou
inventarizaci potřebovala.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Příprava inventarizace majetku obce: Fyzická k 30.11.2005,
dokladová k 31.12.2005
Příkaz k provedení řádné inventarizace v zařízeních ve vlastnictví
obce byl vydán starostkou obce usnesením rady č.579 ze dne 24.10.2005.
Byla jmenována hlavní a dílčí inventarizační komise. Do jednotlivých zařízení
byli jmenovaní jednotliví zastupitelé a zaměstnanci obce. Fyzická
inventarizace byla nařízena ke dni 30.listopadu t.r. Paní starostka proto ještě
požádala, aby tento termín byl dodržen.
Hlasování:
pro
14
proti 0
zdržel se 0
Ad 8) Doplnění
vyhlášky
č. 3/1999 „Ozimní údržbě místních
komunikací“
Dne 6.prosince 1999 schválila rada obce Poniklá obecně závaznou
vyhlášku č. 3/1999 „O zimní údržbě místních komunikací“, která upřesňuje

způsob, termíny, pořadí a úseky vybraných místních komunikací, určených
k protahování. Součástí vyhlášky jsou i mapky, které obsahují seznam
místních komunikací a v barevném provedení přehled
komunikací
udržovaných, udržovaných příležitostně a komunikací vyjmutých ze zimní
údržby pro jejich zanedbatelné využití.V loňském roce požádal o rozšíření
zimní údržby pan Karel Biederman (cesta č. 2771/2), a to od pohostinství
„Pod břehem“ až za potok. Několikráte se řidič traktoru s radlicí pokoušel
tuto trasu vyhrnout, avšak z důvodu kritického místa před čp. 103, a nakonec
i na mostku, který je velice úzký, bylo ve shodě s HD Krakonošův ranč, toto
zamítnuto. V plánu údržby bude ponecháno vyhrnování sněhu pouze od
silnice k parkovišti čp.104.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 1 (Hnyk)
Dalším úsekem, který není zahrnut do plánu zimní údržby je přístupová cesta
(č. 1751/1) od kolejí k domu pana Jiřího Nechanického. Po konzultaci tohoto
úseku s Hospodářským družstvem bylo navrženo provádění údržby pouze
příležitostně, tj. pokud obsluha traktoru uzná, že neriskuje ohrožení řidiče
a ani majetku (nebezpečný sráz nad tratí).
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Třetím požadavkem je letošní žádost paní Boženy Quirsfeldové na provádění
zimní údržby od penzionu Klára k jejich rodinnému domu. Po konzultaci toto
úseku s ředitelkou Hospodářského družstva bylo rovněž doporučeno, aby
údržba byla prováděna příležitostně z důvodu nutnosti couvání traktoru po
celé délce úseku se zdviženou radlicí a jediné možné řešení vyhrnutí sněhu je
pouze jedním směrem, tj. od paní Quirsfeldové k penzionu Klára. Navíc je
možné poškození, nyní celkem zatravněné a slušné komunikace, radlicí
traktoru.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se 1 (Čížek)
Ad 9) Návrh na zvýšení ceny vodného a stočného
Na minulém jednání zastupitelstva obce byl přednesen návrh na
zvýšení ceny vodného a stočného o 19%. Skutečností je, že obec tyto
položky dotovala (a stále dotuje) v roce 2004, a to částkou 4,70 Kč na 1 m3 za
vodné a částkou 12,25 Kč na 1 m3 za stočné. Obec neustále provádí pouze
odstraňování poruch a havárií vodovodu a kanalizace a nevytváří žádné
rezervy na celkovou rekonstrukci. Rezervu na vodovod je třeba nutně povýšit,
neboť část potrubí v délce 300 m je v původním skleněném potrubí.
Nevyhovují téměř žádné vodoměry (podle norem EU). Je třeba získat rezervu
na projekt a propojení vodovodu Horní Dola s vodovodem Keříček. Samotný
vodojem Keříček i Horní Dola potřebují nutnou rekonstrukci. Již nyní je

oprávněná obava, že po napojení bytů na Přívlace, nebude zdroj z Horních
Dol pokrývat zvýšenou spotřebu vody. Vodní zdroj Horní Dola se pohybuje
na hranici možnosti. V Nové Vsi je nutné vybudovat rezervoár a u Preložky
se v letošním roce vyskytly další poruchy, které je nutno řešit. Samotná ČOV
nemá potřebné předčištění , kterým se do zařízení dostávají nežádoucí
materiály (písek, štěrk, hadry, klacky, vložky atd.), které ničí čerpadla.
Návrh ceny vodného od příštího odečtu: vodné 14,-Kč/m3 , stočné 17,Kč/m3.
Diskuze: Pan Mikolášek – po tři roky stále slyšíme, že na kanalizaci jsou
poruchy, průniky vody, objevuje se písek a štěrk na ČOV a další neustálé
problémy. Kanalizace stála mnoho milionů , je špatně udělaná. Jak se
uplatňuje záruka za odvedení díla.
Pan Čížek – otázka záruční lhůty se řešila již v minulém volebním období
a již tehdy bylo dílo po záruční lhůtě. Problémy s vodou na ČOV jsou
neustále při větším dešti, protože veškerá dešťová voda ze střech bytovek
a z kantýny je odváděna jednou kanalizací. Bylo navrhováno řešit dešťové
vody od jednotlivých bytovek trativody, ale k tomuto záměru nedošlo.
Pan Řehořek – začít u bytovek a požadovat oddělení dešťové vody.
Ing. Polej – jak je možné, že bytovky mají kanalizaci jednotnou, když on sám
musel při napojení na kanalizaci provést na vlastní náklad odvod dešťové
vody mimo stokovou síť.
Paní Kavánová – kanalizace od bytovek a paneláku byla vybudována při
jejich výstavbě jednodílná, tzn. dešťové i splaškové vody do jedné stoky. Při
výstavbě nové kanalizace v roce 1996 se začala budovat kanalizace oddělená,
tj. pouze pro splaškové vody, ale do této kanalizace byla napojena právě větev
od bytovek. Tehdy se vůbec o oddělení dešťové vody neuvažovalo ani se
nevědělo, jaké problémy s tím na ČOV vzniknou. Co se týká kvality
odvedeného díla při výstavbě kanalizace, pak stavba byla pod dohledem
stavebního dozoru. Zápis o převzetí stavby také existuje. Nedodělky a závady
při předání díla byly odstraněny.
Pan Řehořek – je pro zvýšení ceny vodného a stočného. Jenom potvrzuje své
stanovisko, které již přednesl v loňském roce, kdy zvýšení ceny navrhoval.
V 16.55 hodin se dostavila paní Kynčlová. Tím se počet zastupitelů zvýšil na
15.
Hlasování o zvýšení ceny V+S:
pro 14
proti 1 (Mikolášek) zdržel
se 0

Ad 10) Projekt víceúčelového objektu HOMOLE
Pro zpracování projektu víceúčelového objektu HOMOLE byla
vybrána varianta č. 2 z předložené studie ing. Jany Trýznové z Jilemnice.

Objekt řeší využití místa od zastřešené buňky velínu lyžařského vleku směrem
severovýchod (nyní prostor kolem ohniště). Řeší stávající obsluhu vleku
s kasou a sociálním zázemím, prostor pro servis a půjčovnu lyží, dále
záchodky pro muže a ženy včetně invalidního WC, šatnu pro letní i zimní
provoz a rychlé občerstvení.
Diskuze: Pan Mikolášek – souhlasí s tím, aby obec měla svoje zázemí jak
v zimě k lyžařskému vleku, tak v létě ke koupališti. Je to potřebné, protože na
zařízení a služby pana Šíra se nemůže obec spolehnout.
Paní Kadavá – souhlasí s umístěním obecního objektu, ale chtěla by vědět
kolik objekt bude stát.
Ing. Plichta – stavba by měla zahrnout stávající buňky s velínem a kasou a
přístavba by se měla pořídit co nejlevněji
Paní Pičmanová – z čeho se stavba bude financovat.
Paní Kavánová – zatím nevíme, ale pro případnou žádost o získání dotace
musíme mít projektovou dokumentaci se stavebním povolením připravenou.
Právě tak zatím neznáme ani výši nákladů, protože zatím není zpracován
projekt.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 11) Zrušení vyhlášky č. 6/2005 „K zabezpečení veřejného pořádku
v obci.“
Ředitel Krajského úřadu LK zaslal písemné vyjádření k posouzení
zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 „K zabezpečení veřejného
pořádku v obci“ a zjistil, že je podle jejich názoru, v rozporu se zákony.
V článku 2 musí být vymezeno veřejné prostranství pouze pro účely této
OZV. Musí se jednat pouze o veřejné prostranství, které je vedeno v katastru
nemovitostí jako ostatní plocha. Pokud je pozemek veden jako les, orná půda,
zahrada nebo jiná kategorie, pak nemůže takový pozemek sloužit veřejným
účelům. Návrh na zrušení OZV č. 6/2005:
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 7/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Poniklá č. 6/2005
„K zabezpečení veřejného pořádku v obci“
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 29.listopadu 2005
usnesením č. 426 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1

Zastupitelstvo obce Poniklá ruší obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá
č. 6/2005 „K zabezpečení veřejného pořádku v obci“ vydanou a účinnou
od 8.června 2005.
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Vyvěšeno: 7.listopadu 205
Sejmuto: 29.listopadu 2005
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 12) Schválení návrhu OZV č. 8/2005 „K zabezpečení veřejného
pořádku v obci“
Souvisí s předchozím bodem. Podle doporučení Krajského úřadu je
nutné nejdříve vyhlášku zrušit vyhláškou a přijmout vyhlášku novou. Návrh:
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 8 / 2005
„K zabezpečení veřejného pořádku v obci“
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 29.listopadu
2005 usnesením č. 427 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. a) a c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích a v souladu s § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku:
Článek 1
Zakazuje se volné pobíhání psů bez vodítek a náhubků po veřejných
prostranstvích v obci Poniklá. Zakazuje se i volné pobíhání domácího
zvířectva po veřejných prostranstvích v obci Poniklá.
Článek 2
Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky stanovena volná
prostranství ve vlastnictví obce, silnice, místní komunikace, veřejná zeleň,
chodníky, parky a další prostory, vedené v katastru nemovitostí jako
ostatní plocha, přístupná každému bez omezení. Veřejná prostranství v obci
Poniklá jsou obsažena v následujícím výčtu pozemkových parcel.
Pozemkové parcely ostatní plocha – ostatní komunikace k.ú.Poniklá:
2737, 2770/1, 2770/2, 2770/5, 2770/6, 2770/7, 2770/8, 2770/9, 2943/2,
2943/3, 2943/4, 2943/5, 2943/6, 2943/7, 2943/8, 2943/9, 2943/10, 2943/11,
2943/12, 2943/13, 2943/14, 2943/15, 2943/16, 2943/17, 2943/18, 2943/19,

2643/20, 2943/21, 2943/22, 3045, 69/4, 73/3, 215/3, 380/31, 416/20, 416/21,
416/40, 1423/1, 1672/4, 1742/3, 2735, 2738, 2740, 2745, 2752, 2753, 2759,
2765, 2766, 2767, 2771/1, 2771/2, 2771/4, 2771/5, 2771/6, 2771/7, 2771/8,
2771/9, 2774/1, 2776/1, 2776/2, 2777, 2778, 2779, 2780, 2782/2, 2783/1,
2783/2, 2784/1, 2784/2, 2784/3, 2784/4, 2784/5, 2784/6, 2786, 2787, 2823,
2826/1, 2826/2, 2829, 2827, 2835/1, 2838, 2843, 2856/2, 2863/256, 2863/3,
2863/4, 2863/5, 2864, 2865, 2911/2, 2912/1, 2941, 2942/2, 2943/1, 2945/2,
2948, 2950, 2952, 2956, 2957, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2968/1,
2968/2, 2969, 2970/2, 2971/1, 2971/2, 2973/1, 2973/2, 2973/5, 2974, 2976,
2977, 2978, 2980, 2982, 2984, 2985, 2986, 2987, 2989/1, 298/3, 2989/7,
2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999/1, 2999/2, 3000, 3004,
3007, 3008, 3009, 3010, 3015/1, 3015/2, 3018, 3019, 3021, 3047, 3050/1,
6050/2, 3063, 3064/1, 3064/2, 3064/3, 3064/4, 3064/5, 3065, 3066, 3067,
3068/1, 3068/2, 3069, 3070/1, 3070/2.
Pozemkové parcely ostatní plocha – ostatní komunikace k.ú. Přívlaka:
52/2, 199/3, 566/2, 649/4, 1648/2, 1654/2, 1745, 1746, 1747, 1751/1, 1753,
1754/1, 1754/3, 1754/5, 1754/6, 1755, 1756, 1757/2, 1758, 1759, 1768/1,
1776, 1777, 1778, 1780, 1781/2, 1781/3, 1782/1, 1785, 1788/1, 1788/2, 1789,
1790, 1791, 1804, 1805, 1806/1, 1806/2, 1807/1, 1807/2, 1809/1, 1834, 1836,
1843, 1844, 1602, 1742, 1832/1, 1832/2, 1835, 1837, 1838, 1863, 1864/1,
1864/2.
Článek 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Vyvěšeno 7.listopadu 2005
Hlasování:
pro 15
proti 0

Sejmuto 29.listopadu 2005
zdržel se 0

Ad 13) Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy ZO, předsedy komisí
a redaktora zpravodaje.
Nařízením vlády č. 697/2004 Sb., jsou stanoveny měsíční odměny a
příplatky poskytované neuvolněným členům zastupitelstev obcí. Měsíční
odměna člena rady je podle tohoto nařízení 1 220,-Kč hrubého, měsíční
odměna předsedů výborů a komisí a redaktora zpravodaje je 1 050,-Kč
hrubého. Odměna je vázána na 100% účast při jednáních rady obce a při
vyhotovení minimálně dvou zápisů z jednání výborů nebo komisí za tři
měsíce. Odměna neuvolněného místostarosty může dosáhnout až do výše
6 560,-Kč. Podmínkou k vyplacení těchto odměn je schválení v zastupitelstvu
obce, jak vyplývá z kontroly dílčího přezkoumání hospodaření obce za první
pololetí roku 2005.

