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Slovo redakce
Milí čtenáři,
máte před sebou další číslo našeho zpravodaje. Květen a červen byl opravdu velmi
bohatý na události v naší obci. Pokusili
jsme se představit vám co nejvíce z nich.
A nejen to. Také v tomto čísle najdete novinku, tentokrát soutěž o věcné ceny.
Vím, že se teď budu možná opakovat,
ale opět bych rád apeloval na místní spolky a na všechny ostatní, kteří v naší obci
pořádají různé aktivity. Dávejte mi o nich
prosím vědět. Nejen zprávy o tom, co se
událo, ale také o tom, co chystáte. Všichni
totiž jistě ocení, pokud se jim v našem
zpravodaji dostane uceleného přehledu
akcí, které se budou konat. Děkuji.
Ještě bych rád využil této příležitosti
a omluvil se za velké i malé chyby, které
se přes veškerou naši snahu přece jen tu
a tam v minulém čísle vyskytly. Jednalo se
o chybu v internetové adrese diskuze, která
je správně takto: http://forum.ponikla.cz.
Dále ať nám prominou všichni příznivci
ponikelských ochotníků, neboť nám jednou ujela ruka a napsali jsme Kolár se
dvěma L. Další chybička byla v autorovi
fotografie z Třebíče, opravdu jsem tam
nebyl a nefotil, autorem fotky je Láďa

Pouťová zábava
28. července 2007

Před hasičárnou

Začátek ve 20 hodin K tanci zahraje
kapela

naboso

V případě špatného počasí jsou
k dispozici rozlehlé hasičské
garáže.
Vstup je 30,- Kč!
Na příjemný předpouťový večer
vás zve:
SDH Poniklá
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá
nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny
Čurda. Největší omluva pak patří paní
učitelce Peterkové a slečnám z osmé třídy
za to, že jsem kvůli technické chybě nezařadil do minulého časopisu jejich zajímavý
příspěvek o školních exkurzích. Článek je
uveden v tomto čísle.
Doufám, že se vám bude zpravodaj
dobře číst a že se třeba někteří z vás odhodlají také přispět něčím zajímavým
do příštího čísla, které vyjde na přelomu
srpna a září.
Pěkné letní dny vám přeje naše redakce.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Zprávy z jednání RO konaných ve dnech
od 2. 4. 2007 do 11. 6. 2007
Dovolte mi, abych dokončila poslední
zprávu RO z minulého časopisu Pod horami,
kde se projednávala stížnost divadelníků.
Aby se vyřešil k oboustranné spokojenosti
bezproblémový pronájem sálu v kulturním
domě, byli na RO pozváni zástupci obou
stran. Výsledkem jednání je dohoda mezi
divadelníky a panem Mádlem. Na náklady
obce bude v kantýně vybudována zábrana o
rozměrech 4 x 2,5 m (tím se zamezí vstupu
k výčepu) a rozšířeno zabezpečovací zařízení.
Oceněn byl přístup divadelníků, kteří přislíbili
i finanční spoluúčast na vybudování zábrany.
V budoucnu by divadelníci uvítali rozšíření
šaten a vybudování sociálního zařízení. I na
tento požadavek bude RO pamatovat a pokusí
se zajistit finanční prostředky na realizaci tohoto záměru.
RO provedla místní šetření u zdravotního
střediska, kde se uvažuje o vybudování bezbariérového přístupu. O nutnosti realizovat
tento projekt se ví již dlouho. Protože byly již
zhotoveny určité projekty, bude vhodné je opět
prostudovat a připravit. Jako nejjednodušší, ale
ne zrovna nejlevnější, se jeví zhotovení zvedací
plošiny od hlavní silnice. Vypracovaný projekt
je nutností při podání žádosti o dotaci.
RO rozhodla, aby správce bytového fondu
opravy nad 10 tis. Kč hlásil starostce předem
a vždy předložil alespoň dvě nabídky konkurenčních firem. RO posoudí oprávněnost
jednotlivých nabídek a doporučí tu nejvýhodnější.
RO vzala na vědomí požadavek pana
Mádleho, který pro letošní rok upřednostňuje natření střechy na kantýně. I přesto, že je
smluvně s panem Mádlem dohodnuto 50% investování z nájemného, nebude možné v letošním roce provést nátěr na celé střeše. RO bylo
doporučeno oslovit firmy a zajistit v letošním
roce opravu pouze té nejnutnější části.
Na RO konanou dne 23.4.2007 byl po-
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zván pan Janda, který zajišťoval výstavbu
obslužného objektu Homole. RO doporučila
pozastavení všech stavebních prací z důvodu
nedostatku finančních prostředků a položení
střešní krytiny odložit až na podzim. Do té
doby by se mělo i rozhodnout, jak bude využíván půdní prostor. Pan Janda položení střešní
krytiny upřednostňuje. Nabídl i s úhradou faktury posečkat. Dle inventarizace pohledávek
k 10.4.07 bylo s panem Jandou odsouhlaseno
neuhrazených faktur za 320 tis. Kč. Dluh je
panu Jandovi po nevydařené zimě splácen dle
finančních možností obce. Se splácením je pan
Janda spokojen .
RO vzala na vědomí jmenování pana Jiřího Jindřiška ml. novým zastupitelem.
Na jednání RO konané dne 7. 5. 2007 byli
pozváni vlastníci nemovitostí čp. 73, 79, 80,
82, 83 a 494, za účelem projednat napojení
jejich nemovitostí na obecní kanalizaci. Bylo
provedeno místní šetření, kterého se zúčastnili všichni majitelé nemovitostí a všichni také
projevili zájem se na kanalizaci připojit. RO
ujistila majitele nemovitostí, že se pokusí zajistit potřebné finanční prostředky na zhotovení
hlavního kanalizačního řádu a bude dělat vše,
aby se s pracemi mohlo začít v druhé polovině
roku 2008.
RO projednávala stížnost vlastníků nemovitosti čp. 222. Vlastníci nemovitosti upozornili, že na parcele č. 300/1 a 300/3 v k.ú. Poniklá
nechal vlastník vysázet asi před 10 lety stromky, ale v současné době se na pozemku nachází
již vzrostlý les, z kterého se ve středu obce
stává nepropustný prales. Vlastník pozemku
byl dopisem osloven, aby se k dané stížnosti
vyjádřil a naznačil svůj další záměr.
RO odložila žádost Římskokatolické farnosti Jablonec n. Jizerou o finanční příspěvek
na rekonstrukci kaple Panny Marie ve Stromkovicích.
RO vzala na vědomí požadavky pí MUDr.
Karáskové. V letošním roce budou na zdravotním středisku opravena a natřena okna.
Přání paní doktorky provést výměnu podlahové krytiny bude splněno začátkem příštího
roku. RO doporučila oslovit pana Honců, aby
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předložil nabídku a cenovou kalkulaci.
RO projednávala žádost nájemníků
čp. 267 na opravu oken. Nájemníci navrhují provedení opravy a výměny oken
svépomocí. Bylo doporučeno výměnu
oken nájemníkům umožnit a náklady
spojené s opravou kompenzovat s úhradou za nájemné.
RO stále častěji řeší žádosti o odkoupení obecních cest. Protože již v minulosti RO prodej obecních cest zamítla,
ani dnešní RO nesouhlasí s prodejem
a žádosti o odkoupení cest nejsou doporučeny.
RO byla panem Šafránkem upozorněna, že někteří nájemníci opět dluží na V současné době se na pozemku nachází již vzrostlý les, z
nájemném. Upomínkou byli osloveni, kterého se ve středu obce stává nepropustný prales.
Foto: Marek Kulhavý
aby dlužné nájemné uhradili do konce
května, jinak jim bude dána výpověď
Bahýnko. Doporučila požádat stavební odbor
z nájmu.
MěÚ v Jilemnici o povolení k předčasnému
RO velice kladně hodnotí přístup místních
užívání stavby a na letní sezónu kiosek pronaobyvatel, kteří respektují vodohospodářský
jmout. Bylo vypsáno výběrové řízení na jeho
zákon. RO byla seznámena s několika rozhodobsazení.
nutími MěÚ v Jilemnici, odbor ŽP, o zahájení
RO projednávala a povolila pokácení něvodoprávního řízení o povolení k odběru
kolika stromů. Kácení bude možné provést až
podzemních vod ze studní – pro čp. 39, 36,
na podzim, tj. po 1. listopadu.
447, 415.
RO projednávala nerespektování obecní
RO provedla místní šetření u nemovitosti
vyhlášky o místních poplatcích. Podnětem
čp. 452. Majitel žádá odkoupení obecního pobylo upozornění, že podnikatelé zajišťující
zemku pč. 117 v k. ú. Přívlaka. RO doporučila
prodej z aut nehradí místní poplatky. Na tuto
pozemek odprodat i za cenu nižší než je cena
povinnost byli podnikatelé upozorněni a vyza stavební pozemek, protože rozměry pozemzváni vyhlášku dodržovat. Postup rady obce
ku jsou nevyhovující pro jakoukoliv stavbu.
byl místními občany a samotnými prodejci
RO stále častěji řeší narovnání vlastnicodsouzen. Protože povinnost hradit poplatek
kých vztahů. Napravit všechny nesrovnalosti
z místa je prodejcům známa, osobně navštívili
v dnešní době si vyžádá trpělivost a také neobecní úřad a projevili snahu celou záležitost
malé finanční prostředky. Zaměření pozemků
napravit.
není levná záležitost, a proto RO doporučuje
Závěrem bych chtěla všem dětem popřát
na vypracování geometrických plánů spoluúkrásné, pohodové a ničím nerušené prázdniny,
čast vlastníků přilehlých pozemků.
vycházejícím deváťákům úspěchy a nové kaZ podnětu pana Kulhavého doporučila
marády v nové škole. Všem ostatním pěknou
RO pí. Vondrovou do pracovní skupiny, která
dovolenou. A ještě jedna pozvánka: Krakose bude zabývat vypracováním strategie obce.
nošovy letní podvečery se konají ve dnech
Původně se počítalo s vypracováním strategie
18. - 1. 7. 2007 a Poniklá má připravený prona dobu volebního období, ale nakonec bylo
gram první den, tj. 18. července. Nezapomeňte
dohodnuto vypracovat strategii obce na obse přijít podívat.
dobí 2007-2013. V tomto období bude možné
Tolik z nejdůležitějších zpráv rady obce.
čerpat evropské peníze a strategie obce je
Alena Vondrová
k podávání žádostí o dotace vždy nutností.
místostarostka obce
RO projednávala další využití kiosku
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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 5. 2007
21. 5. 2007 proběhlo v prostorách Krakonošova ranče 5. zasedání ZO. Zde přikládám
přepis zápisu z jednání. Některé pasáže mohou být redakčně upraveny a kráceny. Originální verze v plném znění je k nahlédnutí na
obecním úřadě.