Hlasování

pro 14

proti 0

zdržel se 1 (Řehořek)

Ad 14) Prodej pozemků
• Pavel Koldovský, Poniklá 10 – žádost o zakoupení části bývalé cesty
č.2732 v k.ú.Poniklá. ZO na minulém zasedání pověřilo radu obce
provedením místního šetření, které objasnilo důvod žádosti. Cesta je
řadu let nepoužívaná. Po odměření se stane součástí parcely č. 2729
v majetku žadatele. RO odprodej doporučuje po odměření a
vyhotovení geometrického plánu, který si žadatel zajistí na vlastní
náklady. Cena 50,-Kč/m2.
Diskuze: Ing.Plichta ještě doplnil, že se v podstatě jedná o slepou cestu, která
končí u rybárny a dál nevede.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
•

Miloslava Štěrbová, Poniklá 160 – žádost o odprodej parcely č. 223/1
o výměře 173 m2 (viz dopis). Rada obce konstatuje, že parcela je
v územním plánu obce zařazena k výstavbě garáží, tedy vedena jako
stavební parcela. Požadavek byl vyvěšen na úřední desce, zveřejněn
na webových stránkách obce a v místním zpravodaji.
Diskuze: Paní Štěrbová ve svém diskuzním příspěvku zdůraznila špatné
životní prostředí kolem jejich domu, z důvodu neustálého přejíždění
automobilů a náklaďáků. Výstavbou garáží by se stav ještě zhoršil, protože by
se tady opravovala auta a motorové sekačky. Kolem domu chce míst klid.
Nabízí za pozemek cenu 50,-Kč/m2.
Pan Hlaváč a pan Hejral – žádost o prodej této parcely podali již před
několika lety a bylo jim písemně sděleno, že parcela bude zařazena do změny
územního plánu s určením pro výstavbu garáží. Paní starostka oba vyzvala,
aby písemnosti přinesli a pokud se potvrdí, že žádost o odkoupení této parcely
bylo projednáno v ZO a řádně vyvěšeno na úřední desce, pak bude o prodeji
jednáno na příštím zasedání. Podala návrh na odložení věci.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
•

Paní Božena Pelcová, Poniklá 308 – žádost o odprodej části parcely č.
417/1 v k.ú.Poniklá, tj. od garáže směrem k jímacím studním Keříček.
Diskuze: Pan Čížek upozornil, že parcelou prochází výtlačná větev
vodovodního řadu ke Keříčku. Paní starostka doplnila, že z této parcely je již
jediný přístup k devíti jímacím studním na parcele č. 418. Z obou stran totiž je
majitelem Pozemkový fond, který má tyto pozemky v nabídce.
Hlasování o zamítnutí prodeje:
pro 15
proti 0
zdržel se 0

Ad 15) Různé
•

Na minulém jednání zastupitelstva bylo odsouhlaseno zřízení věcného
břemene chůze a jízdy přes pozemek č. 620/1 v k.ú.Přívlaka (případ
Jana Borde-kalinová a Dagmar Steinová). Při vytyčování břemene
bylo zjištěno, že uvalení věcného břemene chůze a jízdy se týká také
obecního pozemku navazujícího, tj. parcely č. 620/2 v k.ú.Přívlaka.
Dodatečně je nutné schválit uvalení břemene rovněž na pozemek
č. 620/2. V opačném případě nemá zřízení VB význam.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
•

Ing. Jiří Jandura, Hradec Králové žádá o slevu z ceny pozemků
schválených k prodeji v srpnu loňského roku
a dále žádost
o poskytnutí příspěvku na vyhotovení GP. Rada obce schválila
příspěvek ve výši 4 000,-Kč na částečnou úhradu za vyhotovení
geometrického plánu (jedná se o zaměření obecní cesty, tj. legalizaci
stávajícího stavu).
Diskuze: Pan Hnyk po vysvětlení a upřesnění místa pozemků slevu
nedoporučuje, protože již jednou byla takto schválena a snížení ceny by bylo
vodítkem pro další žadatele.
Hlasování o zamítnutí slevy: pro 15
proti 0
zdržel se 0
•

Vize Krkonoše je dokument s představou vývoje Krkonoš do
roku 2050. Důvodem této aktivity jsou stále nejasné představy
o budoucí podobě Krkonoš. V uplynulém období byly rozdány
dotazníky, z nichž se vrátilo 550 vyplněných. Dotazníky poskytly
cenné podněty k sepsání pracovní verze „krkonošské ústavy“, která
bude předložena k veřejné oponentuře přes sdělovací prostředky
a internet. Následovat bude rozhodující krok-výzva k přijetí Vize
Krkonoše 2050 všemi městy a obcemi v Krkonoších a jeho podhůří.
Vize nebude právně závazným dokumentem, její přijetí a dlouhodobé
dodržování bude považování za závazek morální.
Diskuze: Paní starostka se domnívá, že opět zalobovali podnikatelé a získali
dotace, které musí utratit. Prostředky by mohly být určitě užitečnější. I když
je veřejnost ubezpečována, že vize nebude právně závazným dokumentem,
pak tomu nevěří, protože prozatím všechny dokumenty, které byly přijaty, se
promítají do vyjadřovacích požadavků orgánů státní správy. Naposledy to
bylo „Vyhodnocení krajinného rázu a území KRNAP“ který také neměl být
závazným dokumentem, ale při jakékoli výstavbě v území se Správa
KRNAP tímto dokumentem zaštiťuje. Občané mohou své připomínky

podávat do 31.prosince 2005 na adresu: Člověk a Krkonoše, Dobrovského 3,
543 11 Vrchlabí (hpetrik@krkonose.cz).
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
•

Odsouhlasení závěrečného účtu Krkonoše-svazek měst a obcí za
rok 2004. Na minulém zasedání ZO přednesl pan Mikolášek námitku
ve věci předložené tabulky s poznámkou „získáno asi“ nebo
„v jednání“. Odpověď s vysvětlením byla zaslána pracovnicí Svazku
Krkonoše, ve které se uvádí, že uzavření a odsouhlasení závěrečného
účtu svazku za rok 2004 a možnost získání grantů v roce 2005 , jsou
dvě naprosto odlišné věci. Uzávěrka hospodaření je dána v přehledu
hospodaření. Možnosti získání grantů či jiných podpor souvisí
s předpokládaným naplňováním příjmů v roce 2005. Výsledek
hospodaření svazku je tedy v příjmové části ve výši 4 015 000,-Kč, ve
výdajové části 4 259 800,-Kč.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0
•

Přehled nákladů na Destacar: Za poslední období (tj. 3 roky nazpět)
se náklady na provoz Destacaru poměrně navýšily. V letošním roce
již dosáhly částky 75 982,-Kč (bez vlastních oprav). V loňském roce
opravy nebyly tak vysoké, nedosáhly ani částky 10 000,-Kč. V roce
2003 však náklady na opravy opět představovaly téměř 75 000,-Kč
(rovněž bez vlastních oprav). Rada obce doporučuje zvážení pořízení
nové komunální techniky na leasingové splátky. Jednou z možností je
nabídka vozidla GAZella s pořizovací cenou do 600 000,-Kč.
Zastupitelům byl zaslán i prospekt. Destacar je vozidlo z roku 1996,
najeto přes 200 000 km.
Diskuze: Pan Mikolášek – na trhu je řada firem, které nabízejí nejrůznější
komunální techniku. V materiálech pro zastupitele byla pouze jediná nabídka,
právě na vozidlo GAZella. On sám by doporučil koupit „tři kolečka“ a 400
tisíc použít jinak. Pokud by se skutečně uvažovalo o nákupu nové techniky,
pak doporučuje pořízení traktoru s vlekem, se kterým by bylo možné
zajišťovat i zimní údržbu místních komunikací.
Pan Holubec – přiklání se také k pořízení traktoru, který je univerzálnější.
I okolní obce jsou vybaveny převážně traktory. Vydrží až 50 let. Byla by to
dobrá investice.
Pan Řehořek – také by preferoval pořízení traktoru. Náhradní díly na
zahraniční vozidla jsou drahé s dlouhou dodací lhůtou. S traktorem by se dala
i zlevnit zimní údržba komunikaci.

Pan Čížek – předložený návrh na pořízení lehkého automobilu GAZella je
nedostatečný, navíc jde o jednostranný automobil, na který nelze použít jinou
nástavbu, např. radlici.
Pan Janda – není pravdou, že všude na obcích mají traktory, např. v Jablonci
nad Jizerou určitě není.
Pan Šír – názory zastupitelů je jedna věc, ale na druhé straně neznají potřeby
Drobných služeb, ani příčiny a ani situaci. S traktorem se pouze pojíždí, je
pomalý. Již jednou tady traktor byl a prodal se, protože nebyl využit. Pokud
by zastupitelé rozhodli o pořízení traktoru, pak by bylo i nutné pořídit malý
nakladač, např. Bobcat. Pak by měl traktor smysl k zajištění i výkopových
a terénních prací (vodovod, kanalizace).
Pan Hejral – přiklání se k pořízení nového traktoru s předním náhonem.
Paní starostka diskuzi ukončila s tím, že toto byl pouze podnět pro zastupitele,
zda by pro Drobné služby bylo pořízení nové techniky vůbec možné. Pro
návrh usnesení doporučuje, aby bylo radě obce uloženo získání co nejvíce
informací k pořízení nové komunální techniky.
•

Cesta na Novotný kopec. Několik let požaduje pan ing. Janeček
(rekreační objekt čp.138) aby obec provedla přeložení cesty č. 2835/1.
Je to úsek začátku komunikace na „Novotný kopec“, zhruba 50m.
Začíná u doma pana Bohumila Rychtáře. Pan ing. Janeček zadal
zaměření svých pozemků a na základě tohoto zaměření bylo zjištěno,
že původní cesta byla vedena výše. Stávající cesta nyní vede přes jeho
pozemek, s čímž nesouhlasí. Obec se požadavku pana Janečka
prozatím nebránila, na zmíněný úsek cesty je uzavřena smlouva
o věcném břemeni. Obec platí každý rok za břemeno částku
2000,-Kč. Smlouva však datem 31.12.2005 končí a ing. Janeček trvá
na svém požadavku. I žádost obce o prodloužení smlouvy byla
zamítnuta. Každý člen rady obce má na daný problém svůj názor
a v konečné fázi se nemůže dohodnout. Proto byla záležitost přeložení
cesty předložena zastupitelstvu obce k zamyšlení a rozhodnutí.
Důvod, proč se rada nemůže shodnout je následující:
Podle zaměření pana Janečka vedla původní cesta o několik metrů
výše, tj. místem, kde stojí nyní oplocení, roste živý plot a stromy pana
Bohumila Rychtáře. Znamenalo by to odstranění plotu, křovin
i stromů, které v zahradě nyní rostou a vybudování nové cesty právě
v místě spodní částí této zahrady. Tato část pozemku je obecní
(zřejmě tudy stará cesta dříve vedla). Jedna část rady obce se
provedení této změny brání s ohledem na stáří manželů
Rychtářových, kteří žijí klidně a nekonfliktně v obci téměř celý život
a zásah do jejich soukromí by mohlo mít následky. Oba manželé jsou