Program jednání
1. Zahájení, slib nového zastupitele, schválení
programu, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele usnesení
2. Zpráva o činnosti RO za období od 26. 2.
2007 do 7. 2. 2007
3. Prodej pozemků
4. Změna pravidel při prodávání pozemků,
navýšení ceny, prodej obecních cest
6. Schválení PASPORTU místních komunikací
7. Schválení nového znění jednacího řádu
8. Schválení užívání stavební buňky místními
hasiči
9. Výběrové řízení – tělocvična, stavební
dozor
10. Diskuze
11. Návrh na usnesení a závěr

1) Zahájení
Páté zasedání zastupitelstva obce bylo
zahájeno v 18:05 hodin v kancelářích Krakonošova ranče za přítomnosti všech 15 členů
zastupitelstva. Zároveň vítám nového zastupitele, pana Jiřího Jindřiška. Podle výsledků
voleb byl nejprve osloven pan Stanislav
Nechanický, který se však mandátu vzdal pro
svůj zdravotní stav. Prosím, aby nový zastupitel složil slib a potvrdil jeho složení slovem
„slibuji“ a podpisem.
Slib člena zastupitelstva obce Poniklá
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na
svou čest a svědomí, že budu funkci vykonávat
svědomitě, v zájmu obce a jejich občanů a řídit
se Ústavou a zákony České republiky.“
Prosím ověřovatele posledního zápisu,
který se týkal 4. zasedání zastupitelstva ze dne
13. 3. 2007, paní J. Pičmanovou a pana T. Klikorku, aby se vyjádřili k poslednímu zápisu.
J. Pičmanová: V zápisu byly 2 překlepy, které
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jsme opravili.
T. Klikorka: Bez připomínek.
Dále žádám zastupitele, aby se vyjádřili
k programu 5. jednání zastupitelstva obce.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva, konaného v pondělí
21. 5. 2007 od 18:00 hodin.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
13

Proti
0

Zdržel se
2

Pro
14

Proti
0

Zdržel se
1

Schváleno
Návrh usnesení: ZO pověřuje pro 5. zasedání
ZO pana J. Bekra a ing. J. Jirouše ověřovateli
zápisu, zapisovatelem paní Z. Petruškovou,
navrhovatelem usnesení ing. P. Plichtu.
Návrh usnesení: Ověřovatelé zápisu: J. Bekr
a ing. J. Jirouš.
Hlasování:
Schváleno
Návrh usnesení: Zapisovatel: Z. Petrušková.
Hlasování:
Schváleno:
Návrh usnesení: Navrhovatel
ing.Petr Plichta
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

usnesení:
Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti Rady obce
v období 26. 2. 07 - 7. 5. 07
Zprávu z jednání rady obce ve zmiňovaném období přednese místostarostka Alena
Vondrová. Předávám slovo.
(tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ, nejpodstatnější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém
čísle zpravodaje)
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Diskuse:
M. Kavánová (starostka):
Technická poznámka: aby
zastupitelé po náhledu do
materiálu k jednáním zastupitelstva na nejasnosti či
neporozumění reagovali ještě
před schůzi a informovali se
na OÚ předem.
P. Plichta (zast.): Poznámka,
aby RO více komunikovala
se spolky.
K. Kavánová (zast.): Dotaz
na rekolaudaci čp. 60 – návrh
na ubytovnu.
M. Kavánová (starostka):
ZO.
Zatím je to pouze návrh, po- 21. 5. 2007 proběhlo v prostorách Krakonošova ranče 5. zasedání
Foto: Marek Kulhavý
drobnosti budou zjišťovány
nachází v těsné blízkosti domu čp. 452, kde
postupně.
trvale bydlí. Zároveň se s vlastníkem sousedDotaz:
Jak probíhá kauza p. Zemáního pozemku dohodl o vytýčení hranice.
nek – p. Nesvadba?
Navrhovaná cena pozemku je 50,- Kč/m2.
Odpověď: Postoupeno policii v Jilemnici.
K. Kavánová (zast.): V čp. 267 by se měla
Diskuse:
vyměňovat okna?
P. Plichta (zast.): Návrh na přeřazení bodu.
Odpověď: Na vědomí vlastníkům, že pouze
M. Kulhavý (zast.): Počkat s prodejem na
na své náklady.
změnu ceny pozemku.
T Klikorka (zast.): Dotaz na plošinu u zdraM. Kavánová (starostka): Nová sazba bude
votního střediska, či jiné řešení?
platit až s novým územním plánem.
Odpověď: Zatím nejschůdnější je realizace
D. Čížek (obč.) Nelíbí se mi navrhovaná výše
plošiny. Řešení od vchodu do ordinace dětské
sazby od 150 – 200 Kč/m2.
lékařky není možné- hygiena.
Návrh usnesení: ZO navrhuje projednat proJ. Jindřišek (zast.): Omezit sekání v neděli na
dej pozemku až po schválení nových pravidel
hřbitově. Domluvit se s panem Hlůžem, doo prodeji stavebních pozemků.
poručení o omezení sekání a řezání v neděli
Hlasování:
uveřejnit v místním časopise.
Pro
Proti
Zdržel se
J. Pičmanová (zast.): Aby spoluobčané na6
6
3
vzájem brali ohledy na klid v neděli.
Neschváleno
R.Šír (obč.): Musím sekat i v neděli pro doNávrh usnesení: ZO navrhuje projednat probytek.
dej až po místním šetření.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO za
Hlasování:
období od 26.2. do 7.5. 2007.
Pro
Proti
Zdržel se
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodej pozemků
Pan Dan Čížek má zájem o pozemek
stavební parcela č. 117, k. ú. Přívlaka, která se

10

2

Schváleno

3

Manželé Kunertovi, čp. 267, žádají
o odkoupení ppč. 192, k. ú. Přívlaka. Jedná
se o pozemek, který je v konceptu nového
územního plánu schválen jako stavební. Proto RO navrhuje cenu 50,- Kč/m2. Vzhledem
k tomu, že se jedná o jedinou stavební parcelu
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ve vlastnictví obce, která zatím není schválena v územním plánu jako stavební, a také
vzhledem k tomu, že RO navrhuje zvýšení
ceny pozemků, RO navrhuje s odprodejem
této parcely posečkat.
Diskuse:
T. Klikorka (zast.): Navrhuji stejné řešení.
M. Kulhavý (zast.): Dotaz, zda žadatelé žádali
o stavební pozemek?
Odpověď: Ano, písemná žádost pro stavbu
rodinného domku.
P. Plichta (zast.): Poznámka, že i louky můžeme prodávat za 200,- Kč/m2.
R.Šír (obč.): Nezdá se mi to spravedlivé vůči
lidem.
J. Jirouš (zast.): – Poznámka, že všechna řešení a naše rozhodnutí by měla být spravedlivá
vůči obci.
Návrh usnesení: Žádost bude pozastavena do
doby, než bude schválen nový územní plán.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
2

Schváleno
Pan Josef Zelinka, bytem Poniklá 41, žádá
o odkoupení pozemku ppč. 12, k. ú. Poniklá.
Pozemek je přístupovým místem k lesu, který je jeho vlastnictvím. RO navrhuje cenu
20,-Kč/m2.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odprodej
ppč. 12 panu Josefovi Zelinkovi za cenu 20,Kč / m2.
Hlasování:
Pro
12

Proti
1

Zdržel se
2

Schváleno
Paní Helebrantová, čp. 212, žádá o odkoupení obecní pěšiny, ppč. 2957, k. ú. Poniklá, která vede v těsné blízkosti Krejčova
statku. Záměrem majitelky je objekt oplotit.
V minulosti bylo schváleno RO, že se obecní
cesty a pěšiny nebudou prodávat soukromým
osobám. Je na zvážení, zda pěšina, která vede
mezi pozemky paní Helebrantové má být zachována, či nikoliv. Vzhledem k tomu, že každá cesta je stavební pozemek, RO doporučuje
cenu 50,-Kč/m2.

7

Diskuse:
T. Klikorka (zast.): souhlasím s odprodejem,
cesta již neexistuje.
K. Kavánová (zast.): Proč nechtějí odkoupit
i část parcely 2958?
J. Jindřišek (zast.): Návrh neprodávat, že
budou problémy.
P. Plichta (zast.): Návrh, že by to mohlo být
řešeno přeložkou.
M. Kavánová (starostka): Poznámka, že se
bude ještě jednat s paním Helebrantovou, a to
z důvodu přeměření jejího pozemku.
M. Kulhavý (zast.): Neprodávat, nerušit
cestu.
P. érová (zast.): – Dodržovat již stanovená
pravidla – neprodávat.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce zamítá
odprodej ppč. 2957 paní Helebrantové.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
1

4) Změna pravidel při prodávání pozemků, navýšení ceny,
prodej obecních cest
A) RO se zabývala zjišťováním cen pozemků
v okolních obcích a na základě provedených
znaleckých posudků v Poniklé doporučuje
zvýšit ceny pozemků, které jsou stavebními
parcelami, a to na hodnotu 150 – 200,-Kč/m2,
podle vybavenosti pozemku inženýrskými
sítěmi, či možnosti na jejich napojení.
B) Dále žadatel o pozemek předloží na Obecním úřadu Poniklá doklad, že majitelé sousedních pozemků a nemovitostí byli s odkoupením předmětného pozemku seznámeni.
C) Posledním bodem prodeje pozemků je
prodej obecních cest a pěšin.
Diskuse k bodu A):
T. Klikorka (zast.): Dotaz, jaké bude řešení
při dokupování metrů u již postavených
domů.
K. Kavánová (zast.): Dle posouzení přístupu k pozemkům, popř. návrhy znaleckých
posudků s podmínkou úhrady budoucím
vlastníkům.
M. Kulhavý (zast.): Jsem rád, že se ceny
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zvednou.
M. Holubec (zast.): Poznámka, že je známo,
že se i dříve soukromě prováděly prodeje dle
dohody s vlastníkem pozemku za cenu vyšší,
než byla prodejní cena od obce.
A. Vondrová (místostarostka): Návrh vypracovat hodnotící kriteria od 1 – 5.
P. Plichta (zast.): Poznámka, že ve Vrchlabí se
prodá pozemek až po založení stavby.
D. Čížek (obč.): Pozemky okolo parcely
č. 117 mají vlastníky, je snadné znepřístupnit
cestu k tomuto konkrétnímu pozemku a ten
se stane neprodejný.
M. Kulhavý (zast.): Pokud se stanoví výše ze
stavební parcely, mít možnost s cenou hýbat.
Diskuse k bodu B:
P. Plichta (zast.): Je lepší aby byli seznámeni.
M. Kulhavý (zast.): Návrh na písemné vyjádření, aby se předcházelo budoucím problémům
Diskuse k bodu C:
P. Plichta (zast.): Návrh zachovávat cesty
s možností alternativního řešení.
J.Čížek (zast.): Poznámka, že některé pozemky vlastníků rozděluje obecní cesta.
K. Kavánová (zast.): Návrh vypustit slovo
„zamítá“.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení ceny
pozemků, které jsou stavebními pozemky
minimálně na cenu 150,-Kč/m2, s platností
po schválení nového územního plánu. Jedná
se o pozemky určené k výstavbě rodinného
domu.
ZO schvaluje, aby podmínkou pro předložení
žádosti o koupi pozemku byl doklad o informovanosti všech majitelů sousedních pozemků a nemovitostí.
ZO nedoporučuje prodej obecních pěšin
a cest.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení PASPORTU místních komunikací
Na posledním zasedání zastupitelstva byl
pozměněn PASPORT místních komunikací.