nemocní a přeložení cesty se brání s odůvodněním, že tak jak cesta
nyní vede, vedla tady již desítky let. Druhá část rady obce se přiklání
k provedení přeložení cesty s tím, že případný soudní spor by nadělal
spíše více škody a je obava z většího poškození zúčastněných osob.
Diskuze: Paní starostka – přeložení cesty zamítá. Představuje to částku
minimálně 200 tisíc korun z rozpočtu obce a podle ní, zbytečně vyhozených.
Cesta tak, jak nyní vede nikoho neomezuje ani nepoškozuje. Je proti tomu,
aby se každému „Pražákovi“ ustupovalo.
Pan Čížek – rada obce již provedla místní šetření a podle jeho názoru může
zamítnutí obec poškodit, protože při případně prohraném soudním sporu obec
zaplatí veškeré výlohy a nakonec bude rozhodnutí k větší škodě pro
Rychtářovi. Navrhuje šetrnější řešení, tj. další jednání všech zúčastněných
stran na místě samém. Vyzval zastupitele, aby se v této věci vyjádřili všichni.
Pan Holubec – je těžké rozhodnout spravedlivě, ale přiklání se k předešlému
návrhu .
Pan Hnyk – nevidí jiné řešení a přiklání se k názoru pana Čížka.
Paní Kynčlová – další jednání.
Pan ing. Plichta – situace je složitá, právo vydržení je zohledňováno
minimálně a ve zvláštních případech. Přiklání se k řešení podle návrhu pana
Čížka.
Pan Řehořek – je napůl proti napůl pro jednání. Nechápe, proč má obec dělat
jinou cestu.
Ing. Polej – nesouhlasí s požadavkem pana Janečka, není to férový člověk,
sám s ním měl spor ve věci vodoměru. Samotný ing. Janeček používá okolní
pozemky bezohledně, tak nechápe, o co mu jde.
Pan Mgr. Vinklář – je pro schůdné řešení, tj. další jednání.
Pan Mikolášek – další jednání.
Pan Udatný – ponechal by cestu tak, jak je, ale převažuje návrh na další
jednání.
Pan Hejral – dotaz, zda je geometrický plán předložený ing. Janečkem
správně vyměřen. Pokud ano, pak je pro další jednání.¨
Pan Nechanický – najít řešení pro obě strany. Stejně je tam nějaké “křáčí“
a tak navrhuje další schůzku.
Paní Pičmanová – již desítky let trpí Rychtářovi cestou ke středisku. Svým
přičiněním si osázeli kolem svého domu zeleň, aby zmírnili dopad prachu na
zdraví pana Rychtáře, který je astmatik. Nyní si někdo přijde a požaduje
přeložení cesty a zásah do jejich zahrady. Je to pro ně další rána. Přeložení
cesty nepodporuje.
Paní Kadavá – jak je možné, že po tolika letech si někdo vzpomene a začne
prosazovat své nehorázné a nesmyslné požadavky? Situaci okolo domu
Rychtářových dobře zná. Pokud by došlo k přeložení cesty musí padnout

vzrostlé stromy v zahradě Rychtářových. Pan Janeček pozemek k ničemu
nepotřebuje, on sám se k cizímu majetku nemá také žádnou úctu. Chodí přes
naši zahradu a nikdy se nestalo, že bychom někoho z jejich rekreačního
domku okřikovali nebo průchod zakazovali. Přeložení cesty zamítá.
Pan Bohumil Rychtář – počínání zastupitelstva se mu nelíbí. Cesta má své
místo. V Poniklé žije již 80 let a cesta tady vždycky byla tak jak je. Já jsem
starý člověk, dělejte si jak sami rozhodnete. Ufikněte kus zahrady. Vždycky
jsem ustupoval – jednou kvůli vodě, podruhé kvůli družstvu, potřetí kvůli
vysokému napětí a tak bych mohl jmenovat dál. Jednání pana Janečka
odsuzuji.
Paní Boženka Soukupová – otec je astmatik. V Poniklé je od roku 1929.
Nejdříve se mu v sousedství postavil kravín, pak vysoké napětí, výmlatové
středisko, čerpací stanici, vzápětí pak vedl přes jeho pozemky vodovod.
Vysoké prašnosti při neustálém provozu těžkých traktorů a vozidel se jako
astmatik bránil výsadbou vysokého živého plotu. Nikdy nic nenamítal,
protože to bylo v zájmu obce. V zájmu obce také udržoval a udržuje struhu.
Jeho pozemky byly využity na výstavbu pěkných rodinných domků v obci.
A najednou se objeví „Pražák“, který všechno kolem zruší, přistaví si směrem
do cesty objekt a najednou mu ta samá cesta vadí, protože je podle něho
blízko u jeho rekreačního domečku. Najednou mu vadí, že kolem jezdí
traktory a v zimě se mu pohrne sníh na zeď. Otci jezdí traktory neustále
a trvale tady žijeme. Nejsme jenom víkendoví. Možná, že o tom zastupitelé
nevědí, ale otec, pokud byl zdravý, dělal také dlouhá léta pro obec, podílel se
na stavbě koupaliště a pomáhal kde se dalo. Sama ví, že nátlak tzv. „Pražáků“
a dalších vykutálených rekreantů je patrný v každé obci. Oni sami chtějí
všechno, ale sami nerespektují nic. Proto prosí zastupitele, aby vyřešili
záležitost cesty moudře, aby se za své rozhodnutí nemuseli jednou stydět. Na
závěr svého diskusního příspěvku předala paní Soukupová starostce písemnou
žádost o odkoupení části obecního pozemku , který je součásti domu čp. 141.
Usnesení: ZO ukládá RO projednání přeložení cesty na základě
svolaného osobního jednání všech zúčastněných stran přímo na místě.
Termín: Do konce roku 2005.
Hlasování: Pro 15
proti 0
zdržel se 0
•

Vysvětlení k neprovedení penetrace komunikace ke hřbitovu
v Poniklé: Tato rekonstrukce nebyla v plánu zařazena do doby, než
bylo rozhodnuto, že se nebude provádět oprava cesty ke hřbitovu na
Přívlace. Takže náhradou byla vybrána cesta ke hřbitovu v Poniklé.
Po dokončení rekonstrukce komunikace k fotbalovému hřišti, kde se
provádělo důkladné odvodnění a nakonec i prodloužení úseku od
vjezdu na hřiště až k odbočce k Vondrovým, byla obec zaskočena

výší fakturace, která oproti rozpočtu byla navýšena o 220 000,-Kč.
Z tohoto důvodu již nebylo riskováno se zadáním cesty ke hřbitovu.
Ad 16) Diskuze
Ing. Plichta – vrátil se ještě k požadavku ing. Janečka na přeložení cesty. Jako
zastupitel nechce vyvolávat další problémy, které by nakonec vyvrcholily
soudním sporem v neprospěch manželů Rychtářových. Proto se přiklání pro
další jednání všech zúčastněných stran a dojití ke kompromisu, vyhovujícímu
všem.
Pan Čížek – opět k přeložení cesty. Zastupitelé v žádném případě nechtějí
rodinu Rychtářových poškodit, ale chce zabránit škodám, které by případným
soudním sporem mohly skutečně nabrat jiný směr, než který bychom si přáli.
Paní starostka – není třeba se předem obávat soudního sporu a předjímat jeho
závěry.
Paní Alžběta Holubcová – jak ta cesta vůbec vznikla?
Paní Soukupová – všem přítomným předložila mapu se stávajícím i původním
náčrtem cesty. Vznikla pak všeobecná diskuze, ze které není záznam pro hluk
v místnosti.
Paní Holubcová – požádala zastupitele o možnost zaměstnání pana Jana
Šimůnka.
Pan Novotný – poukázal na výsadbu celé řady stříbrných smrčků
v bezprostřední blízkosti cesty podél rekreačního domu ing. Janečka
a vyjádřil domněnku, že pan Janeček určitě s přemístěním cesty již počítá
dopředu.
Pan Řehořek – dotaz, zda zvýšená cena vodného a stočného bude zase využita
pouze na náklady vodovodu a kanalizace. Bylo odpovězeno, že zvýšené VaS
stejně plně nepokryje jejich náklady.
Paní Kadavá – dotaz, kolik domácností v obci ještě nemá vodoměr. Bylo
odpovězeno, že těmto domácnostem je účtován tzv. paušál, který je
znevýhodňuje. Těchto domácností je zhruba asi deset. Větší problém je
s vodoměry starými, necejchovanými a neodpovídajícími normám EU. Proto
byl na výměnu obecních vodoměrů určen pan Miloš Holubec. Takže, veškeré
požadavky ve věci vodoměrů zajišťuje od nového roku pan Miloš
Holubec Poniklá 145, tel. 604622160.
Pan Čížek – upozornil na probíhající opravu státní silnice I/14 u rybárny, kde
je rozpočet Ředitelství silnic a dálnic ve výši 36 milionů korun. Poukázal na
mrhání veřejných prostředků.
Pan Branda – požadavek na měření rychlosti v Poniklé v úseku I/14, kde
řidiči jedou nepřiměřenou rychlostí a vůbec neberou ohledy na pěší.

Pan Čížek – problém s odstavenými autovraky. Vlastníci je odloží bez čísel a
vlastníci pozemku, pokud se jich chtějí zbavit, pak musí vyzvat majitele vraku
na odtažení. Pokud tak vlastník vraku neučiní, pak může odtažení vozidla
provést majitel pozemku na náklady vlastníka vraku. Otázkou je, zda náklady
na odtažení budou vlastníkem vraku zaplaceny.
Pan Soukup – dotaz na nepřetržitý provoz lyžařského vleku. Zda tento
požadavek zastupitelé přehodnotili, protože nepřetržitý provoz není dost
dobře uskutečnitelný. Tento dotaz byl je řešen ve zprávě z RO.
Ad 17) Návrh na usnesení
Návrh na usnesení z 20.zasedání zastupitelstvo obce přednesl ing.
Plichta. Usnesení je samostatnou přílohou.
Hlasování:
pro 15
proti 0
zdržel se 0

USNESENÍ
z 20.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 29.listopadu 2005 v pohostinství „Florián“
od 16.00 hodin
Po předložení zpráv a návrhů zastupitelstvo obce Poniklá
Schvaluje
- Program 20.veřejného zasedání, zapisovatele, ověřovatele zápisu a
navrhovatele.
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 10.října do 21.listopadu
2005.
- Rozpočtovou změnu ve výši 100 000,-Kč na posílení rozpočtu PO
Základní škola Poniklá.
- Přebytkový rozpočet obce pro rok 2006.
- Změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola
Poniklá.
- Výsledek mimořádné inventarizace provedené v Základní škole Poniklá
k datu 30.6.2005.
- Provedení fyzické inventarizace majetku v zařízeních ve vlastnictví
obce k datu 30.11.2005.

- Provedení dokladové inventarizace majetku v zařízeních ve vlastnictví
obce k 31.12.2005.
- Doplnění vyhlášky obce č.3/1999 „O zimní údržbě místních
komunikací“ o příležitostnou údržbu místních komunikací č.1715/1
k.ú.Přívlaka ( Nechanický), č. 3050/2 v k.ú.Poniklá (Quirsfeldová) a
č.2771/ 2 v k.ú.Poniklá (Biederman).
- Cenu vodného ve výši 14,-Kč/m3 s účinností od nového odečtu
vodoměrů (1.5.2006).
- Cenu stočného ve výši 17,-Kč/m3 s účinností od nového odečtu
vodoměrů (1.5.2006).
- Zadání vypracování projektové dokumentace stavby „Víceúčelový
objekt HOMOLE“.
- Zrušení vyhlášky č. 6/2005 „K zabezpečení veřejného pořádku v obci“.
- Přijetí obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 „K zabezpečení veřejného
pořádku v obci“.
- Stanovení výše odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce,
předsedy výborů a komisí a redaktora zpravodaje dle NV č. 697/2004 Sb.
- Stanovení výše odměny pro neuvolněného místostarostu dle NV č.
697/2004 Sb.
- Prodej části pozemkové parcely č. 2732 v k.ú.Poniklá za 50,-Kč / m2
panu Koldovskému.
- Zřízení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemek č. 620/2
v k.ú.Přívlaka ve prospěch domu čp. 386.
- Závěrečný účet Krkonoše-svazek měst a obcí za rok 2004 v příjmové
části ve výši 4 015 000,-Kč, ve výdajové části 4 259 800,-Kč.
- Návrh na řešení nátoku dešťových vod do obecní kanalizace.
2) B e r e n a v ě d o m í
- Přehled nákladů na lehký nákladní automobil Destacar od roku 2003.
- Nabídku pořízení nového lehkého nákladního vozidla GAZella.
- Projekt „Vize Krkonoše“.
- Vysvětlení k neprovedení penetrace komunikace k ponikelském
hřbitovu.
- Požadavek na vytvoření pracovního místa.
- Informaci ve věci instalace, výměny a cejchování vodoměrů na
obecním vodovodním řadu.
3) Z a m í t á
- Prodej části parcely č. 417/1 v k.ú.Poniklá paní Pelcové.
- Doplnění vyhlášky č. 3/1999 o provedení zimní údržby komunikace
č. 2999 (Biederman).

- Snížení ceny pozemků č. 523/1 a 1790 v k.ú.Přívlaka.
4) U k l á d á
- Radě obce získání dalších potřebných informací o dostupné komunální
technice.
- Radě obce projednání přeložení cesty na Novotný kopec na základě
osobního jednání všech zúčastněných stran na místě samém.
5) O d k l á d á
- Prodej parcely č. 223/1 v k.ú.Poniklá do doby získání úplných informací o domnělých žádostech jiných zájemců v předešlých letech.