V případě, že nebudou již žádné připomínky,
prosím o jeho schválení.
Diskuse:
D. Čížek (obč.): Cesta mezi Čížkovi a p. Nechanickým není v pasportu.
Odpověď: To neznamená, že by se v zimě
neměla protahovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje PASPORT
místních komunikací ve znění ze dne
21. května 2007.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení nového jednacího
řádu ZO Poniklá
Všichni jste obdrželi znění nového jednacího řádu.
Diskuse:
M. Kulhavý (zast.): Návrh jiného časového
sledu v čl. III bodu 1 a ve čl. IV bodu 3.
Návrh usnesení: Změna v čl. III bodu 1:
„...svolává nejpozději 14 dní...“
Hlasování:
Pro
1

Proti
2

Zdržel se
12

Pro
13

Proti
0

Zdržel se
2

Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Neschváleno
Návrh usnesení: Změna v čl. IV bod 3: „...nejpozději jeden pracovní den před jednáním.“
Hlasování:
Schváleno
Návrh usnesení: ZO schvaluje znění nového jednacího řádu obce Poniklá ze dne
21. 5. 2007 se schváleným návrhem M. Kulhavého.
Hlasování:
Schváleno

7) Schválení užívání stavební
buňky ponikelskými hasiči
Jak jsem doufám všechny informovala,

8

Pod horami - květen - červen

Zprávy z obce

byla v dubnu přesunuta zchátralá stavební
buňka na fotbalové hřiště „Na Kozinách“.
Bude sloužit jako sklad materiálu potřebného na tréninky mladých hasičů. Tato akce je
ošetřena dohodou o bezplatném pronájmu
na dobu 10 let.
Diskuse:
P. Plichta (zast.): Poznámka, že je to pouze
věcí Rady obce.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí bezplatné užívání buňky ponikelským hasiči za
nezbytnou údržbu.

8) Výběrová řízení - tělocvična
Bylo osloveno pět firem, které zabezpečují
výběrová řízení a stavební dozor. Dvě odmítly z důvodu časové a pracovní zaneprázdněnosti. Byla oslovena firma Compet Consult,
s.r.o., Praha, firma EPP z Roudnice nad
Labem a ing. Jaromír Beran. Všechny firmy
předložily svoje nabídky.
Diskuse:
J. Jirouš (zast.): Pro výběrové řízení nejlépe
vychází firma EPP.
K. Kavánová (zast.): Také firma EPP, jen doformulovat předmět smlouvy.
J. Jirouš (zast.): Dozor stavby firma Beran
cena i s DPH?? Návrh firmy Beran je bez
koordinace, u firmy EPP v čl. 2 rozsah práce
chybí příloha.
P. Plichta (zast.): EPP vznikl ani ne před
dvěma lety.
J. Pičmanová: Firma Beran – neseriozní
– mám s ní špatné zkušenosti.
P. Plichta (zast.): Návrh posečkat s výběrem
stavebního dozoru.
R.Šír (obč.): O firmě EPP jsem neslyšel – přesvědčit se, zda je korektní a spolehlivá.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro zajištění
zjednodušeného výběrového řízení firmu EPP
a ZO odkládá schválení firmy pro stavební
dozor stavby tělocvičny.
Hlasování:
Pro
15

9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Diskuse

M. Kavánová (starostka): Oznámení o návštěvě komise, protože obec se přihlásila do
soutěže Vesnice roku 2007, komise přijede
30. 5. 2007
Návrh usnesení: ZO schvaluje, že zajistí 100%
krytí nákladů na projektovou dokumentaci
„Modernizace ZŠ v Poniklé“.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení: Obec Poniklá zajistí finanční
prostředky ve výši 15% z celkových nákladů
projektu „Modernizace ZŠ v Poniklé“, jakožto
vlastní finanční spoluúčast.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
2

Schváleno
A. Vondrová (místostarostka): Vypracováváme návrh strategie obce v rozsahu 4 let
pro přikládání materiálu k dokumentům. Je
to vize obce do budoucnosti, na které kromě
mě pracuje P. érová a M. Kulhavý. Chceme
přijímat podněty od všech.
P. érová (zast.): Poznámka, že dokument
by měl být živý, a ne aby skončil v šuplíku.
M. Kulhavý (zast.): Dotaz, jak je to s časováním a financemi stavby tělocvičny?
J. Jindřišek (zast.): Dotaz, zda obec na to
bude mít.
M. Kavánová (starostka): Odpověď, že ukončení a předání dokumentace je k 28. 5. 2007.
Dotaz na osud petice (silnice na Jilem)
Petice o opravě silnice Přívlaka – Jilem bude
ukončena, další postup bude osobní předání
petice pány Čížkem a Chlumem na Krajském
úřadě (více než 12 let se neustále žádá o opravu komunikace- bezvýsledně).
J. Jindřišek (zast.): Dotaz, zda se bude iniciovat další petice na dokončení silnice na
Jestřabí ?
Odpověď: Zatím se nežádalo o její dokončení takovou řadu let jako o opravu silnice na
Přívlaku.
J. Pičmanová: Dotaz, jak se vyjádřili Fialovi
k lesu?
M. Kavánová (starostka): Odpověď, že se
nevyjádřili.
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Usnesení 5. zasedání ZO obce
Poniklá z 21. 5. 2007
66. ZO pověřuje pro 5. zasedání ZO pana
J. Bekra a ing. J. Jirouše ověřovateli zápisu,
zapisovatelem paní Z. Petruškovou, navrhovatelem usnesení ing. Petra Plichtu.
67. ZO schvaluje program 5. zasedání zastupitelstva, konaného v pondělí 21. května od
18:00 hodin.
68. ZO schvaluje činnost RO za období od
26. února do 7. května 2007.
69. ZO schvaluje odprodej ppč. 12 panu Josefovi Zelinkovi za cenu 20,-Kč/m2.
70. ZO schvaluje zvýšení ceny pozemků,
které jsou stavebními pozemky určené pro
výstavbu rodinného domu na cenu min.
150Kč/m2 a to s platností od schválení nového územního plánu.
71. ZO schvaluje, aby podmínkou pro předložení žádosti o koupi pozemku byl doklad
o informovanosti všech majitelů sousedních
pozemků a nemovitostí.
72. ZO schvaluje PASPORT místních komunikací ve znění ze dne 21. května 2007.
73. ZO schvaluje znění nového jednacího
řádu ZO Poniklá ze dne 21. května 2007 s pozměňovacím návrhem p. Kulhavého.
74. ZO schvaluje pro zajištění zjednodušeného výběrového řízení firmu EPP.
75. ZO schvaluje zajištění finančních prostředků ve výši 15% z celkových nákladů
projektu „Modernizace ZŠ v Poniklé“.
76. ZO schvaluje zajištění 100% nákladů na
projektovou dokumentaci „Modernizace ZŠ
v Poniklé“.
77. ZO bere na vědomí bezplatné užívání
buňky ponikelským hasiči za nezbytnou
údržbu.
78. ZO bere na vědomí odklad schválení
stavebního dozoru stavby tělocvičny .
79. ZO pozastavuje odprodej parcely 117
p. Čížkovi do provedení místního šetření.
80. ZO pozastavuje žádost o odprodej parcely 192 manželům Kunertovým do doby, než
bude schválen nový územní plán.
81. ZO zamítá odprodej ppč. 2957 paní Helebrantové.
82. ZO nedoporučuje prodej obecních pěšin
a cest.
-mk-