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2006
PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis. korun)
1111-daň z příjmů fyzických osob ze ZVČ
1112-daň z příjmů fyzických osob ze SVČ
1113-daň z příjmů fyzických osob z kapitál. výnosů
1121-daň z příjmů právnických osob
1211-daň z přidané hodnoty
1337-poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341-poplatek ze psů
1342-poplatek za rekreační pobyt
1343-poplatek za veřejné prostranství
1345-poplatek z ubytovací kapacity
1361-správní poplatky
4112-neinv.dotace ze st.rozpočtu
1511-daň z nemovitostí
Daňové příjmy celkem

1 700
700
90
1 700
2 600
600
13
40
15
10
40
280
300
8 088

2310-pitná voda
2321-odvádění a čištění odpadních vod
3314-činnost knihovnická
3349-záležitosti sdělovacích prostředků
3612-bytové hospodářství
3632-pohřebnictví
3639-komunální služby a ÚR (pozemky)
4314-pečovatelská služba
6310-příjmy z fin.operací

520
400
1
25
1 100
20
200
25
20

Nedaňové příjmy celkem
Příjmy celkem
VÝDAJOVÁ ČÁST
2212-silnice
zimní údržba, opravy MK hřbitovy,dlažba
2221-provoz veřejné silniční dopravy
dopravní obslužnost
2310-vodné
vodoměry, poplatky, opravy,PD
2321-stočné
běžný provoz,předčištění ČOV, výtah,PD
3111-mateřská škola
provozní náklady,nový vchod,izolace,střecha
3113-základní škola
provozní náklady,WC,jídelna
3314-činnost knihovnická
odměna, knihy
3341-rozhlas a televize
poplatek, opravy přijímačů
3349-sdělovací prostředky
tisk zpravodaje
3399-záležitosti kultury
jubilea, obřadní síň
3429-ostatní zájmová činnost
PD tělocvična,zasněžování, víceúčel.objekt
3612-bytový fond
střecha 319, byty 266, běžná údržba BF
3631-veřejné osvětlení
elektřina, výbojky, svítidla
3632-pohřebnictví
údržba hřbitovů ,přístavba, oplocení
3635-územní plán
ÚP obce-koncept, vyhodnocení
3639-komunální služby
platy,materiál,leasing,PHM,opravy,údržba
3722-sběr a svoz komunálních odpadů
svoz,likvidace,kontejnery
4314-pečovatelská služba
splátky,platy,opravy

2 311
10 399

800
112
550
550
400
1 000
20
10
45
50
600
900
150
100
300
1 587
800
700

5512-požární ochrana
příspěvek výjezdové jednotce
6112-zastupitelstva obcí
odměny starosty,místostar., rady,komisí
6171-činnost místní správy
platy, provoz obce, školení,poštovné,PHM
6310-příjmy a výdaje z fin.operací
bankovní záruky a poplatky
Výdaje celkem

150
850
705
20

10 399

Slovo radního
Vážení spoluobčané, blíží se čas Vánoc a s ním i konec letošního
roku. V tomto období je zvykem se ohlédnout za uplynulým obdobím
a vyhodnotit co se podařilo, co se podařilo méně nebo co se splnit nepodařilo.
Pokud mohu hodnotit z pozice člena obecního zastupitelstva a člena rady obce
Poniklá, byl tento rok pro naši obec více méně příznivý.Dovolte mi prosím
krátké ohlednutí za naši prací v kapitole bytového hospodářství.
Tak především se nám podařilo dokončit privatizaci obecních bytů,
a to až na tři byty, které zůstali v obecním majetku, z celkového počtu byt.
jednotek určených k prodeji. I zde se však podnikají kroky, aby i tyto byty
našly svého majitele.
Stále se však nabízí otázka co jsme privatizací byt. fondu zamýšleli
a co nám prodej přinesl. Před téměř dvěmi lety, kdy jsme se k tomuto kroku
odhodlali pod tíhou těžké zadluženosti obce, mnozí z občanů i zastupitelů
nebyli s tímto rozhodnutím spokojeni. Vytvořily se vlastně takové dva
názorové proudy. Jeden, že prodej bytů je zbytečný a pro občany nedostupný
a druhý, že je sice nutné přistoupit k prodeji, ale za skutečně tržní ceny – tedy
ceny pohybující se blízko odhadu. Nakonec se dospělo, myslím si,
k rozumnému kompromisu a ceny bytů byli odsouhlaseny tak, aby pro
všechny budoucí vlastníky byly přijatelné . Přesto řada občanů nás kritizovala,
že ceny byly stanoveny vysoko a na druhé straně se ozývaly hlasy, že jsme
ostatní občany obce vlastně podvedli, tím, že jsme obecní majetek prodali pod
cenou.
Z mého pohledu byly ceny bytů pro občany více než přijatelné
(s přihlédnutím na jejich skutečnou současnou tržní hodnotu) a obci prodej
přinesl potřebné finance na pokrytí zadluženosti, která je v současnosti
zanedbatelná v porovnání s předchozím stavem. (nyní se jedná jen o dluh na

dostavbu DPS ve výši cca 3,2mil.Kč, kde je dohodnut splátkový kalendář do
roku 2012).
I přes proběhlou privatizaci bytového fondu zůstává ve vlastnictví
obce více než 80 bytů a další nebytové prostory.
Jako obecní zastupitel jsem vcelku spokojený, že se obec vymanila ze
své značné zadluženosti a někteří její občané získali byty za přijatelné ceny.
Vzpomínám si na jednání se současnými vlastníky bytových jednotek před
uskutečněním prodeje, jaký měli strach, aby byty nebyly zastaveny ve
prospěch peněžního ústavu. Vše se nakonec v termínu podařilo zvládnout a na
žádném bytovém domě nevázlo zástavní právo.
Jaké však bylo mé překvapení, když jsem se dozvěděl, že někteří noví
vlastníci bytů pár měsíců po prodeji do podobné situace mohli být
vmanipulováni znovu, v souvislosti s neznalostí pravomocí zástupce správy
jednoho z bytových domů. Naštěstí tato situace byla zažehnána a já věřím, že
si z ní vlastníci bytů vezmou ponaučení pro příště a při opravách svých domů
si sami určí pravidla pro výběr stavebních firem. Myslím tím souhlas všech
vlastníků při poskytování hypotéky, výběrová řízení, prezentaci vybrané firmy
atd. Z vlastní zkušenosti vím, že je výhodné nabídnout zakázku místním
firmám, které pak vždy dokáží rychle zareagovat na případné reklamace.
Vážení občané, vybral jsem si tuto kapitolu práce rady
a zastupitelstva, protože vím, že se privatizace bytů dotkla velké části našich
spoluobčanů. Chtěl bych proto i touto cestou poděkovat všem dotčeným, že se
tento záměr zdařil a já vím, že sice některým jsme přidali na starostech, ale
věřím i tomu, že řada z Vás má i dobrý pocit z vlastnictví svého bytu,
z kterého Vás už nemůže nikdo vystěhovat - například při úplné deregulaci
nájemného nebo koupě celého domu jedním kupcem.
Přeji Vám i Vašim dětem klidné a pokojné prožití svátků a v příštím
roce mnoho zdraví a životního elánu do dalších let.
Jaroslav Čížek – radní a zastupitel

Krakonošovy letní podvečery 2006
Vážení občané. Tímto článkem bych Vás ráda seznámila se zákulisím
jednoho z projektů, který aktivně ovlivnil dění v našem mikroregionu. Jak
většina z Vás ví, začátkem léta 2005 proběhla v Jilemnici týdenní kulturní
akce pod názvem Krakonošovy letní podvečery, jejímž prostřednictvím se
měly prezentovat místní tradice a historie regionu. Pořadatelem této, dnes již
můžeme říci úspěšné, akce bylo Jilemnicko – svazek obcí, který sdružuje
18 obcí.

Na
částečné finanční krytí tohoto projektu bylo zažádáno
u Libereckého kraje, a to z fondu Program obnovy venkova. Dotace přidělena
byla, i když v částce nižší, než požadované. I tak ale, díky získané dotaci
a spolupráci jednotlivých obcí, bylo možno naplnit celý týden rozsáhlým
a bohatým programem.
Celý projekt vycházel ze záměru prezentovat na Masarykově náměstí
a v areálu zámku v Jilemnici jednotlivé obce Svazku obcí Jilemnicko. Každá
z obcí měla možnost využít nabídnutý prostor pro svoji obrazovou a textovou
propagaci na výstavních panelech umístěných v prostorách podloubí
a radnice. Zároveň bylo jednotlivým obcím nabídnuto, aktivně se v rámci
svých možností zúčastnit sestavování programové náplně celého týdne. Tato
spolupráce se týkala nejen organizačních prací, ale také možnosti zařadit do
programu jednotlivých dní ukázky z činnosti místních spolků, souborů,
sdružení a z činnosti místních podnikatelů, kteří mají vztah k původním
řemeslům nebo k péči o vzhled a údržbu krajiny.
Akce se setkala s velkým ohlasem jak ze strany diváků, tak z řad
účinkujících. Během celého týdne probíhal nejenom kulturní program, ale
také jsme mohli navštívit prodejní i ukázkové stánky drobných řemeslníků,
výtvarníků a prodejců, které se v průběhu týdne staly nedílnou součástí
jilemnického náměstí. Zároveň probíhaly i další související akce, například
rozšířené prohlídky Krkonošského muzea a nostalgické jízdy parního vlaku na
trase Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Účinkování místních
spolků a skupin bylo vhodně doplněno pozvanými hosty z blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Tolik tedy k osvětlení Krakonošových letních podvečerů, které v létě
2005 proběhly poprvé a s nemalým úspěchem. Při vyhodnocení celé realizace
bylo schváleno valnou hromadou Svazku obcí uspořádání dalšího ročníku,
který je plánován opět na začátek léta. Protože celá loňská realizace probíhala
na poslední chvíli a ve vypjatém časovém termínu (s přípravami se začalo až
po schválení dotace Libereckým krajem), rádi bychom ten další ročník
připravili v dostatečném předstihu a za pomoci Vás všech. I v příštím roce
budeme samozřejmě o dotaci z fondu Libereckého kraje žádat a její případné
schválení bude známo až koncem dubna, ale na přípravách programu lze začít
pracovat již dříve.
Jak již jsem zmínila, náplní celého týdne je především prezentace
jednotlivých obcí, jak z kulturního a sportovního, tak i z historického
a řemeslného hlediska. Rádi bychom tedy vyzvali každého obyvatele, aby
přispěl ke společné realizaci svými připomínkami, návrhy a především, aby se
aktivně celé akce zúčastnil a prezentoval tak nejen své schopnosti
a dovednosti, ale i svoji obec. Přivítáme jakékoli Vaše návrhy, jak se
prostřednictvím svých sdružení a spolků předvést a připomenout tak ostatním,

že tradiční zájmové činnosti (hasiči, myslivci, pěvecké sbory, ochotníci,
sokol, aj.) v tomto regionu ještě nevymizely a stále působí prostřednictvím
aktivních místních obyvatel.
Pro umělecké činnosti, řemeslné práce a prezentace zájmových
spolků budou opět k dispozici stánky. Vybraný kulturní program bude mít
možnost každý zrealizovat na jilemnickém náměstí nebo v prostorách
zámeckého parku.
Tímto článkem bychom rádi docílili toho, že se každý z Vás alespoň
zamyslí nad tím, jak přijít se „svou troškou do mlýna“ a jakým způsobem by
mohl pomoci připravit 2. ročník Krakonošových letních podvečerů v duchu
místních tradic, hodnot a pohostinnosti. Budete-li tedy mít trochu chuti zapojit
se do celkových příprav, které plánujeme odstartovat již začátkem roku
a napadne-li Vás něco, co by připravovaný program obohatilo, můžete se
svými podněty obracet buď na starostu nebo starostku své obce, či přímo na
pořádající Svazek obcí – Jilemnicko (kontakt viz. níže)
Předem děkujeme za Váš zájem a za Vaše podněty. Těšíme se na
spolupráci s Vámi.
Druhý ročník Krakonošových letních podvečerů se uskuteční od
9.července do 15.července 2006.
Takže, obec Poniklá, která se v prvním ročníku představila více
než úspěšně, určitě nebude chybět ani na příštím. Pravděpodobně to bude
středa 12.července 2006. Obracíme se na naše dobrovolné spolky, žáky
základní školy i paní učitelky mateřské školky, živnostníky a jiné
občany, o kterých zatím ani nevíme, že mají dobré nápady a úspěšně by
prezentovali nejen svou firmu a své výrobky, aby svou účast nahlásili na
obci. Novinkou bude vyhodnocení nejlepšího podnikatele a zajištění
dopravy autobusy. Děkujeme.
Za Jilemnicko-svazek obcí Ing. Radka Soukupová,
e-mail: soukupovaradka@seznam.cz

Cyklostezka

„NA KOLE ZA PRACÍ“

1. Záměr
Velká část místních obyvatel dojíždí za prací či do školy na kole.
K přepravě využívají nejkratší cestu, která vede po frekventovaných
komunikacích vyšší třídy. To značně ohrožuje bezpečnost a plynulost
dopravního provozu. Na Jilemnicku chybí cyklostezky (samostatné

komunikace pro cyklisty) sloužící pro bezpečnou přepravu osob cestujících za
prací a do školy. Existuje zde síť dobře značených cyklotras, které však často
vedou po frekventovaných silnicích II. a III. třídy (některé úseky dokonce po
silnici I.třídy). V řešeném regionu chybí bezpečná alternativa komunikací (tj.
vedení mimo silnice vyšší třídy) pro cyklisty.
2. Cíle
a) vytvoření bezpečného koridoru pro dopravu za zaměstnáním a do školy
b) zvýšení bezpečnosti dopravního provozu
c) „stažení“ cyklistů ze silnic vyšší třídy
d) vytvoření kvalitní infrastruktury pro cestování za prací a do školy na kole
e) vytvořit multifunkční infrastrukturu (in-line skating, běžecké lyžování,
zdravotně postižení, …)
3. Výstupy projektu
Vybudování cyklostezky v úseku Studenec – Martinice v Krkonoších
– Jilemnice – Víchová nad Jizerou - Poniklá, která bude sloužit pro
bezmotorovou dopravu za zaměstnáním, do školy, cykloturistiku a pro
běžecké lyžování. Celková délka cyklostezky Studenec – Poniklá je cca 17
km.
4. Výsledky projektu
Vybudování cyklostezky usnadní přesun do zaměstnání a škol,
cyklisté se přesunou z nebezpečných silnic I/14 a II/293. Dojde ke zvýšení
bezpečnosti a plynulosti dopravy na těchto silnicích. Cyklostezka přispěje
k rozvoji dalších sportovních aktivit – běžecké lyžování, in-line skating,
budou ji moci využívat zdravotně postižení. Hlavním výsledkem bude
samostatná komunikace pro cyklisty umožňující multifunkční využití.
5. Co se dosud udělalo
Myšlenka vybudování cyklostezky pro lidi cestující za prací vznikla
v roce 2003 na jednání místní akční skupiny Přiďte pobejt (StudenecJilemnice-Cutisin). V roce 2004 byla zpracována firmou JENA – CZ, s. r. o.,
vyhledávací studie v úseku Studenec – Martinice – Jilemnice - Víchová nad
Jizerou. Zadavatelem byly Krkonoše – svazek měst a obcí, který ji zadal
v rámci projektu „Cykloturistické trasy v Podkrkonoší“. To byl prvotní impuls
k tomu, aby cyklostezka „Na kole za prací“ začala být postupně připravována
k realizaci. Další kroky směřující k realizaci cyklostezky již nebudou
koordinovat Krkonoše-SMO, ale Jilemnicko-svazek obcí.
6. Současná fáze přípravy
Jilemnicko-svazek obcí, oslovilo Liberecký kraj se žádosti o finanční
podporu při řešení projektu „Na kole za prací“. Liberecký kraj učinil první

vstřícný krok – zaplatí dokončení vyhledávací studie na cyklostezku „Na kole
za prací“ v úseku Víchová nad Jizerou (nákupní středisko) – Poniklá
(Preložka)
7. Další kroky
Vyhledávací studie
11/2005-02/2006
Stavební projekty, územní řízení
03-12/2006
Zpracování žádosti o dotaci SFDI
01-02/2007
-příprava podkladů pro zpracování žádosti o dotaci do SFDI, žádost
o poskytnutí příspěvku musí obsahovat např.:
- zjednodušenou projektovou dokumentaci a technický
popis akce
- doložení prospěšnosti realizace akce – bezpečnost,
ekonomika, ekologie, zaměstnanost aj.
- pravomocné stavební povolení k akci, doklad
o vlastnictví nebo spoluvlastnictví pozemků, objektů
nebo doklad o řešení vlastnických vztahů
- 60% finančních prostředků je možné získat ze SFDI, 40% finančních
prostředků musí zajistit žadatel:
- v současné době probíhá jednání s Libereckým krajem o vytvoření
fondu pro cyklodopravu, v němž by byly vyčleněny finanční
prostředky na spolufinancování budování cyklostezek (požadujeme
20% podíl Kraje)
- zbylých 20% finančních prostředků uhradí žadatel a jeho partneři
8. Co nabízí Jilemnicko – svazek obcí
Jilemnicko – svazek obcí bude koordinovat přípravné i realizační
práce. Zpracuje žádost o dotaci včetně povinných příloh a zajistí finanční
podíl na vybudování cyklostezky.
9. Co požadujeme
Spolupráci při připomínkování vyhledávací studie.
Finanční pomoc při zadání zpracování stavebních projektů.
Finanční pomoc při realizaci stavební části projektu.
Zdůvodnění – cyklostezku budou využívat zejména zaměstnanci
středních a velkých podniků. Zaměstnavatelům se vybudováním
cyklostezky značně sníží nebezpečí úrazu jejich zaměstnance, kromě to,
cyklostezka přispěje k rozvoji fyzické kondice zaměstnanců. Obojím se
značně sníží nemocnost (ať už z důvodu úrazu či nemoci).
Zpracovala: Kateřina Stojková

Krkonošské

turistické linky - jeden z nejlepších turistických

produktů ČR
Vydavatelství COT media v rámci 4.ročníku soutěže "Náš kraj 2005“ ocenilo
3.místem v kategorii Nejlepší turistický produkt Krkonošské turistické linky
Svazku měst a obcí Krkonoše.
V rámci projektu, jehož celková hodnota činí 1.150.000 Kč, bylo
najeto 37.000 kilometrů a přepraveno téměř třicet tisíc osob a tři tisíce kol.
Možnosti použít pravidelné autobusové a navazující vlakové spoje
k cyklistickému výletu letos využilo téměř dvojnásobné množství lidí než
v premiérovém loňském roce.
V Krkonoších, po hlavní trase mezi Pomezními Boudami
a Harrachovem jezdily, stejně jako vloni, každé ráno a večer dva autobusy
proti sobě. Na hlavní linku navazovaly další pravidelné spoje do Špindlerova
Mlýna, na Horní Mísečky, do Hostinného, Trutnova a Žacléře.
Krkobusy, vyjíždějící od 4. června na 118 kilometrů dlouhou páteřní trasu
z Harrachova do Horní Malé Úpy, letos skončily 25. září. Oproti loňskému
létu, jezdily sedmkrát v týdnu. "Letos 78 dnů, zatímco vloni 51 dnů. Lidé si
každodenní přepravu chválili," informovala koordinátorka projektu
krkonošských autobusových linek Mirka Chaloupská. Nárůstu provozních dnů
odpovídá i vyšší počet přepravených lidí a kol. Zatímco vloni přepravily
krkonošské linky 18 tisíc turistů, letos jejich počet stoupl na 28 tisíc. Počet
převezených kol se zvýšil z loňských 1800 na letošních 2800. Dlouhodobě je
zvažována možnost rozšíření cyklobusů do Polska.
Krkonoše by v dohledném časovém horizontu mohly dostat
prostřednictvím cyklobusů šanci navazující dopravy mezi jednotlivými
horskými středisky. Přepravu, bez prodlev, z jednoho konce Krkonoš na
druhý, s návazností na další autobusové a vlakové spoje včetně skibusů, snad
v blízké budoucnosti využijí kromě letních cyklistů i lyžaři.

Novinky v jízdním řádu Českých drah
Dne 11.prosince 2005 vstoupí v platnost nové jízdní řády veřejné
železniční dopravy, provozované akciovou společností České dráhy. Pro
pravidelné i náhodné zákazníky jistě přijde vhod několik informací.
Trať 042: Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou:

Systém osobních vlaků na trati 042 se odvíjí od jízdního řádu vlaků na
trati 040. Cílem změn bylo přizpůsobit jízdní řád možnosti dojíždění obyvatel
obcí podél trati 042 na směny, např. byly zohledněny začátky směn jednoho
z největších zaměstnavatelů, firmy Cutisin v Hrabačově. Před 5:30 a 17:30
přijedou do Hrabačova vlaky z obou směrů, po 6. a 18. hodině odjíždějí vlaky
na oba směry. Všechny tyto vlaky jedou vzhledem k nepřetržitému provozu
podniku denně, tedy včetně všech svátků! Dále dochází k některým změnám
u dalších vlaků. Vlaky dříve končící v Poniklé jsou prodlouženy až do nebo
z Jablonce nad Jizerou, nově pojede o víkendech vlak v 8:21 z Jilemnice do
Rokytnice nad Jizerou. V úseku Jablonec n.J.-Rokytnice n.J. byly vlaky
minimálně využívány, proto zde došlo k optimalizaci počtu spojů zároveň se
současným zlepšením přípojových vazeb na autobusovou dopravu
u železniční stanice Jablonec nad Jizerou.

Stalo se před 60 lety …
(Výpis z obecní kroniky)
V dalších měsících byli odsunuti zdejší Němci, kteří veškerý svůj
majetek zde museli zanechati jako nábytek, oděvy, rozhlasové přijímače,
hudební nástroje a jiné věci. Směli si vzít s sebou jen to nejnutnější.
V téže době, tedy před odsunem Němců čítala obec včetně uprchlíků
2223 obyvatel. Po odsunu byli zde z Němců ponecháni bratři Linkové
s rodinami, kteří byli pak přijati do práce v přádelně.
Zanedlouho pak odjížděly do pohraničí také některé rodiny, kde je
čekal nový, slibný a šťastnější život. Ovšem byli mezi nimi někteří, bohužel,
i takoví, kteří se chtěli obohatit, což se mnohým povedlo. Ku konci roku čítala
obec Poniklá již jen 1170 obyvatel.
V době 1945-46 působili na zdejší obecné a měšťanské škole jako
členové učitelského sboru Jaroslav Horák, jako ředitel, který tu započal již
před okupací. Další učitelé a učitelky Františka Horáčková, Božena
Hladíková, Božena Holubcová, J.Kraus, Čermáková, J.Janata, J.Ouhrabka,
M.Kocourek, Klikar a B.Rychtářová jako učitelé domácích nauk.
Byla opět ustavena Knihovní rada z těchto členů: Horák Jar., Šír.
František, Tuláček Karel, Holubec František a Pičman V.
Byla připravena místnost v domě čp. 230 (nyní Kadavý), kde byla
umístěna veřejná lidová knihovna. Zde se počaly knihy opět půjčovati
a postupně pořizovati nové. Zde nutno se zmíniti i o velké obětavosti z řad
čtenářů, kde mnozí darovali mnoho knih na doplnění dřívějšího stavu dle

počtu svazků. Knihovnictví se ujal pan Šír František 255, úředník O.N.V.
v Jilemnici.
Osvětová rada ustavena pak z těchto následujících členů: Horák Jar.,
Holubec J., Šír Fr. a Pičman Václav.
64.narozeniny prezidenta Edvarda Beneše byly oslaveny přednáškou,
spojenou s hudebním večerem v přeplněném sále u Holubců.
Budí se k životu opět Tělocvičná jednota Sokol a začíná vyvíjeti
činnost. Staří činovníci ujímají se práce po tak dlouhé přestávce. Nastal opět
ten čilý ruch a šum.
Hasičský sbor, kde nastává úprava dle dřívějších pravidel, po způsobu
dřívější správy. Jest opět zanedlouho začleněn k O.H.J. v Jilemnici. Zatím
u těchto obou složek Sokola i Hasičů zůstávají bývalí vedoucí činovníci.
I Divadelní Ochotnická Jednota J.J.Kollár přesto, že o mnoho svého
majetku ochuzena okupanty, shledává opět dohromady rekvizity a vůbec
všechny své věci. Právě jako Sokol svoje nářadí rozvezené po všech možných
koutech i okolních obcích..
Členstvo těchto složek ujímá se s chutí opět zase práce u vědomí, že
se volněji dýchá vstříc příštím jasnějším dnům osvobozené vlasti.
Pěvecká jednota Dalibor, kde členové přivezli piano až kdesi
z Roketnice, kam je Němci zatáhli, zase se umístilo ve starém sídle u Holubců
na Louce. Kde mnohdy se zas potěšíme společným zapěním, nyní již
svobodně a volně.
Na sklonku roku nově utvořený Jednotný svaz zemědělců, jehož
vedoucími činiteli jsou Holubec Soběslav, Jon Josef, Harcuba František
a téměř všichni naši rolníci se stali členy. Opatřuje naším zemědělcům
strojená hnojiva, osevy, různá krmiva a nejnutnější potřebné náčiní pro
hospodářství.
(Gramaticky minimálně upraveno - pokračování v dalším čísle zpravodaje).

Nedostalo se do Pamětních listů
Krakonošova strana
Krakonošova strana vznikla na počátku roku 1990 a to 11.dubna
zakládající valnou hromadou dle tradic spolku Studentstva českého
severovýchodu „KRAKONOŠ“, založeného 4.března 1892 v Praze.
Prvními pobočníky starosty Krakonoše byli valnou hromadou čítající
24 členů zvoleni:

Místostarosta
Jednatel
Pokladní
Zapisovatel
Pobočník pro hory
Pobočník pro les
Pobočních pro ekologii

Ladislav Jirouš
Josef Šafránek
Alena Soukupová
Josef zemánek
Josef Skalský
Vladimír Patočka
Miroslav Novák ml.