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
Tyto řádky budou věnovány všem těm,
kteří znají pouze jednu stranu problému
a nebrání se poznat stranu druhou. Využiji
stránky místního časopisu, protože těch,
kteří chtějí řešit problém přímo na obecním
úřadu, či se zvolenými zastupiteli, je velmi,
velmi málo.
V poslední době byla rozvířena voda
okolo stánkového prodeje na veřejných prostranstvích. Kdo nejste pravdivě informován
pak vězte, že v obci Poniklá platí vyhláška od
roku 1994, kterou je takovýto prodej ošetřen.
Je otištěna v tomto čísle časopisu. Na základě
rozhodnutí radních byl osloven pan podnikatel, aby se dostavil na OÚ k projednání této
věci. Protože nereagoval na slovní výzvu, byl
osloven písemně. Vzhledem k jeho chování
v okolních obcích, což není těžké si zjistit,
určitě vyřeší situaci sobě vlastním způsobem
(prodejem na soukromém pozemku). Jako
zástupci obce musíme trvat na dodržování
vyhlášek a zákonů, vždyť ostatní prodejci se
hlásí předem na OÚ a dojednávají podmínky
- ať se jedná o jednorázový prodej drůbeže,
výrobků či oblečení, nebo každoroční různorodý stánkový prodej o Ponikelské pouti. Pro
všechny by přece měla platit stejná pravidla.
Radní obce se také shodli na tom, že obec by
měla podporovat místní podnikatele, kteří
mimo řádné povolení k provozování činnosti,
musí mít prostory upravené tak, aby vyhovovaly přísným hygienickým předpisům.
Tak tolik k této kauze, slovy starostky a
s podporou radních, nikoliv systémem „jedna
paní povídala“ a vyslechnutím pouze jedné
strany. Nebyla vyvolána proto, abychom Vás,
občany, zbavili zelináře, ale proto, aby se dodržovalo to, co bylo už jednou schváleno, aby
měli všichni alespoň srovnatelné podmínky
a aby vše mělo nějaký řád.
Dalším velkým problémem, především na
Přívlace, bylo pokácení břízy u Přívlackého
hřbitova. Pokácení břízy bylo řádně povoleno Obecním úřadem Poniklá. Její odstranění
povede k lepšímu udržování pořádku v místě
vcházení na hřbitov.
Problémem číslo tři je provoz ordinací
lékařů a s tím spojená výše nájemného.
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Ráda vysvětlím.
kontejneru na železo se nám rozmnožují ledNájemné z nebytových prostor bylo
ničky,… Trpělivost je matka moudrosti, proto
navýšeno podle podkladů z FÚ o cca 7,5%.
opět vysvětlím (i třídění odpadů je upraveno
Poslední navýšení proběhlo v roce 2002,
obecní vyhláškou):
kdy cena nájemného byla 216,- Kč/m2/rok.
Po Poniklé jsou rozestavěny kontejnery
Vzhledem k tomu, že roční inflace je cca 3%,
různých barev:
navýšení o 7,5% za 5 let je více než únosBílý zvon – bílé sklo - průhledné,
né. Dále si dovoluji tvrdit, že se vždy část
Zelený zvon – barevné sklo - zelené,
nájemného vrací do údržby těchto prostor.
modré, hnědé,…,
Lékaři mají možnost se obrátit na správce či
Žlutý kontejner – pouze na PET láhve,
na obecní úřad se žádostí na provedení nutné
tzn. plastové láhve od minerálek,
údržby či oprav v jejich ordinaci. Je pouze na
Modrý kontejner – na papír, tedy na to, na
nich, zda této možnosti využijí. Podle zjištěco píšeme a tiskneme,
ných výší nájemného z nebytových prostor
Žluté pytle - na všechny ostatní plasty
v okolních obcích a městech se pohybujeme
z domácnosti, MIMO PET LÁHVÍ,
na spodní hranici (Harrachov – 300,- Kč za
Oranžové pytle - pouze na nápojové
m2 a rok, Jilemnice od 250,- do 1.300,- Kč
kartony, tedy krabice od mléka, laciného vína,
za m2a rok, Vysoké nad Jizerou – prostory
džusů.
ve vlastnictví lékařů, Jablonec nad Jizerou
Zmiňované žluté a oranžové pytle jsou
– 250,- Kč zam2a rok, s rozlišením prostor na
bezplatné a jsou k dispozici na OÚ Poniklá.
ordinaci, čekárnu,…). Snahou zastupitelstva
Prosím všechny, aby tyto informace
je jistě ordinace ponechat funkční. Myslím, že
předali dalším, kteří neodebírají časopis,
je jen na postoji lékařů samotných, aby i oni
nemají doma rozhlas, nečtou plakáty. Jedině
byli spokojeni.
poctivým tříděním si můžeme uchovat výši
Neobvyklým tématem v naší obci jsou bemístního poplatku za odpady.
zesporu odpady. Děkuji všem, kteří dokonale
A ještě nebezpečný odpad: to jsou pneignorují veškeré informace o existenci žlutých
umatiky, plechovky od barev, televizory,
a oranžových
pytlích nebo
o konání svozu nebezpečného odpadu.
Díky
nim
máme
stále
o čem psát,
můžeme
se
krásně rozčilovat. Člověka
opravdu dokáže pěkně rozpálit, když týden po svozu
nebezpečného
odpadu máme
ve velkoobjemových
kontejnerech
s p o u s t u
pneumatik
a televizorů, v Ve středu 30. května nás navštívila komise soutěže „Vesnice roku 2007“. I přes stálou nespokojenost místních obyvatel musím říci, že se máme čím chlubit.
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počítače, ledničky, baterie, baterky, léky, zářivcí Libereckého kraje se stane vesnicí roku
ky, azbest,…
2007, která obdrží modrou (za společenský
Zároveň žádám osobu, která neustále
život), bílou (za činnost mládeže), oranžovou
odkládá pneumatiky na sběrné místo „Na
(za spolupráci se zemědělským družstvem), či
Huderově“, aby je skladovala doma. Obec
zelenou (za péči o zeleň) stuhu. Nečekáme za
nemá o ojeté pneumatiky zájem.
vavříny, ale pilně pracujeme.
Ti z Vás, kteří stále častěji využívali konV současné době se řeší stavební povotejnery uschované v prostorách Krakonošova
lení k prodloužení vodovodu Klára, stavební
ranče, již jistě vědí, že se zde
povolení
kanalizačního
kontejnery nadále nenařádu a přípojek za hotelem
Zapojte se do diskuze Krakonošovo zátiší, kanacházejí. V případě potřeby
občanů obce Poniklá. lizační řád k čp. 60, rekoodvozu většího množství
odpadu, např. stavebního,
laudace vodovodního řádu
prosím kontaktujte obecní
HOMOLE, kanal. přípojky
úřad (dáno vyhláškou).
262, 54, 55, 61, 204,…, na
Ve středu 30. května
22. června je sjednáno
nás
navštívila
komise
jednání o předčasném
soutěže „Vesnice roku 2007“. I přes stálou
užívání objektu BAHÝNKO, na 10. července
nespokojenost místních obyvatel musím říci,
sjednáno stavební řízení ve věci „Přístavba
že se máme čím chlubit. V obci je vybudotělocvičny“. Zpracovává se projekt na mován vodovod a kanalizace s ČOV, mateřská
dernizaci školy a vybudování ICM centra,
školka, škola, Dům s pečovatelskou službou,
rovněž se zpracovává projekt na předčištění
veřejné osvětlení, rozhlas, obřadní i smuteční
čističky, ve fázi připomínkování je projekt na
síň. Za to vše vděčíme minulým starostům a
propojení vodovodů Horní Dola – Keříček.
zastupitelům. Úspěch v soutěži by přinesl
Dopracovává se Územní plán obce, pracuje se
obci nejen finanční odměnu a větší možnost
na projektu k žádosti o 100.000,- Kč na opračerpání z dotačních titulů, ale byl by odměvu lávky, čeká se na odezvu pana hejtmana
nou těm, kteří se o to vše zasloužili. Zároveň
a potvrzení termínu schůzky ohledně petice
se můžeme pochlubit skvěle fungujícími dobna opravu silnice na Jilem,…
rovolnými sdruženími a spolky, které sbírají
Všem, kteří se nebrání nám pomoci,
úspěchy po celé republice, dokonce i v zaděkuji.
hraničí. O to smutnější je, že účast na akcích,
Vzhledem k narůstající administrativě
které pořádají pro nás, v ničem nevynikající
prosím všechny občany jménem svým a za
občany, je poměrně nízká. Všichni, kteří se
pracovnice na OÚ, aby ve čtvrtek omezili
něčemu, a hlavně někomu, věnují, zaslouží
svoje návštěvy na obecní úřad. Stále bude
obdiv a poděkování. Ti si zaslouží ocenění,
otevřeno, ale prosím choďte jen v nutných
třeba právě v této soutěži.
případech. Vaše a obecní žádosti a záležiZároveň děkuji všem, kteří se podíleli na
tosti musí být někdy zpracovány. Děkuji za
organizaci kontrolního dne (návštěva komipochopení.
se), kteří se snažili vylepšit okolí svého domu
Děkuji členkám ČČK za uspořádání
i sousedních prostor. Bohužel kvůli omezenécharitativní sbírky. Podle odhadu svozové
mu časovému prostoru nebylo možno si profirmy bylo odvezeno přes 2 tuny oblečení,
hlédnout vše, co bylo nachystáno. Navštívili
hraček a dalších potřebných věcí. Všem, kteří
jsme pouze DPS, místní knihovnu, obřadní
byli ochotni obětovat něco ze svého šatníku
síň, Krejčův statek, sportovní areál HOMOa utvořených zásob patří poděkování také.
LE a Muzeum krkonošských řemesel. Přímo
Dětem přeji krásné prázdniny, rodičům
pohádkovou tečku bylo zjevení živého a zadlouhou, pohodovou dovolenou!
Míla Kavánová
ručeně pravého Krakonoše a připravené obstarostka obce
čerstvení nejen v podobě voňavých sejkor. Na
konci června bude rozhodnuto, která z 25 ob-

http://forum.ponikla.cz
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Obec poniklá
Obecn� závazná vyhláka obce Poniklá
�. 3 / 2005
o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Poniklá vydalo dne 28.února 2005 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona �. 565/1990 Sb., o
místních poplatních, ve zn�ní pozd�jích p�edpis� (dále jen zákon o místních poplatcích) a v souladu
s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní
pozd�jích p�edpis� (dále jen zákon o obcích), tuto obecn� závaznou vyhláku (dále jen vyhláka).
�ást první
Základní ustanovení
�lánek 1
1) Obec Poniklá vybírá tyto místní poplatky (dále jen poplatek):
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

poplatek ze ps�,
poplatek za láze�ský nebo rekrea�ní pobyt,
poplatek za uívání ve�ejného prostranství,
poplatek ze vstupného,
poplatek z ubytovací kapacity,
poplatek za provozovaný výherní hrací p�ístroj,
poplatek za provoz systému shroma�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní vyuívání a odstra�ování
komunálních odpad�.

2) Výkon správy poplatk� provádí obecní ú�ad v Poniklé. Na �ízení o poplatcích se vztahuje zákon �. 337/1992
Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jích p�edpis�, není-li zákonem �. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve zn�ní pozd�jích p�edpis�, stanoveno jinak.

Poplatku podléhají psi starí t�í m�síc�.

1)
2)
3)
4)

�ást druhá
Poplatek ze ps�
�lánek 2
P�edm�t poplatku

�lánek 3
Poplatník
Poplatek ze ps� platí dritel psa. Dritelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo
sídlo na území �eské republiky.
�lánek 4
Ohlaovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemn� nebo ústn� do protokolu do 10 dn� vznik své
poplatkové povinnosti, tj. dovrení stá�í psa t�í m�síc� nebo zapo�etí drení psa starího. Stejným zp�sobem
a ve stejné lh�t� je poplatník povinen ohlásit zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit drení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích
nebo podle této vyhláky osvobozena. D�vod pro osvobození je povinen poplatník správci poplatku
prokázat.
Poplatník je rovn� povinen ohlásit správci poplatku kadou skute�nost, která má vliv na výi jeho
poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 30 dn� ode dne, kdy tato skute�nost
nastala.
P�i pln�ní ohlaovací povinnosti je poplatník povinen sou�asn� sd�lit správci poplatku p�íjmení, jméno nebo
název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo.

�lánek 5
Identifikace ps�
Správce poplatku vydá poplatníkovi eviden�ní známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá
nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nep�enosná na jiného psa, i kdyby lo o psa tého dritele.
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�lánek 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1) Poplatková povinnost vzniká v kalendá�ním m�síci, ve kterém pes dovril stá�í t�í m�síc�. Poplatek se platí
za kadý i zapo�atý kalendá�ní m�síc.
2) Zanikne-li poplatková povinnost (nap�. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za
zapo�atý kalendá�ní m�síc.
�lánek 7
Sazba poplatku
Poplatek �iní za kalendá�ní rok:
a) za psa
100,-K�
b) za druhého a kadého dalího psa
300,-K�
c) za psa, jeho dritelem je poivatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého d�chodu, který je jeho jediným
50,-K�
zdrojem p�íjmu anebo poivatel sirot�ího d�chodu
d) za druhého a kadého dalího psa, jeho dritelem je osoba
uvedená v písm. c)
150,-K�

�lánek 8
Splatnost poplatku
1) Poplatek se splatný nejpozd�ji do 31.b�ezna p�ísluného kalendá�ního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozd�ji do10 dn� ode dne,
kdy povinnost poplatek platit vznikla.
�lánek 9
Osvobození
Od poplatku je osvobozen dritel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s t�kým zdravotním postiením, které byl p�iznán III.stupe�
mimo�ádných výhod podle zvlátního právního p�edpisu,
b) osoba provád�jící výcvik ps� ur�ených k doprovodu osob uvedených pod písmenem a),
c) osoba provozující útulek z�ízený obcí pro ztracené nebo oput�né psy,
d) osoba, které stanoví povinnost drení a pouívání psa zvlátní právní p�edpis (zákon o myslivosti).