V prvních dvou měsících jsme dávali dohromady agendu. Znamenalo
to navrhnout stanovy, nechat je zaregistrovat na Ministerstvu vnitra a dále
znak od Neprakty, prapor, razítko a legitimaci. Vše se nám podařilo
zvládnout.
První větší akcí, kterou Krakonošova strana pořádala, byl „Pokus
o spojení západu s východem“. Šlo o to, vylézt na kopec, shlédnout západ
slunce a při ohni, hudbě a pití počkat na východ. Z tohoto spojení se stala
tradice, která trvá již 14 let.
První pracovní iniciativou byla 16.6.1990 brigáda na sázení kleče pod
Violíkem, které se zúčastnilo 16 členů. Touto brigádou jsme si vydělali první
peníze do pokladny.
Museli jsme také navštívit starostu Krakonoše na horách, a tak byl
uskutečněn hvězdicový turistický pochod pod názvem „Sraz 12:30 u mohyly“.
Od mohyly Hanče a Vrbaty jsme šli jako poslední turistická skupina
s praporem Krakonošovy strany na vrcholek Kotle, kde jsme udělali společný
snímek. Potom už byla cesta po vrcholu Kotle zakázána.
Doposud všichni členové dělali vše. Ale stanovy dovolovaly založení
zájmových klubů, které by měly své vedoucí a zástupce. A tak vznikl nejprve
Klub krkonošských tradic s vedoucím Josefem Paskou a jeho zástupcem
Ladislavem Jiroušem.
V Klubu krkonošských tradic navrhnul pan Paska uspořádat
předvánoční výstavu starých vánočních ozdob s prodejem a ukázkou výroby
nových ve spolupráci s pracovnicemi ŽBS Poniklá. Výstava proběhla
30.11.-2.12.90 v klubu odborů SEBA 12 za podpory všech členů a měla velký
úspěch.
21.12.1991 zahájil zkušebně činnost další klub, Klub jógy se
cvičitelkami Alicí Bekrovou a MUDr. Jarošovou. Cvičit se začalo
v tělocvičně bývalých závodních jeslí. Později se cvičilo v nové mateřské
škole protislužbou za nátěr plotu. Na cvičení chodilo 15-18 cvičenců.
V Klubu krkonošských tradic se připravovala další výstava, a to
Velikonoce na Horách. Konala se ve dnech 23.3.-24.3.1991 v klubu odborů
SEBA 12. prodávaly se zde hrábě, košíky, košťata … výrobky vesměs

místních občanů anebo z blízkého okolí.Stavěli se zde také z krkonošského
muzea ve Vrchlabí a nabídli nám pronájem jednoho ze tří domečků
k provozování výstav. Tuto nabídku jsme přijali.
1.6.1991 se otevírala první výstava v krkonošském muzeu ve Vrchlabí
pod názvem „Výbava krkonošských světnic“, která trvala do 31.10.1991.
Výstavu shlédlo tisíce lidí a měla také velký ohlas mezi návštěvníky Krkonoš
i cizinci.
15.6.1991 byl na členské sešlosti ustaven další z klubů Krakonošovy
strany, Klub turistiky s vedoucím Josefem Zemánkem a zástupcem Josefem
Šafránkem. Klub turistiky si vzal za své výlety za naším starostou
Krakonošem na hory.
K 1.12.1991 měla Krakonošova strana členskou základnu čítající
celkem 93 členů. V březnu 1992 vyšlo první číslo Krakonošových listů.
V klubu krkonošských tradic se připravovali každý rok tři výstavy.
V zimě to byly vždy „Vánoce, na jaře „Velikonoce“, které hýřily pestrými
barvami.
V roce 1992 výstava „Nářadí a výbava krkonošských usedlostí“,
1993 „Výstava a medaile Krkonošského závodníka Mistra
Bohumila Hanče“,
1994 „Výstava samorostů, obrazů a sbírka kamenů křemene
hvězdnatého“,
1995 „Nádobí našich babiček“,
1996 „Výstava výtvarných řemesel“,
1997 „Tkalcování, předení, šití, praní žehlení …“.
Dohled a prodej suvenýrů a dárků prováděli zdejší důchodci, kteří
uměli německy. V roce 1998 na konci ledna jsme skončili. V průběhu naší
činnosti se začala zdražovat elektrická energie, s tím i nájem a také benzín.
Takže, když se to spočítalo, výsledek byl nulový.
Nebyl to koníček, ale opravdový kůň. Byla to naše práce pro potěchu
vlastní i široké veřejnosti. Výstavy ve Vrchlabí vidělo tisíce lidí z celého světa
a Evropy, např. z Japonska, Peru, Nového Zélandu, Chile, Kanady, USA
a dalších zemí, což je zapsáno v návštěvních knihách. Vždy jsme propagovali
Poniklou a práci ponikelských občanů a naše hory Krkonoše.
Členové Klubu krkonošských tradic:
Josef
Paska,
Jaroslava
Pasková, Pavel Paska, Božena Jiroušová, Jana Pičmanová, Rostislav Pičman,
Jaroslav Urík, Věra Úroková, Ladislav Jirouš.
Hodně jsme se při tom naučili a poznali jsme mnoho zajímavých lidí
a měli jsme jeden sen – mít v Poniklé MUZEUM.
Ladislav Jirouš

Omluva
V minulém čísle zpravodaje na str. 39 měla být otištěna zpráva
o činnosti Základní školy v Poniklé za školní rok 2004/2005. Tiskařský šotek
opět nespal a tak se stalo, že zpráva chyběla. Napravujeme a omlouváme se.

Zpráva o činnosti Základní školy v Poniklé za školní rok 2004/2005
/Zprávu vypracoval ředitel Mgr. Zdeněk Vinklář. Ze zprávy je pořízen výpis)
Základní škola v Poniklé je úplná škola s 9 ročníky, 7 třídami
(spojený 1. a 3. ročník a 2. a 5.ročník). Školu navštěvuje 134 žáků. Zástupcem
ředitele je Mgr. Petr Pospíchal. Součástí školy je školní jídelna a jedno
oddělení školní družiny s 20 zapsanými žáky.
Škola zaměstnává 3 pedagogy na prvním stupni (Holubcová,
Pohořalá, Petřivý), 6 pedagogů na druhém stupni (Nováková, Peterková,
Pospíchal, Rychtrová, Zuna, Vinklář), ve školní družině učí vychovatelka
slečna Plecháčová. Nepedagogických pracovníků má škola celkem
5 (Tryznová, Řehounková, Krausová, Zákravský, Fáborská).
K zápisu k povinné školní docházky se dostavilo 10 dětí, přijato bylo
8, dvě děti dostaly odklad.
Pedagogičtí pracovníci během roku absolvují řadu vzdělávacích
programů, např. seminář výchovných poradců, splývavé čtení, jazyk
a metodika ve výuce angličtiny, seminář prevence, poradenské dny, burzy
nápadů, diskusní klub ředitelů, náboženská výchova, otázky školního
managementu, metodika výuky českého jazyka a řadu jiných.
V mimoškolské aktivitě absolvují jednotlivé třídy se svými třídními
učiteli např. exkurze do místních podniků, na místní úřad, do jeskyní,
poznávají Krkonoše pěšky, na kole i na lyžích, provádějí jarní úklid chráněné
lokality na území KRNAP včetně úklidu odpadků, poznávají Jizerské hory na
kole, navštívili Škodu Mladá Boleslav a Veletrh dětské knihy v Liberci a nižší
ročníky se radovali v Planetáriu v Hradci Králové.
Žáci mají i dobrou účast v nejrůznějších soutěžích. Namátkově v dějepisné olympiádě, v olympiádě v Českém a Anglickém jazyce,
v Pythagoriádě nebo v soutěži mladých zdravotníků. Ani ve sportovních
soutěžích nejsou pozadu. Jejich účast v soutěži IV.tříd v atletice, ve fotbalu
v I.kole Coca-Coly Cupu, v okresním finále v atletickém čtyřboji v Turnově,
v okresním finále o Pohár rozhlasu, v Běhu olympijského dne v Jilemnici
nebo v Dětské olympiádě v Turnově, a jejich dobré výsledky hovoří o dobré
přípravě.