�ást t�etí
Poplatek za láze�ský nebo rekrea�ní pobyt
�lánek 10
P�edm�t poplatku
P�edm�tem poplatku je p�echodný pobyt za úplatu v obci Poniklá za ú�elem lé�ení nebo rekreace.

�lánek 11
Poplatník
Poplatek platí fyzická osoba, která p�echodn� a za úplatu v míst� uvedeném v �l. 10 pobývá za ú�elem
lé�ení nebo rekreace.
�lánek 12
Plátce
1) Poplatek ve stanovené výi vybírá pro obec ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která
p�echodné ubytování poskytla. Tato osoba za poplatek ru�í.
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�lánek 13
Ohlaovací povinnost
1) Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemn� nebo ústn� do protokolu zahájení �innosti
spo�ívající v poskytování p�echodného ubytování ve lh�t� do 30 dn� ode dne právní moci povolení k této
�innosti. Stejným zp�sobem a ve stejných lh�tách ohlásí ubytovatel správci poplatku ukon�ení �innosti
spo�ívající v poskytování p�echodného ubytování.
2) P�i pln�ní ohlaovací povinnosti je ubytovatel povinen sd�lit správci poplatku p�íjmení, jméno nebo název
právnické osoby, bydlit� nebo sídlo.
3) Ubytovatel je povinen vést v písemné podob� eviden�ní knihu, do které zapisuje dobu ubytování, ú�el
pobytu, jméno, p�íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydlit� v zahrani�í a �íslo
ob�anského nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do eviden�ní knihy
musí být vedeny p�ehledn� a srozumiteln�.
�lánek 14
Sazba poplatku
Poplatek �iní:
za osobu a kadý i zapo�atý den pobytu, není-li tento dnem p�íchodu
10,--K�.

�lánek 15
Splatnost poplatku
Ubytovatel odvede poplatek správci poplatku 1x ro�n� nejpozd�ji do 15.února následujícího roku na základ�
p�edloené eviden�ní knihy.
�lánek 16
Osvobození
Poplatku nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s t�kým zdravotním postiením, kterým byl p�iznán III.stupe�
mimo�ádných výhod podle zvlátního právního p�edpisu a jejich pr�vodci,
b) osoby mladí 18 let a starí 70 let nebo osoby, na které náleí p�ídavky na d�ti (výchovné) anebo vojáci
v základní slub� a osoby, které vykonávají civilní slubu.

�ást �tvrtá
Poplatek za uívání ve�ejného prostranství
�lánek 17
P�edm�t poplatku
1) Poplatek se vybírá za zvlátní uívání ve�ejného prostranství, kterým se rozumí provád�ní výkopových
prací, umíst�ní do�asných staveb a za�ízení slouících pro poskytování prodeje a slueb, pro umíst�ní
stavebních nebo reklamních za�ízení, za�ízení cirkus�, lunapark� a jiných obdobných atrakcí, umíst�ní
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a uívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a
reklamní akce nebo pot�eby tvorby filmových a televizních d�l.
2) Z akcí po�ádaných na ve�ejném prostranství, jejich výt�ek je ur�en na charitativní a ve�ejn� prosp�né
ú�ely, se poplatek neplatí.
�lánek 18
Ve�ejné prostranství
Ve�ejná prostranství, která podléhají poplatku, jsou uvedena v p�íloze vyhláky a jsou její nedílnou sou�ástí.

�lánek 19
Poplatník
Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které uívají ve�ejné prostranství zp�sobem uvedeným v �l. 17.

�lánek 20
Ohlaovací povinnost
1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku písemn� nebo ústn� do protokolu uívání ve�ejného
prostranství nejmén� 7 dní p�ed jeho zapo�etím. V p�ípad� uívání ve�ejného prostranství na dobu kratí ne
3 dny, je nutno splnit tuto povinnost nejpozd�ji v den zahájení uívání ve�ejného prostranství. Pokud tento
den p�ipadne na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen
ohlaovací povinnost splnit, nejblíe následující pracovní den.
2) Po ukon�ení uívání ve�ejného prostranství je poplatník povinen ohlásit tuto skute�nost správci poplatku
ihned a nahlásit rozsah záboru v m2.
3) P�i pln�ní ohlaovací povinnosti je poplatník povinen sd�lit správci poplatku jméno, p�íjmení nebo název
právnické osoby, bydlit� nebo sídlo.
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�lánek 21
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy dolo k uívání ve�ejného prostranství zp�sobem uvedeným v �l. 17 a
do dne, kdy toto uívání skon�ilo.
�lánek 22
Sazba poplatku
1) Poplatek �iní za kadý i zapo�atý m2 a kadý den uívání ve�ejného prostranství (pokud není stanoveno
jinak):
100,-K�
a) za umíst�ní prodejních stánk�
b) prodej z vozidla (jedno vozidlo bez rozliení)
150,-K�/týden
500,-K�/rok
c) za umíst�ní reklamy na ve�ejném prostranství
d) za umíst�ní skládek
10,-K�
e) za umíst�ní lunapark� a jiných obdobných atrakcí
100,-K�
2) Z akcí po�ádaných na ve�ejném prostranství, jejich výt�ek je ur�en na charitativní a ve�ejn� prosp�né
ú�ely, se poplatek neplatí.
�lánek 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný nejpozd�ji v den, kdy bylo s uíváním ve�ejného prostranství zapo�ato. P�ipadne-li lh�ta
splatnosti na sobotu, ned�li nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost
splnit, nejblíe následující pracovní den.
�lánek 24
Osvobození
Poplatku nepodléhá:
a) uívání ve�ejného prostranství p�i po�ádání kulturních a spole�enských akcí místních po�adatel� a
místního významu.

�ást pátá
Poplatek z ubytovací kapacity
�lánek 25
P�edm�t poplatku
1) Poplatek se vybírá v obci Poniklá v za�ízeních ur�ených k p�echodnému ubytování za úplatu. Poplatek se
platí za kadé vyuité l�ko a den.
�lánek 26
Poplatník
1) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která p�echodné ubytování poskytla.

1)

2)
3)

�lánek 27
Ohlaovací povinnost
Ubytovatel je povinen správci poplatku ohlásit písemn� nebo ústn� do protokolu zahájení �innosti
spo�ívající v poskytování p�echodného ubytování ve lh�t� do 30 dn� ode dne právní moci povolení k této
�innosti, v ostatních p�ípadech do 10 dn� ode dne faktického zahájení této �innosti. Ubytovatel obdobným
zp�sobem a ve stejných lh�tách ohlásí správci poplatku ukon�ení �innosti spo�ívající v poskytování
p�echodného ubytování.
P�i pln�ní ohlaovací povinnosti je ubytovatel povinen sd�lit správci poplatku jméno, p�íjmení nebo název
právnické osoby, bydlit� nebo sídlo.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podob� eviden�ní knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno,
p�íjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místo trvalého bydlit� v zahrani�í a �íslo ob�anského nebo
cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do eviden�ní knihy musí být vedeny
p�ehledn� a srozumiteln�.
�lánek 28
Sazba poplatku
Poplatek �iní za kadé vyuité l�ko a den 2,--K�.

�lánek 29
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozd�ji do 15.února následujícího kalendá�ního roku.
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�lánek 30
Osvobození

1) Poplatku nepodléhá
a) ubytovací kapacita v za�ízeních slouícících pro p�echodné ubytování student� a ák�,
b) ubytovací kapacita v za�ízeních slouících pro ubytování pracovník� fyzických a právnických osob,
které toto za�ízení vlastní nebo k n�mu mají právo hospoda�ení,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických za�ízeních, pokud nejsou uívána jako hotelová za�ízení,
d) ubytovací kapacita v za�ízeních slouících sociálním a charitativním ú�el�m.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemn�
nebo ústn� do protokolu ve lh�t� do 30 dn� ode dne, kdy nastala skute�nost zákládající nárok na
osvobození. Stejným zp�sobem a ve stejné lh�t� je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osovobození.
�ást está
Poplatek za provozovaný výherní hrací p�ístroj
�lánek 31
P�edm�t poplatku
Poplatku podléhá kadý povolený výherní hrací p�ístroj.

�lánek 32
Poplatník
Poplatek platí provozovatel výherního hracího p�ístroje.

1)

2)

1)
2)

�lánek 33
Ohlaovací povinnost
Poplatník je povinen ohlásit písemn� nebo ústn� do protokolu správci poplatku do 10 dn� uvedení
výherního hracího p�ístroje do provozu. Tuto skute�nost doloí protokolem (§5 vyhláky �. 223/1993 Sb.).
Stejným zp�sobem a ve stejné lh�t� je povinen poplatník ohlásit správci poplatku ukon�ení provozu
výherního hracího p�ístroje
P�i pln�ní oznamovací povinnosti je poplatník povinen sd�lit správci poplatku název právnické osoby, sídlo
a I�O.
�lánek 34
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí ode dne uvedení povoleného výherního hracího p�ístroje do provozu.
Poplatková povinnost zaniká dnem, ve kterém byl provoz výherního p�ístroje ukon�en.

�lánek 35
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku za kadý výherní hrací p�ístroj na t�i m�síce �iní 5 000,--K�.

�lánek 36
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný nejpozd�ji do posledního dne p�ísluného �tvrtletí v kalendá�ním roce.

�ást sedmá
Poplatek za provoz systému shroma�ování, sb�ru, p�epravy, t�íd�ní, vyuívání a odstra�ování
komunálních odpad�
�lánek 37
Poplatník
Poplatek platí:
1) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, a to bez ohledu na její v�k. Za domácnost m�e být poplatek
odvád�n spole�ným zástupcem, za rodinný nebo bytový d�m vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvád�jí.
2) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu ur�enou nebo slouící k individuální rekreaci, ve které není
hláena k trvalému pobytu ádná fyzická osoba. Má-li k této stavb� vlastnické právo více osob, jsou povinny
platit poplatek spole�n� a nerozdíln�, a to ve výi odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobou.
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�lánek 38
Ohlaovací povinnost
1) Poplatník uvedený v �l. 37 odst. 2 této vyhláky je povinen ohlásit písemn� nebo ústn� do protokolu správci
poplatku nejpozd�ji do 15.dn� ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla:
a) jméno, p�íjmení, bydlit�,
b) popisné �íslo stavby ur�ené nebo slouící k individuální rekreaci.
2) Poplatníci uvedení v �l. 37 této vyhláky jsou povinni stejným zp�sobem a ve stejné lh�t� ohlásit správci
poplatku zánik své poplatkové povinnosti v d�sledku zm�ny trvalého pobytu nebo v d�sledku zm�ny
vlastnictví ke stavb� ur�ené nebo slouící k individuální rekreaci.

�lánek 39
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku �iní 426-- K� a je tvo�ena
a) z �ástky 250,-- K� za kalendá�ní rok a
b) z �ástky 176,--K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena podle skute�ných náklad� obce
p�edchozího roku na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu.
Skute�né náklady obce v roce 2003:
Sm�sný komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Celkem
Po�et poplatník�:
Trvale ijící ob�ané
Neobydlené stavby individuální rekreace
Celkem

548 130,--K�
60 445,--K�
608 575,--K�

1234
192
1426

2) V p�ípad� zm�ny místa trvalého pobytu nebo zm�ny vlastnictví stavby, která je ur�ena nebo slouí
k individuální rekreaci v pr�b�hu kalendá�ního roku, se uhradí poplatek v pom�rné výi, která odpovídá
po�tu kalendá�ních m�síc� pobytu nebo vlastnictví stavby v p�ísluném kalendá�ním roce. Dojde-li ke
zm�n� v pr�b�hu kalendá�ního m�síce, je pro stanovení po�tu m�síc� rozhodný stav na konci tohoto m�síce.
�lánek 40
Splatnost poplatku
1) Poplatek u poplatník� uvedených v �l. 37 odst. 1 je splatný ve dvou stejných splátkách, vdy nejpozd�ji do
30.6. a do 1.12. daného roku. Poplatek u poplatník� uvedených v �l. 37 odst. 2 je splatný k 30.6. daného
roku v plné výi.
2) Poplatek lze zaplatit:
a) bankovním p�evodem na �.ú. 1263092319/0800 pod p�id�leným variabilním symbolem,
b) potovní poukázkou A sm�rovanou na ú�et pod p�id�leným variabilním symbolem,
c) v hotovosti v pokladn� Obecního ú�adu Poniklá (pouze pololetní a ro�ní platby).

�lánek 41
Osvobození
1) Poplatník uvedený v �l. 37 odst. 1, který vlastní stavbu ur�enou k bydlení získanou v d�dickém �ízení a
prokazateln� ji nevyuívá k bydlení, pronájmu ani k rekreaci a v objektu není nikdo p�ihláen k trvalému
pobytu, je od poplatku osvobozen.
2) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník povinen správci poplatku ohlásit písemn�
nebo ústn� do protokolu ve lh�t� do 30 dn� ode dne, kdy nastala skute�nost zakládající nárok na
osvobození. Stejným zp�sobem a ve stejné lh�t� je poplatník povinen ohlásit zánik nároku na osvobození.

�ást osmá
Spole�ná ustanovení
�lánek 42
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny ) v�as nebo ve správné výi, vym��í obec poplatek platebním
vým�rem. V�as nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) �ást m�e
obec zvýit a na trojnásobek. Vym��ené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lh�t� svoji ohlaovací povinnost vyplývající z této vyhláky nebo
uloenou rozhodnutím podle zákona �. 337/1992 Sb., o správ� daní a poplatk�, ve zn�ní pozd�jích
p�edpis�, m�e mu správce poplatku opakovan� uloit pokutu za nespln�ní povinností nepen�ité povahy ve
smyslu ustanovení § 37 a § 37a citovaného zákona.
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�lánek 43
1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecn� závaznou
vyhlákou, lze dluné �ástky vym��it nebo dom��it do 3 let od konce kalendá�ního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.
2) Byl-li p�ed uplynutím této lh�ty u�in�n úkon sm��ující k vym��ení nebo dom��ení poplatku, b�í t�íletá
lh�ta znovu od konce roku, v n�m byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemn� uv�dom�n. Vym��it
nebo dom��it poplatek vak lze nejpozd�ji do 10 let od konce kalendá�ního roku, ve kterém poplatková
povinnost vznikla.
�ást devátá
Zruovací ustanovení
1) Zruuje se obecn� závazná vyhláka O místních poplatcích �. 2/2003 O místních poplatcích, ze dne
3.prosince 2003.
�ást desátá
Ú�innost
1) Tato obecn� závazná vyhláka nabývá ú�innosti dne 1.b�ezna 2005.

Ing. Petr Plichta
místostarosta

Vyv�eno:
Sejmuto:
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Obec Poniklá
Obecn� závazná vyhláka obce Poniklá

�. 1 / 2006

kterou se m�ní �lánek 39 odst. 1) obecn� závazné vyhláky
�. 3 / 2005 o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 21.února 2006 usnesením �. 460 usneslo zm�nit �lánek 3
odst. 1), �ásti sedmé, obecn� závazné vyhláky  poplatek za provoz systému shroma�ování, sb�ru, p�epravy,
t�íd�ní, vyuívání a odstra�ování komunálních odpad� - a nahradit jeho obsah takto:

�lánek 39

Sazba poplatku
1) Sazba poplatku �iní 450,-- K� a je tvo�ena
a) z �ástky 250,-- K� za kalendá�ní rok,
b) z �ástky 200,--K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je stanovena podle skute�ných náklad� obce
p�edchozího roku na sb�r a svoz net�íd�ného komunálního odpadu,
c) z �ástky 102,-K� za kalendá�ní rok. Tato �ástka je doplatek obce.
Skute�né náklady obce v roce 2005:
Sm�sný komunální odpad
Velkoobjemový odpad
Celkem
Po�et poplatník�:
Trvale ijící ob�ané k 1.1.2006
Neobydlené stavby individuální rekreace k 1.1.2006
Celkem

661 449,--K�
76 824,--K�
738 273,--K�

1166
172
1338

1a) Tato zm�na nabývá ú�innosti dnem schválení.

Ing. Petr Plichta
místostarosta

Kv�ta Kavánová
starostka

..

Vyv�eno: 8.února 2006
Sejmuto: 23.února 2006
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Obec Poniklá
Obecn� závazná vyhláka obce Poniklá

�. 5 / 2006

O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMA�OVÁNÍ, SB�RU, P�EPRAVY,
T�ÍD�NÍ, VYUÍVÁNÍ A ODSTRA�OVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH
ODPAD� A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ
OBCE PONIKLÁ
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 23.kv�tna 2006 usnesením �. 501
usneslo vydat na základ� § 17 odst. 2 zákona �. 185/2001 Sb., o odpadech a o zm�n�
n�kterých dalích zákon�, ve zn�ní pozd�jích p�edpis� (dále jen zákon o odpadech) a
v souladu s § 10 písm. d) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z�ízení), ve zn�ní zákona
�. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm. 1) zákona �. 128/2000 Sb., o obcích (dále jen zákon o
obcích), tuto obecn� závaznou vyhláku:
�lánek 1
Úvodní ustanovení
Tato obecn� závazná vyhláka (dále jen vyhláka) stanovuje systém shroma�ování, sb�ru,
p�epravy, t�íd�ní, vyuívání a odstra�ování komunálních odpad� vznikajících na území obce
Poniklá, v�etn� nakládání se stavebním odpadem.

1)
2)
3)
4)

�lánek 2
Shroma�ování sm�sného komunálního odpadu
Komunální odpad je vekerý odpad vznikající na území obce p�i �innosti fyzických
osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpad�, s výjimkou odpad�
vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn�ných k podnikání.
Za sm�sný komunální odpad se pro ú�ely této vyhláky povauje odpad vzniklý po
vyt�íd�ní jednotlivých odd�lené t�íd�ných sloek komunálního odpadu.
Sm�sný komunální odpad se shroma�uje do sb�rných nádob tak, aby p�i manipulaci
s nimi z nich nevypadával.
Sm�sný komunální odpad ukládaný do sb�rných nádob nesmí být hutn�n (nap�.
selapováním), zaléván vodou nebo jinak mechanicky nebo chemicky m�n�na jeho
struktura.

�lánek 3
Sb�rné nádoby na komunální odpad a jejich stanovit�
1) Sb�rné nádoby na komunální odpad (dále jen sb�rné nádoby) jsou nádoby, v nich
jsou jednotlivé sloky komunálního odpadu shroma�ovány do doby jejich svozu, pro
ú�ely této vyhláky sb�rnými nádobami jsou:
a) typizované sb�rné nádoby (popelnice, kontejnery) ur�ené ke shroma�ování
sm�sného komunálního odpadu,
b) zvlátní sb�rné nádoby pro odd�len� sbírané a t�íd�né druhy komunálního
odpadu,
c) odpadkové koe, které jsou umíst�ny na území obce a slouí pro odkládání
drobného sm�sného komunálního odpadu.
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2) Stanovit� sb�rných nádob je místo, kde jsou sb�rné nádoby trvale nebo p�echodn�
umíst�ny za ú�elem svozu. Stanovit� sb�rných nádob jsou individuální nebo spole�ná
pro více uivatel�.
3) Sb�rné nádoby se pouívají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou ur�eny.
4) Sb�rné nádoby se umís�ují na stanovitích ur�ených obcí tak, aby byly dob�e p�ístupné
pro odkládání, shroma�ování a odvoz odpad�.
�lánek 4
T�íd�ní komunálního odpadu

Komunální odpad se t�ídí na:
a) papír,
b) nápojové kartony,
c) sklo,
d) plast,
e) PET lahve,
f) objemný odpad,
g) sloky nebezpe�ného odpadu,
h) sm�sný komunální odpad,
i) elezný rot.

�lánek 5
Shroma�ování t�íd�ného odpadu
1) T�íd�ný odpad je shroma�ován do zvlátních sb�rných nádob.
2) Zvlátní sb�rné nádoby jsou umíst�ny na p�edem obcí ur�ených stanovitích:
a) ho�ení Poniklá u �p. 177 (�eho�kovo),
b) Poniklá u kostela,
c) st�ed Poniklé (Huderovo),
d) dolení Poniklá p�ed závodem Interlana,
e) u bytovek �p. 277,
f) u paneláku,
g) Preloka oto�ka autobusu,
h) Nová Ves u rybárny,
i) u Domu s pe�ovatelskou slubou,
j) Jilem u hasi�ské zbrojnice,
k) u obecního ú�adu.
3) Zvlátní sb�rné nádoby na odd�len� sbírané a vyt�íd�né sloky komunálního odpadu
jsou barevn� ozna�ena a to:
a) pro papír barvou modrou (kontejnery),
b) pro nápojové kartony barvou oranovou (pytle),
c) pro sm�sný plast barvou lutou (pytle),
d) na sklo bílé barvou bílou (zvony),
e) na sklo barevné barvou zelenou (kontejnery a zvony),
f) na PET lahve barvou lutou (kontejnery).
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�lánek 6
Sb�r a svoz sloek nebezpe�ného odpadu
1) Nebezpe�ný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpe�ných odpad� vedeném
v Katalogu odpad� a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpe�ných
vlastností uvedených v p�íloze �.2 k zákonu o odpadech.
2) Sb�r a svoz nebezpe�ného odpadu je zaji�ován 2x ro�n� jejich odebíráním na p�edem
vyhláených stanovitích p�ímo do sb�rných nádob k tomuto sb�ru ur�ených.
Informace o sb�ru jsou zve�ejn�ny na ú�ední desce obecního ú�adu, na webových
stránkách obce, na výletových plochách, v místním tisku a v místním rozhlasovém
vysílání.
�lánek 7
Sb�r a svoz objemného komunálního odpadu a elezného rotu
1) Objemný komunální odpad a elezný rot je takový odpad, který vzhledem ke svým
rozm�r�m nem�e být umíst�n do sb�rných nádob (nap�. koberce, nábytek, pra�ky,
sporáky, bojlery apod.).
2) Sb�r a svoz objemného komunálního odpadu a elezného rotu je zaji�ován
minimáln� 2x ro�n� jeho odebíráním na p�edem vyhláených p�echodných
stanovitích p�ímo do velkoobjemových kontejner�. Informace o sb�ru jsou
zve�ejn�ny na ú�ední desce obecního ú�adu na webových stránkách, výletových
plochách, místním tisku a vyhláením v místním rozhlasu.
�lánek 8
Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad je stavební a demoli�ní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.
2) Stavební odpad lze pouít, p�edat �i zlikvidovat zákonem stanoveným zp�sobem.
3) Pro odloení stavebního odpadu je moné objednat obecní kontejner, který bude
p�istaven a odvezen za úplatu. Objednávky p�ijímá obecní ú�ad.
�lánek 9
Záv�re�ná ustanovení
1) Zruuje se obecn� závazná vyhláka obce Poniklá �. 2/2001, o nakládání
s komunálním a stavebním odpadem, ze dne 17.12.2001.
2) Tato obecn� závazná vyhláka nabývá ú�innosti dnem 1.�ervna 2006.
Ing. Petr Plichta
místostarosta