Poznej svou vlast
Tak můžeme nazvat dlouhodobý projekt naší sedmé třídy. Lehce se to
řekne, ale naše vlast je pěkně veliká a vůbec- co vybrat a kde zahájit ?
Rozhodli jsme se začít u nás v Poniklé. Je tady také spousta zajímavých věcí k
vidění,
a třebaže se možná mnozí domníváte, že svoji obec dobře znáte, my
jsme objevili místa pro některé z nás neznámá.
Školu máme prozkoumanou dobře. Už v 6. třídě jsme navštívili její
nejbližší zajímavá místa, budovy a lidi:
1. Co jiného před Vánocemi než světoznámý RAUTIS, který se
proslavil až v Americe výrobou vánočních ozdůbek ? Slečna Markéta
Volejníková nás provedla celým objektem, ocenili jsme jemné ruční
malování i úděsnou práci při barvení ozdob. Nejvíce nás potěšila paní
Tomášová, když nám nabídla vyzkoušet si foukání skleněných
trubiček na vlastní fuk. Nakonec nás ještě jejich třpytivou krásou
obdarovali.
2. Ponikelský kostel zasvěcený sv. Jakubovi Většímu je sice na dohled
z oken tříd, ale pro některé z nás byl dosud neznámý. S dovolením
paní Kadavé jsme si jej mohli celý prohlédnout od hlavní lodě dole až
ke zvonu nahoře, přitom nás seznamovala se sochami a malbami u
oltáře i historií zvonu.
3. Náš spolužák Lukáš nám zajistil exkurzi s panem Kavánem
v Krakonošově ranči, kde úspěšně udržují ekologické hospodaření,
využívání přírodních zdrojů atd. Roztomilá telátka se líbila všem
(hlavně jejich uši). Ukázali nám i velký bazén pro mléko, tam se
vejde 5000 litrů.Hlavně kluci byli nadšeni z traktorů a dalších strojů
(a z plakátu méně oblečené dívky nalepeného na dveřích dílny).
Nakonec nám paní Vondrová věnovala malé dřevěné kravičky se
slovy: ,, Krakonoš rozdává knoflíky a my krávy.“
4. Lukáš má známosti, dokonce i na obecním úřadě. Vyjednal pro nás
jarní dopoledne s paní starostkou. Naše prohlídka budov patřících
obci začala v obřadní síni na kopečku za školou. Pod gobelínem, na
kterém je pěkně barevně utkaná Poniklá, jsme si nejvíce užili krásně
vyřezávanou dřevěnou kolébku. Začal nejodvážnější z nás - Petr. Moc
mu to v ní slušelo, ale poněkud povyrostl, nohy v teniskách
vyčuhovaly ven. Nadchlo nás to a roli miminek jsme si zopakovali
také. Paní starostka nás s úsměvem odvedla na obecní úřad, který
jsme si celý prošli. Překvapil nás nesmazatelný inkoust, kterým se
píše do matrik,viděli jsme kancelář i půdu. Mirek dokonce do naší
kroniky napsal: ,, Nejvíce se mi líbila půda, protože tam byl chládek.“
J
Dopoledne jsme zakončili besedou s občerstvením
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v pečovatelském domě, kde nám ve společenské místnosti paní
starostka odpovídala na všechny naše zvídavé otázky. Celé dopoledne
se nám moc líbilo, kromě nových dojmů jsme si odnesli i darované
hrnečky i knížku
o Poniklé.
Každý Ponikelák asi ví, že tu máme i jeskyně, které jsou ale
veřejnosti nepřístupné, a proto tam skoro nikdo nebyl. Ale my ano.
Měli jsme to štěstí, že pan Kunert vyšel vstříc naší prosbě a jeskyněmi
nás provedl. Hrůzou jsme se sice klepali ( hlavně paní učitelka), ale
dostali jsme helmy se svítilnami, a tak jsme nakonec všichni přežili.
Strmou cestou jsme se doplazili až ke studenému jezírku, u kterého
jsme se vyfotili. Kluci hledali poklad, ale nenašli, bohužel. Několik
vyvolených v čele se zkušeným jeskyňářem Vojtou si mohlo
vyzkoušet na vlastní kůži
i prolézání úzkými dutinami v podzemí
( do věčných lovišť).
V dolní Poniklé je k nepřehlednutí závod Interlana a pracují tam
i některé naše maminky a tatínkové. Nejlépe to tam zná asi pan Čížek,
který nám vyprávěl o celé historii této továrny a všechno nám tam
ukázal. Vyrábějí se zde vlákna ze srsti velbloudů a koz na podšívky
kvalitních sak a kabátů. Není to ale jednoduché, vlákna se všelijak
splétají, pročesávají a navíjejí, je tam spousta strojů a namáhavá
práce. Chomáčky chlupů různých barev jsme si odnesli a nalepili do
kroniky. Hezkou společnou fotku máme z ohromné digitální váhy a
dokonce víme, že dohromady vážíme 783 kg. Tak si nás važte !
Další velkolepý závod v Poniklé byl pro nás dlouho utajený: SingingRock sídlící v bývalé Preložce. Vůbec jsme netušili, co se v takové
Zpívající skále může vyrábět. Pan Hrdina nám pustil několik
dokumentárních filmů o jejich výrobcích a horolezecké činnosti
a předvedl na sobě výstroj horolezce. Potom jsme si prohlédli rozlehlé
dílny s mnoha stroji a pracovníky. Nevyrábějí jenom lana, ale i
sedáky, karabiny a pytlíky na magnesium. Celá firma na sebe bere
velkou zodpovědnost, protože kdyby jejich výrobky selhaly a někdo
by spadl (do věčných lovišť), nikdo by od nich už nekupoval a
zkrachovali by. Proto jsou pro každý výrobek povinné přísné zátěžové
zkoušky. Nejvíce se nám líbila vyšívačka - stroj, který sám vyšíval
různé obrázky (taky jsme nějaké dostali a navíc kousek kvalitního
lana).
Od Preložky jsme pokračovali proti proudu řeky. Děkujeme Jizeře, že
nás nespláchla při opékání buřtů. Naším cílem byla Nístějka, nám
nejbližší zřícenina ze 14. st. a zároveň nejvýše položený hrad na
Jizeře. Výstup byl namáhavý, lapali jsme po dechu a nahoře nás
čekala zkouška odvahy: nezřítit se ze skalního ostrohu do propasti (do
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věčných lovišť). Podle cedulek jsme objevovali v nahromaděných
kamenech zbytky místností a strážní věže. Z vyhlídky jsme zahledli
i řeku hluboko pod námi. Pak se Nístějka otřásla - valili jsme
s dupotem a novými vědomosti dolů ( do věčných lovišť). Stihli jsme
i bitku šiškami.
Kromě lyžařského výcviku jsme pořádali i delší výlety na běžkách.
Na rezku se stal naším favoritem snowtubing – jízda na vlastní
nebezpečí. To si sednete do veliké pneumatiky, vyvezou vás na
kopeček a už se neovladatelně řítíte sněhovým tunelem (do věčných
lovišť). Ti, co dojeli s panem učitelem Pospíchalem až na Dvoračky,
básnili
o výborné dršťkové a kyselu.
Do Vysokého nad Jizerou jsme jeli na divadelní představení skupiny
Doveda Sloupnice. Hra se jmenovala Král k sežrání a opravdu ho tam
drak sežral, ale pak ho zase vyplivl, a to díky zlaté rybce, která se
nám líbila nejvíc. Po představení následovala návštěva muzea. Tam
nás všechny zaujal slavný pohyblivý betlém Jana Metelky ze
Sklenařic, sbírka asi 70 Krakonošů, staré loutkové divadlo a
starodávné lyže. Ani ohromné sršní báně jsme se nezalekli a po
posilnění v cukrárně jsme
se zpěvem pospíchali mrazivým
odpolednem domů. U vysockého koupaliště byla taková zima, že
nebýt kulichů a šál, určitě jsme se odebrali do věčných lovišť.
Další blízké muzeum je v Jilemnici. Ráno jsme se toulali po městě
a zamířili jsme k ohromné dřevěné soše zápasníka sumó. Při pročítání
informací před hotelem nás oslovila neznámá milá paní venčící
pejsky. Když viděla náš zájem, pozvala nás dovnitř. Mohli jsme si
prohlédnout kruhový zápasnický ring s exotickými květinami i
společenskou místnost s nápisem 1st European Sumó Training Centre
s mnoha fotkami. Velmi si toho vážíme, protože neznáme nikoho, kdo
tam už někdy byl. V zámeckém parku se naši kluci chvilku házeli do
kašny
a pak jsme pokračovali do muzea. Kromě betlému s 315
chodícími postavičkami nás nejvíce zaujala vycpaná zvířátka a
polodrahokamy. Viděli jsme i obrazy Františka Kavana v galerii a
výstavu Krakonoš v literatuře.
Již dvakrát jsme také v Jilemnici byli na tanečním vystoupení skupiny
Paul Dance nazvaném Kaleidoskop. Obdivujeme jejich náročné
skladby i kostýmy, letos jsme ocenili také legrační videoklipy. A
navíc tam naše spolužačka Míša perfektně tančí v oddílu Junioři –
Hadi.
Za jasného podzimního počasí jsme podnikli výpravu do hor.
Autobusem na Zlaté návrší, u památníku Hanče a Vrbaty jsme se
vyfotili. Byl krásný rozhled, sledovali jsme špičky hor i nížiny pod
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sebou. Přes Harrachovy kameny, Dvoračky, Rezek a kolem kapličky s
křížovou cestou a léčivou vodou jsme se doplahočili až domů.
Na výpravu do Českého ráje nás vytáhl pan učitel Pospíchal.
Rozdělili jsme se na kolaře a pěšáky. Zvláštní autobus s károu pro
kola nás dovezl do Sedmihorek. Pěšáci se vydali na vyhlídkový okruh
pískovcovými skalami na hrádek Valdštejn, který si celý prochodili.
Spolehlivým průvodcem byl Honza, který to tam bezvadně zná.
Cyklisté dojeli až ke hradu Kost.
Do školy přišel poštou leták s názvem Ideální školní výlet: Ratibořice
2005 aneb Oživlé postavy z Babičky Boženy Němcové. Rozhodli
jsme se to prověřit. Do České Skalice jsme dojeli linkovým
autobusem a pěšky jsme se po naučné stezce dostali až do zámku
Ratibořice. Bylo to letní sídlo vévodkyně Zaháňské. Mají tam mnoho
obrazů a krásného nábytku, sbírku dánského porcelánu, a dokonce i
odpadkový koš z knih, který nejvíc zaujal Mirka. Potom se nás ujaly
zámecké služky v kostýmech a pan důstojník, který nás učil, jak mají
chlapci vést dámy. Na ukázku si vypůjčil našeho Lukáše a vybral mu
jednu úplně cizí holku, takže jsme se dobře bavili. Setkali jsme se i
s paní kněžnou, muzikanty a dvorními dámami. Ve mlýně nám
nabídli chléb se solí, krajánek zahrál na harmoniku a pan mlynář nám
pomoučil tváře. Byla tam i babička, myslivec a Viktorka.V České
Skalici jsme našli také Barunčinu školu. Děti ve starodávném
oblečení nám předvedly scénku a pan učitel ukázal Zlatou knihu a
rákosku. Po našem obvyklém posilnění v cukrárně kluci nalovili pár
mincí z kašny (dalo to dost práce, museli se potápět) a jelo se domů.
Využili jsme také pozvánku na Veletrh dětské knihy v Liberci. Za
splnění různých úkolů jsme získali spoustu hezkých cen, například
knížku Vrána, kterou si každý mohl dokončit podle sebe. Na výstavě
byly nejnovější knihy pro děti, mohli jsme si je i koupit. Následovala
prohlídka liberecké botanické zahrady. Bylo tam jako v ráji:
orchideje, vodopád, kaktusy, barevné rybičky a skleníkové vedro.
Zatím nejdále jsme asi byli v Mladé Boleslavi, kde pro nás vyjednala
exkurzi paní učitelka Nováková. V muzeu aut jsme se ocitli mezi
veterány. Kluci si užívali v karikatuře auta, které vydávalo zvuky
několika motorů. V mladoboleslavském divadle jsme potom zhlédli
hudební komedii Josefína. Svítící boty nebo létající prsa, to vše tam
bylo možné. Závěr výletu jsme věnovali budovám a výrobě
moderních automobilů značky Škoda. Škoda, že nás aspoň jedním na
památku neobdarovali. Brm, brm, brm…

Děkujeme všem jmenovaným, kteří nás provázeli a ochotně nám
věnovali svůj čas.
Gratulujeme také všem, kteří dočetli až sem. Jste u cíle. Kdybyste nás
někdy chtěli někam pozvat, určitě rádi přijdeme. Je nás 17 a jsme hrozně
hodní.
Za sedmou třídu:

Věra Butulová
Veronika Hožová
Šárka Jiroušová
Blanka Peterková (tř.uč.)

V družině ZŠ Poniklá proběhlo v letošním roce mnoho akcí.
V lednu jsme uspořádali karneval s vlastnoručně vytvořenými
maskami a diskotékou. Na jaře jsme připravili s p.uč. Hejralovou recitačně
hudební vystoupení v domě pečovatelské služby. Naší oblíbenou činností je
batikování, vyšívání i další ruční práce.
Na všechnu naši činnost potřebujeme mnoho věcí. Proto děkujeme
všem, kteří pro nás mají pochopení a věnovali nám např. čtvrtky, látky, vlny,
korálky, dlaždičky, suché květy, krabičky a další potřeby. Jsou to podniky
RAUTIS, Dekorační předměty p.J.Jona, obecní úřad, obchod Klára
p.L.Kučerové a mnoho zdejších občanů.
Veselé Vánoce, hodně zdraví, štěstí v novém roce 2006 přejí
Děti ŠD a vychovatelka St. Plecháčová.

Poděkování OÚ
Obecní úřad jako zřizovatel základní školy zajišťuje z vlastního
rozpočtu provoz školy a jako vlastník nemovitosti se podílí na údržbě budovy.
Tímto vytváří podmínky pro výchovně vzdělávací školní činnost a tyto
podmínky určitě patří k faktorům, ovlivňujícím tuto činnost.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Radě obce, že v roce 2005
vyčlenila zvýšené finanční prostředky pro naší základní školu, za které byly
zrekonstruovány chlapecké záchody a koupen školní nábytek do dvou tříd.
Kdo naši školu navštívil, mohl porovnat, k jakým výrazným změnám došlo.
Jsem přesvědčen, že to nebyly změny poslední a že společně s obecním
úřadem se budeme snažit vytvořit takové podmínky, ve kterých by se děti
cítily co nejlépe.
Zdeněk Vinklář
ředitel školy

Království smrku je v Poniklé
Staří Keltové přirovnávali lidské vlastnosti k vlastnostem stromů
„Smrk bdí nad každým novým zrozením,“ říkali. Poznali v umíněnosti smrku,
který si vybírá ta nejnehostinnější místa na stinných úbočích skal a drsné
hory, jeho skutečnou velikost. Smrkový les je tajemný, stejně jako lidé
narození v jeho znamení 2. až 11.ledna. Majestátní krása smrků a jejich
dlouhověkost vzbuzovala u našich předků zvláštní úctu. Byl jejich posvátným
stromem. Domnívali se, že jeho korunu obývají dobří lesní duchové. Smrk se
stal symbolem života a věčného mládí.
Nápad, najít a korunovat nejvyšší smrk v Krkonoších, se zrodil za
pomoci vnuknutí samotného pána hor Krakonoše, v hlavě Jiřího Dvořáka,
zaměstnance Lesů České republiky. Za účasti lesníků z polesí od Kořenova po
Rýchory byly navštíveny všechny známé mohutné smrky. Byly změřeny
pomocí výškoměru a podle hmotových tabulek vypočítán objem kmene
a odhadem určen věk.
Jako nejmohutnější smrk byl označen strom, který roste na svěžím
náplavu typu šťavelové smrčiny v nadmořské výšce 560 m v romantickém
Kákovském údolí, před kterým se ztrácí – poniká – voda do hlubin krasových
prostor a jezírka Ponikelské jeskyně. Je nazván „Danehlův smrk“ podle
pekaře Daniela Tomíčka z Poniklé. Pravděpodobně začal růst z náletu
mateřského porostu původního krkonošského smrku v období konce vlády
Marie Terezie kolem roku 1780, v Tomíčkově soukromém lese.
Strom je tedy starý asi 230 let, zdravý, dodnes plodící šišky. Jeho
výška je 52 m, obvod 430 cm, objem 23,50 m3. Nachází se v porostu, kde
stojí ještě skupina dvanácti smrků, které mají obvod větší než tři metry.
Samotný les byl pojmenován „lesem obrů.“ Je svátkem se do něj
podívat. Však jej také taxátoři označili na nejsilnější smrky v hradeckém kraji,
s poznámkou v hospodářské knize – chránit jako památník. Porost je dnes
opět ve vlastnictví rodiny Tomíčků.

Upozornění – informace - sdělení
v Helena Hnyková, Poniklá 58 nabízí ruční masáže zad, šíje, dolních a
horních končetin,
dále jednorázové rašelinové zábaly proti bolestem kloubů a páteře,
obezitě, celulitidě, artróze. Bližší informace na telefonu 481 585240.
v SINGING ROCK, s.r.o., výrobce horolezeckého vybavení hledá
švadleny (i nevyučené) pro výrobu horolezeckých a pracovních

úvazků a dalšího lezeckého vybavení. Praxe v šití na průmyslových
šicích strojích vítána, není podmínkou. Kontakt: telefon 481585007,
email: info@singingrock.cz.
v Žádáme majitele pozemků podél místních komunikací v obci, aby
ořezali větve a křoviny zasahující do cest tak, aby nebránily průjezdu
a zimní údržbě. Vytyčte u svých domů překážky, meze, obrubníky,
skalky a podobné u cest, aby nedošlo k jejich poškození sněhovým
pluhem. V případě kalamitní situace doporučujeme ponechání aut
blízko silnice nebo na parkovištích, protože za přívalu sněhu není
obsluha traktorů schopna zajistit sjízdnost všech komunikací
v časných ranních hodinách najednou. Děkujeme.
v Ocenění dobrovolných dárců krve plaketou doktora Jánského probíhá
ve dvou termínech v Jilemnici. V letošním roce bylo předáno ocenění
těmto našim občanům:
Zlatá plaketa panu Jaroslavu Řehořkovi,
stříbrná plaketa panu Jiřímu Hlaváčovi
Za Místní organizaci Českého červeného kříže upřímně děkujeme
a gratulujeme. Všem ponikelským dárcům přejeme pevné zdraví,
klidnou pohodu o Vánocích a ještě jednou poděkování za jejich
obětavé a lidské rozhodnutí darovat krev.
Za MO ČČK Lidmila Kadavá
v I v následujícím roce je obec připravena poskytnout žadatelům
o modernizaci, rekonstrukci nebo půdní vestavbu finanční půjčku
z Fondu rozvoje bydlení, který disponuje částkou cca 800 tis.korun.
Žadatelé mohou žádat do 28.února 2006. Úroková sazba byla
vyhláškou snížena na 5%.
v Přívlačtí hasiči si Vás dovolují pozvat na tradiční Hasičský ples,
který se koná v sobotu 4. února 2006 v pohostinství Mádle v Poniklé.
k tanci a poslechu hraje KPK Ondřej Paska z Vrchlabí. na vaši
návštěvu se těší přívlačtí hasiči a přijďte pobejt!
v Tělovýchovná jednota Poniklá – oddíl kopané, pořádá v sobotu 18.
února 2006 tradiční Sportovní ples. K tanci a poslechu hraje KPK
Ondřej Paska z Vrchlabí. Těšíme se na Vás.