Kv�ta Kavánová
starostka obce

Vyv�eno na ú�ední desce obecního ú�adu dne 2.kv�tna 2006.
Sejmuto z ú�ední desky obecního ú�adu dne 31.kv�tna 2006.
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a všem, kteří se podíleli na jeho pořádání.

Víte že, ...
- ve škole proběhla 4. června Výstava výkresů
a výrobků dětí, které navštěvují výtvarný kroužek v ponikelské škole, a dětí dojíždějících do
Základní umělecké školy v Jablonci nad Jizerou.
Kromě obrázků vyrobených různými technikami
jsme si mohli dokonce i zakoupit umělecká dílka,
jako květináče zdobené ubrouskovou technikou,
originální šperky, batikovaná trika. Nechyběly ani
ukázky oblečení z módní přehlídky, která byla věnována navrhnutým a vytvořeným róbám pouze
z plastů.

- byla opravena silnice na Jilem. Zatím bohužel
starým známým a nedostačujícím způsobem,
snad se dočkáme dožadované opravy po červencové schůzce s panem hejtmanem a pracovníky
resortu dopravy.
- ve dnech 18. - 21. července se opět budou konat
Krakonošovy podvečery na jilemnickém náměstí
a v zámeckém parku. Hned první den reprezentují
barvy naší obce soubor SATORI a divadelní soubor J. J. Kolár. Budou pořádány projížďky kočárem
i na žebřiňáku, ukázky řemesel, pobavit se budeme
moci nejen hudebními, ale i dalšími kulturními
vystoupeními.
- ponikelští hasiči opět postoupili na celostátní
kolo soutěže Plamen. Škoda jen, že se tato soutěž
koná opět daleko. I v jednotlivcích máme znovu
žhavé želízko.

Ve škole proběhla 4. června Výstava výkresů a
výrobků dětí.

foto: Obec Poniklá

- proběhl 25. ročník Běhu do vrchu, ve kterém
nejrychlejší čas v kategorii žen získala teprve devítiletá dívenka.

- výběrové řízení na pronájem kiosku a na vybírání vstupného na koupališti bylo 10. června ukončeno. O pronájem projevili zájem dva podnikatelé,
ke vstupu se přihlásil pouze jeden zájemce. Při
šetření, ve kterém jsme žádali o předběžné užívání
objektu, byly zjištěny závady. Budeme se snažit je
odstranit co nejdříve.
- také výběrové řízení na nátěr střechy bylo
ukončeno k 10. červnu. Přihlásili se čtyři zájemci.
Rozhodujícím kritériem byla cena.
Míla Kavánová
starostka obce

- restaurace U Floriána se pyšní venkovní zahrádkou. Poniklá se konečně dočkala posezení venku,
které tu v létě tolik chybělo.
- hodiny na kostele sv. Jakuba Většího jsou bohužel
opět poškozeny. Omlouváme se tímto všem, kteří
zůstávají věrni tomuto ukazateli času a jsou zvyklí
se jím řídit. Bohužel, jejich oprava bude finančně
velmi náročná a zatím není jasné, kdy se uskuteční.
Proto prosím o shovívavost, pan Z. Jirouš a pan
A. Holubec se snaží ze všech sil, aby hodiny zůstaly
v provozu.
- sponzory letošního Pohádkového lesa byli: firma
SINGING ROCK, manželé Kunertovi, „Mašličky“
pana J. Jóna, firma PEARL BOHEMICA. Všem
velmi děkujeme. Zároveň děkuji všem postavičkám, které přišly k nám do Pohádkového lesa

Devítiletá vítězka Běhu na Rezek

foto: Marek Kulhavý

24

Pod horami - květen - červen

Zprávy z obce

Důležitá upozornění a sdělení
obecního úřadu
Prosíme všechny občany a chalupáře, aby
byli ohleduplní ke svým sousedům a omezili
sekání o nedělích.

Poniklá - místo pro život
Od 24. 5. 07 se schází spracovní skupina, která má za cíl vypracovat Plán rozvoje obce na
období 2007 - 2013. Skupina je nyní tříčlenná
- Alena Vondrová, Petra érová a Marek
Kulhavý.
V současnosti jsme připravili základní vizi,
chcete-li cíl, jaká by mohla být Poniklá v roce
2013.
Teď nás čeká příprava konkrétního plánu rozvoje obce (PRO) na období 2007 - 2013. Ten
se bude skládat z:
- analýzy současné situace
- vytyčení oblastí, které jsou pro obec klíčové
- konkrétních opatření (akčních plánů)
v jednotlivých oblastech a možností jejich
financování.
Samozřejmě, že není v silách tří lidí komplex-

Poniklá – místo pro život
(vize Poniklé 2007 – 2013)

Poniklá je malebná krkonošská vesnice otevřená svým
občanům, dbá na uchování
tradičních hodnot, je stále aktivní, občansky vybavená, přírodně a historicky udržovaná.
V povědomí místních občanů
i návštěvníků si obec uchovává přátelskou a společenskou
atmosféru. Ustavičně hledá a
podporuje nové možnosti a
příležitosti, jak formovat prostor
pro kvalitní život dětí i dospělých. Poniklá – místo pro život,
nevěříte? Přijďte a přesvědčte
se!
ně postihnout situaci ve všech rovinách, proto je třeba, aby se na přípravě PRO podílelo
více občanů Poniklé. Naším dalším krokem
tak bude oslovení vás, občanů, kterým není
budoucnost naší obce lhostejná.
Připravujeme schůzku zhruba v polovině
července, kde bychom vás do přípravy PRO
hlouběji zasvětili a hlavně zapojili. O schůzce
budete včas informováni prostřednictvím
webovýchh stránek, místního rozhlasu a vývěsních tabulí. Také se můžete kdykoli se
svými dotazy obracet přímo na nás.
Plán rozvoje obce je velmi důležitý dokument
nejen pro čerpání finančních zdrojů z EU či
MMR, ale i pro občany obce, kteří chtějí vědět, kam Poniklá do budoucna směřuje.
Protože se PRO bezprostředně týká každého z vás, je důležité, aby se na jeho přípravě
podílel co nejširší okruh lidí. Proto budeme
velmi rádi, když se na plánovanou schůzku
dostavíte v hojném počtu.
O dalších krocích vás budeme samozřejmě
informovat.
Za pracovní skupinu pro PRO
Marek Kulhavý

foto: Marek Kulhavý
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Téma - Škola základ života
Slovo úvodem
Nemusel jsem dlouho přemýšlet, jaké
téma zvolit do našeho zpravodaje právě teď,
kdy je za námi další školní rok a pro děti se
pomalu začínají rozjíždět prázdniny. Ano, je
to naše škola. Tedy přesný název: Základní
škola Poniklá, okres Semily.
Ještě jeden důvod mě přesvědčil. Občas
se setkávám s názory, že školy ve městě jsou
lepší, že je tam kvalitnější zázemí, kvalitnější
pedagogové a tak podobně. Ale o naší škole
to určitě neplatí. Například: Školu ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo 122 žáků
v sedmi třídách. To znamená průměrně 17,4
žáků v jedné třídě, o které se stará 11 pedagogických pracovníků. Když to porovnáme
s přeplněnými školami ve městech, kde je ve
třídách i 30 dětí, je jasné, že kvalita výuky ve
třídách je lepší.
-mk-

Devátý rok za námi a co dál?
Žáci 9. třídy se již v prvním kole přijímacího řízení (94%) úspěšně dostali na své
vysněné střední školy:
Jan Bekr – Vyšší odborná a střední průmyslová škola Jičín, obor strojírenství
Martin Farský – VOŠ a SPŠ Jičín, obor elek-

Základní škola Poniklá, okres Semily

tronické počítačové systémy
Adriana Gonová – Střední odborné učiliště
Semily, obor pečovatelka
Barbora Hájková – ISŠ Semily – obor pozemní stavitelství
Barbora Hnyková – Uměleckořemeslná
oděvní střední škola Liberec, obor návrhářství
Vít Holubec – VOŠ a SPŠ Liberec, obor strojírenství
Martina Jiroušová – Gymnázium Jilemnice
Luboš Krause – VOŠ a SPŠ Liberec, obor
strojírenství
Kateřina Krausová – Střední zdravotnická
škola Turnov, obor zdravotní lyceum
Tereza Krausová – Střední odborné učiliště
Vrchlabí, obor prodavačka smíšeného zboží
Jakub Nechanický – ISŠ Vysoké nad Jizerou,
obor autotronik
Martin Novotný – Střední lesnická škola
Trutnov, obor lesnictví
Jan Odvárka – SOU Lázně Bělohrad, obor
kuchař, číšník
Alena Skalská – Obchodní akademie a hotelová škola Turnov, obor hotelnictví a turismus

foto: ZŠ Poniklá
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Pavlína Skalská – Střední zdravotnická škola
Turnov, obor zdravotnické lyceum
Zuzana Skalská – Technické gymnázium
Jilemnice, obor technické lyceum
Petr Třešňák – VOŠ a SPŠ Jičín, obor strojírenství
Martin Zelinka – VOŠ a SPŠ Jičín, obor elektronické počítačové systémy
Všem blahopřejeme a přejeme hodně
úspěchů!