Inzerce
Ekologická likvidace
motorových vozidel
v Jilemnici
ČSAD SEMILY,a.s.
Na rovinkách 211
513 25 Semily
tel.: 481541212, 481541592,
tel.: 724347851, 606764937,

Společenská kronika
Jubilea v listopadu a prosinci 2005
75 let
paní Ludmila Lidmanská
75 let
paní Jaroslava Pasková
85 let
paní Marie Holubcová 112
90 let
paní Věra Biedermannová
94 let
paní Marie Holubcová 287
94 let
paní Anežka Zemánková
Blahopřejeme!
Narození
25.října 2005 Blance a Miloslavu Kunertovým dcera SÁRA ZDEŇKA
Ať vyrůstá k radosti rodičů!
Úmrtí
19.října 2005 pan Jaroslav Palas ve věku 65 let
29. října 2005 pan Vladimír Koudelka ve věku 83 let

6.listopadu 2005 paní Marta Tomíčková ve věku 81 let
Čest jejich památce!

Stříbrná svatba 25 let
19.prosince 2005 Vlasta a Václav Hájkovi
20.prosince 2005 Alena a Ladislav Soukupovi
Poděkování
Děkuji paní Božence Stínilové za rozloučení s panem Vladimírem
Koudelkou a všem, kteří se přišli rozloučit s mým druhem.
Hana Havlíčková

Sport:
23. ROČNÍK
SILVESTROVKÉHO BĚHU V PONIKLÉ
2005
Datum:

sobota 31.12.2005

Pořadatelé:

SDH Poniklá

Místo:

Hasičská zbrojnice

Start:

1330 hodin

Tratě závodu:

Silnice a veřejné cesty

Prezentace:

V den závodu – půl hodiny před startem

Kategorie:

Od předškolních – po důchodce

Startovné:

Dobrovolné

Ceny:

Každý účastník obdrží upomínku,
první tři z každé kategorie ceny a diplomy.
V hlavní kategorii-muži,ženy bude stejná
cena jako obdrží vítěz vylosována mezi
startující.

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
Pořadatelé se těší na vaší účast.

SILVESTROVKÝ BĚH
KATEGORIE

červená
1x
červená
2x
červená
2x
červená
1x
modrá
1x
modrá
2x

Předškolní 2001 a mladší
předškolní 2000 – 1999
nejmladší dívky
98 – 97 – 96
nejmladší chlapci
98 – 97 – 96
mladší dívky
95 – 94 – 93
mladší chlapci
95 – 94 – 93
starší dívky
92 – 91 – 90
starší chlapci
92 – 91 – 90
méně zdatní a kuřáci

50 m
50 m
400 m
400 m
800 m
800 m
800 m
800 m
400 m

ženy

89 a starší

1000 m

muži

89 a starší

2000m

Jak se dařilo ponikelské kopané
Na podzim 2005 měla TJ Poniklá v mistrovských soutěžích OFS
Semily 3 družstva. Výsledky jednotlivých utkání jsou uvedeny v tabulkách
MINIŽÁCI – okresní přebor – účast 11 družstev - Poniklá 1.místo
Datum
Kolo
27.8.2005
1
4.9.2005
2
10.9.2005
3
17.9.2005
4
24.9.2005
5
28.9.2005
6
1.10.2005
7
9.10.2005
8
16.10.2005
9
23.10.2005
10
29.10.2005
11

Pořadí střelců branek:

Soupeři
Poniklá – Košťálov
Jilemnice – Poniklá
Poniklá – Mírová
Horní Branná – Poniklá
Poniklá – Studenec
Libštát – Poniklá
Sedmihorky – Poniklá
Poniklá – Rokytnice
Vysoké – Poniklá
Volno
Poniklá – Jablonec
Poměr branek
Počet bodů
1.
2.
3.
4.-5.
6.
7.-8.
9.

Výsledek
2:0
1:4
4:1
2:7
1:1
2:5
0:4
4:0
0:5
3:2
39 : 9

Body
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
28

Novák Michal
Butulová Dana
Vinklář Petr
Koucký Pavel
Novotný Tomáš
Votoček Miroslav
Bárta Jaroslav
Václavík Ladislav
Simonides David

10x
7x
6x
4x
4x
3x
2x
2x
1x

ŽÁCI – okresní přebor – skupina SEVER – účast 8 družstev – Poniklá
1.místo
Datum
28.8.2005
3.9.2005
8.9.2005
17.9.2005

Kolo
1
2
3
4

Soupeři
Studenec – Poniklá
Poniklá – Vysoké
Jablonec – Poniklá
Poniklá – Benecko

Výsledek
3:2
3:0
0:7
15 : 0

Body
0
3
3
3

24.9.2005
16.10.2005
9.10.2005

5
6
7

Pořadí střelců branek:

Bozkov – Poniklá
Martinice – poniklá
Poniklá – Víchová
Poměr branek
Počet bodů

0:6
2:3
14 : 0
50 : 5

1.
2.
3.
4.-5.

Zimčák Tomáš
Reichstein Tomáš
Jirouš Jakub
Simonides Dominik
Votoček Radek
Holubec Lukáš
Danihelka Jan
Holubec Martin
Zelinka Martin

6.
7.-9.

3
3
3
18
24x
10x
5x
3x
3x
2x
1x
1x
1x

MUŽI – okresní přebor – účast 14 družstev – Poniklá 13.místo
Datum
Kolo
13.8.2005
1
20.8.2005
2
27.8.2005
3
3.9.2005
4
10.9.2005
5
17.9.2005
6
24.9.2005
7
1.10.2005
8
8.10.2005
9
15.10.2005
10
22.10.2005
11
29.10.2005
12
5.11.2005
13

Pořadí střelců branek:

Soupeři
Výsledek
Košťálov B – Poniklá
3:2
Poniklá – Bělá
2:4
Rokytnice – Poniklá
3:0
Poniklá – Horní Branná B
1:3
Nová Ves B - Poniklá
3:1
Poniklá – Kruh
1:2
Víchová – Poniklá
5:1
Poniklá – Roztoky
3:2
Mírová B – Poniklá
3:0
Poniklá – Bozkov
1:9
Poniklá . Studenec B
2:0
Martinice – Poniklá
3:1
Poniklá – Tatobity
4:2
Poměr branek
17 : 42
Počet bodů
1.
2.-4.

5.-9.

Dobiáš Roman
Butula Jan
Pechal Miroslav
Vinklář Petr
Adámek Tomáš
Dobiáš Martin

Body
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
3
0
3
9
6x
2x
2x
2x
1x
1x

Halbich Filip
Hož Michal
Švanda Jakub

1x
1x
1x

Výbor oddílu kopané vyzývá zájemce o funkci rozhodčího
kopané, aby se přihlásil u sekretáře, pana Františka Václavíka, telefon
481585330, který poskytne potřebné informace.
Žádáme rodiče, kteří mají syna nebo dceru ve věku 6 až 10 let a
zajímají se o kopanou, aby se obrátili na trenéry pana Petra Vinkláře,
číslo mobilu 604950189 nebo pana Ladislava Václavíka, číslo mobilu
603917942, kteří jim poskytnou informaci o vstupu do minižáků.
Pro zlepšení kvality a budoucnosti ponikelské kopané chceme založit od
sezóny 2006-2007 mužstvo dorostu. Proto žádáme bývalé žáky i žáky, kteří
ukončí start za družstvo žáků, aby se závazně přihlásili u trenéra žáků pana
Jana Mejzlíka, číslo mobilu 605711013, který jim sdělí další informace.
Obecnímu úřadu v Poniklé děkujeme za poskytnutou finanční částku
pro rozvoj mládežnické kopané v Poniklé.
Na závěr chceme poděkovat všem příznivcům, trenérům, hráčům za
veškerou činnost, která byla v roce 2005 udělána.
Dále chci popřát všem občanům obce Poniklá pěkné vánoční svátky,
hodně zdraví a osobních úspěchů v novém roce 2006
Za výbor TJ Poniklá, František Václavík

Kultura
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
Program na Leden a Únor 2006
*
*
*
středa 4.1. v 19.45 h.
MÚJ AUŤÁK BROUK
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americká komedie v českém znění (101 min.). Úžasné malé autíčko
s tělem brouka a srdcem šampión
sobota

7.1. v 19.45 h.

ŠTĚSTÍ

neděle 8.1. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Nová očekávaná širokoúhlá česká komedie (100 min.). Tatiana
Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu Bohdana Slámy
o zázracích obyčejných lásek.
středa 11.1. v 18.00 h.!!
PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
přístupný Vstupné 60,- Kč
Francouzsko-italský film v českém znění (81 min.). Dokument o počátku,
který si nepamatujeme a konci, který neznáme ... Po šesti letech usilovné
práce přichází do kin druhý opus od scénáristů-režisérů snímku
Mikrokosmos.
sobota 14.1. v 19.45 h.
ŠÍLENÍ
neděle 15.1. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Český filosofický horor Jana Švankmajera (118 min.). Blázinec, ve kterém
se odehrává jádro tohoto filmu, je alegorií této civilizace ...
středa 18.1. v 19.45 h.
GÓÓÓL!
přístupný Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký akční film (114 min.). První díl připravované trilogie
z prostředí vrcholového fotbalu. Každý sen má svůj začátek.
sobota 21.1. v 18.00 h. !
TAJEMNÝ LET
neděle 22.1. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Americké širokoúhlé akční drama (98 min.) s Jodie Foster v hlavní roli.
Noční můra tisíce mětrů nad zemí.
středa 25.1. v 17.15 h.
STRAŠPYTLÍK
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americký animovaný rodinný film v českém znění (77 min.). I malé
kuřátko se může stát velkým hrdinou.
sobota 28.1. v 19.45 h.
JESKYNĚ
neděle 29.1. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý akční horor. (101 min.).Pod nebem leží peklo, pod
peklem leží jeskyně.

středa 1.2. v 17.15 h.
PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
přístupný Vstupné 60,- Kč
Francouzský film v českém znění (85 min.). Hit druhé poloviny roku 2005.
Dokument o heroickém způsobu života tučňáků císařských.
sobota 4.2. v 19.45 h.
HARRY POTTER A OHNIVÝ POHÁR
neděle 5.2. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 75,- Kč
Širokoúhlý americký film v českém znění (157 min). Čtvrtý rok Harryho
Pottera ve Škole čar a kouzel v Bradavicích. Doba bude zlá a temná ...
středa 8.2. v 19.45 h.
TEMNÉ VODY
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlý americký thriller (105 min.). Jsou tajemství, která mají zůstat
nevyřešena.
sobota 11.2. v 19.45 h. A CO KDYŽ JE TO PRAVDA?
neděle 12.2. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americká komedie s Reese Witherspoon v hlavní roli (95 min.). Život po
životě je krásný ...
středa 15.2. v 19.45 h.
V MOCI ĎÁBLA
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlý americký hororový thriller (119 min.). Strhující souboj mladé
dívky se samotným ďáblem.
sobota 18.2. v 19.00 h. !!
KING KONG (DVOJPROGRAM)
neděle 19.2. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Nová verze s využitím nejnovějších filmových technologií. Americký
dobrodružný film (190 min., v polovině představení je zařazena krátká
přestávka). Teprve teď se vrací král.
středa 22.2. v 19.45 h.
40 LET PANIC
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americká komedie (116 min.). Lepší pozdě ... než nikdy.
sobota 25.2. v 18.00 h. !
LETOPISY NARNIE
neděle 26.2. v 17.15 h.
LEV, ČARODĚJNICE A SKŘÍŇ
přístupný Vstupné 70,- Kč

.

Americký širokoúhlý dobrodružný film v českém znění (132 min.). Prožijte
neopakovatelná dobrodružství v zemi plné kouzel a zázraků.

*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české
kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše
vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonecn.j.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz..
Telefon: 481591437, 481591106 mobil: 604274911.

Vydává Obecní úřad Poniklá, odpovědný redaktor Ladislav Mikolášek,
uzávěrka příštího čísla 15. února 2006,
Příspěvky do zpravodaje odevzdávejte na Obecním úřadě a nebo zasílejte na
e-mail: ladislav.mikolasek@sendme.cz
Tisk Friede-tiskárna, Roprachtice