Mgr. Blanka Peterková
ZŠ Poniklá

Den Země

Na Den Země se některé třídy rozhodly, že
půjdeme do lesa sázet stromky. Dohodli jsme
se, že každý první bude mít krumpáč a každý
druhý rýč.
V pátek ráno jsme přišli ke škole s nářadím
a pan Radek Šír nám nářadí se stromky odvezl
ponikelskou multikárou do Kákova, kde jsme
měli sázet. Do Kákova jsme šli pěšky, ale nebylo
to daleko, jenom asi 3 kilometry, což je na zdejší poměry dost málo. V Kákově jsme počkali na
pana „myslivce“ Martina Šikolu, který na místo
dorazil jeepem. Z multikáry jsme si vyložili
materiál a odjela.
Rozdělili jsme se do skupin po třech.
V každé skupině byl jeden s krumpáčem, jeden

Z multikáry jsme si vyložili materiál a odjela.
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s rýčem a jeden s motykou. Takto rozděleni
jsme se vydali do terénu sázet. Sázeli jsme tak,
že jeden vykopal díru, potom pan učitel Zuna
zatloukl tyč, druhý vložil stromek a třetí zahrnul díru a ušlápl. Jiná třída stromky připevnila
k tyči a pak na strom s tyčí navlékli ochranné
oplocení. Nakonec strom zalila paní učitelka
Nováková. A to byl konec se stromkem.
Takovýchto stromků jsme zasadili asi
100 kusů. Z toho 20 bylo jilmů a zbytek buky
a javory. Když jsme je sázeli, tak byla dost
velká sranda. Za sebe můžu prohlásit, že se
mi to moc líbilo a určitě bych šel sázet znovu.
Doufám, že jsme přírodě pomohli a že stromky
vyrostou.
Jan Bekr
9.třída, ZŠ Poniklá

Galerie úspěchů žáků ZŠ Poniklá v letošním školním roce
Hnyková B., Jiroušová M., Krausová K.,
Skalská P., Skalská Z.
1. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
2. místo – krajská soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
Butulová V., Holubcová M., Jiroušová Š.,
Hnyková B., Krausová K., Skalská A., Skalská P., Skalská Z.
2. místo – okresní finále ve volejbale

foto: ZŠ Poniklá
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Holubec M., Simodines D., Votoček M., Michetschläger M., Šedý S., Tomac F.
2. místo - krajské finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
Vinklářová P., Simonides D., Václavík L.,
Vinklář P., Švec J., Hančar L., Kořínek M.,
Novotný T., Bárta J.
1. místo – okrskové kolo ve fotbale – McDonald´s Cup
Šolcová M.
3. místo – skok vysoký na DOH v Turnově
Hnyková B.
3. místo – hod kriket. míčkem na DOH v Turnově
Jiroušová Š.
1. místo – běh na 60 m na DOH v Turnově
Tomac F.
1. místo - běh na 60 m na DOH v Turnově
Mgr. Blanka Peterková
ZŠ Poniklá

Jiroušová Š.
1. místo – běh na 60 m na DOH v Turnově

foto: ZŠ Poniklá

Berková L., Holubcová M., Hožová V., Jiroušová Š., Hnyková B., Skalská P., Skalská Z.
1. místo – okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
Harcubová M., Šolcová M., Berková L., Butulová V., Hožová V., Jiroušová Š.
1. místo – krajské finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
Holubec M., Votoček M., Zelinka J., Michetschläger M., Šedý S., Tomac F.
2. místo - okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol

Dětský den
Na pátek 1. 6. připravila ZŠ ve spolupráci
s Radou školy na fotbalovém hřišti pro všechny žáky zábavné dopoledne. Děti si mohly
vybírat ze 16 her, soutěží a dalších aktivit.
Děkujeme všem sponzorům za množství často
překvapivých cen. Jsou to:
Policie ČR Rokytnice nad Jizerou, VZP
Jilemnice, KB Jilemnice, Papírnictví Morávek
Jilemnice, Česká spořitelna Rokytnice, Česká
pošta Rokytnice, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.

Největší ohlas měla soutěž o vytvoření nejdelšího hada.

Mgr. Blanka Peterková
ZŠ Poniklá

foto: ZŠ Poniklá
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Třídíte odpad!

Téma

Poznej svou vlast II

Když jsem minulý školní rok psal o tom,
Možná si vzpomínáte na projekt naší třídy,
že jsme se na naší škole začali chovat o něco
kterému jsme dali tento název. Přinášíme vám
šetrněji k naší matičce Zemi (třídit a sbírat
další přehled míst, která jsme od té doby narecyklovatelný odpad), použil jsem stejný
vštívili. Začínáme opět nejbližším okolím.
nadpis s jedním malým rozdílem - na konci
18. V celkovém pořadí již 18. exkurze nás
byl otazník. Jsem rád, že tentokrát jsem mohl
zavedla do ponikelského kosmetického salonu
použít vykřičník, protože mnoho z Vás, dětí, ale
doufám i rodičů, zařadilo třídění odpadu mezi
paní Hamáčkové. Nejdříve nám paní kosmetičběžné povinnosti (jako
ka vyprávěla, jak se staVybráno z dojmů výletníků
je třeba čištění zubů).
rat o pleť v našem věku.
Znovu bych chtěl zkusit býčí jízdu a Překvapivě se při tomto
Toto tvrzení podpořím
srovnáním - loni jsme autodrom. Nejvíce mě zaujal labyrint a tématu nenudili ani
utržili za druhotné su- vesmír a virtuální hra. Líbilo se mi divakluci. Potom všechna
roviny 4 360,- Kč, letos dlo, bylo zajímavé.
děvčata jemně nalíčila
zatím 6 474,- Kč.
Dominik Simonides, 6.tř. a každé poradila, jak ke
A kam jsme za tyto
kráse. Do školy se nám
peníze vyrazili? Pro akvůbec nechtělo, ale když nás spatřil pan ředitel,
tivní děti jsme uspořádali výlet do Liberce, kde
jsme navštívili Naivní divadlo, nově otevřený
chválil, že nám to velmi sluší.
IQ park a pobavili se v Lunaparku v zábavném
19. V Krakonošově zátiší nás paní Pokorná secentru Babylon.
známila se sportem zvaným squash. Na ukázku
Třiďte odpad! Má to smysl!
nám hru předvedla a potom jsme ve dvojicích
Zdeněk Vinklář
squash sami vyzkoušeli. V některých se objevil
ředitel školy

Pro aktivní děti jsme uspořádali výlet do Liberce
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skrytý talent, ale paní Pokorná byla pochopitelně ze všech nejlepší – prostě profík. V tomto
krásném penzionu jsme si mohli vyzkoušet i jiné hry: kulečník, šipky, stolní tenis… a pochovat si ohromného stříbrného kocoura Evžena.
Petr se svezl i na dětské skluzavce.
20. Když jsme v chemii dokončili kapitolu
Voda, navštívili jsme ponikelskou čističku.
Ujal se nás ochotně pan Čížek a vysvětlil nám,
jak zde vše při čištění vody probíhá. Nikdo
z nás tam do té doby nebyl, někdo si předtím
i myslel, že ten hezký domeček je ubytovna.
Byl to zajímavý pocit stát nad nádržemi se
šplíchající vodou. Ke konci jsme už ani zápach
nevnímali.
21. Pan Antonín Holubec nám umožnil
prohlédnout si část továrny, a to turbínu. Ve
vyhrazeném prostoru mají vystavené staré exponáty a fotografie z doby budování nové části.
Ani v dnešní době tam není práce jednoduchá.
Prohlédli jsme si i vysoký tovární komín, který
už dosloužil.
22. Naše spolužačka Verča nám vyjednala
exkurzi na Finančním úřadě v Jilemnici. V občanské výchově jsme se o této problematice již
trochu učili, ale v podání paní Jiroušové a spol.
to bylo pochopitelnější. Dozvěděli jsme se
spoustu informací o daních a movitém i nemovitém majetku. Nejvíce nás zaujali exekutoři.
23. Na Masarykově náměstí v Jilemnici jsme
obdivovali kašnu a kamenné sochy svatých.
Ochotná paní průvodkyně nás vzala na radniční věž. Kdysi vyhořela, ale lidé ji znovu postavili. Z věže byl krásný výhled do všech světových
stran. Pýchou radnice jsou opakovací hodiny,
jejichž číslice jsou 30cm vysoké. Za ciferníky
jsou vevnitř plachty, aby bylo osvětlení v noci
lépe vidět. Hodiny odbíjejí 1020 úderů denně,
ale uvnitř ve věži nejsou vůbec slyšet, museli
jsme se vyklonit z okna.
24. Do Jablonce nad Jizerou jsme jeli na představení nazvané Patříme k sobě. Byla to součást
tradičního festivalu Podkrkonošské společnosti přátel dětí zdravotně postižených. Takovou
akci jsme navštívili poprvé. Děti i dospělí
z různých ústavů hráli krátké scénky, např.
pohádky o včelích medvídcích, úryvek z Princezny ze mlejna apod. Byli šťastni, že se nám to
líbilo a že obecenstvo nadšeně tleskalo.
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25. Se zájmem jsme se vypravili do Vysokého
nad Jizerou na hudební pořad nabízející bubny,
kytaru a break dance. Celí natěšení jsme se
vyfotili před vchodem do vysockého divadla,
protože jsme tam byli první a tušili jsme, že
obsadíme nejlepší místa. Po půl hodině čekání
jsme pochopili, že už nikdo nepřijde, dokonce
ani účinkující. Někde byla chyba! Občerstveni
v cukrárně jsme razili zklamáni pěšky domů.
Ale už v parku se naše nálada vylepšila. Našli
jsme totiž sbírku zábavných her pro malé děti.
Vyzkoušeli jsme jich cestou co nejvíc. V dalších dnech jsme se snažili sbírku vrátit poštou
do vysocké školy. Sice jim také nepatřila, ale
odepsali nám a navázali jsme s nimi přátelství,
které trvá dodnes.
26. A představte si, že pan ředitel vše vyjednal
a jednoho dne přijely bubny za námi. Natěsnaly se do naší mini tělocvičny, my také. A celá
místnost jen duněla! Vynikající tanečník break
dance sice občas někoho kopl do hlavy, ale
nakonec jsme vše přežili a hrozně se nám to
líbilo.
27. Dramatický kroužek z jablonecké ZUŠ,
kam chodí i někteří ponikelští žáci, připravil
představení o Karlu Čapkovi. Šli jsme tam
hlavně kvůli našemu Lukášovi, který si zahrál
např. v ukázkách z her R.U.R. a Ze života hmyzu. Byl vynikající. Stejně výborná byla i jeho
sestřenice Bára v Dášeňce.
28. Zásluhou Michalky a Honzy, kteří vše
vyjednali, jsme prožili neobvyklý Vlakový
den. V Kunčicích nás pan Danihelka provedl nádražím, předvedl nám ovládací pult a
mohli jsme si vyzkoušet tisknout jízdenky. Na
přístroji z roku 1964 (v té době nejmodernějším v celém Československu) jsme sledovali
podle světýlek, jak se vlak pohybuje a kde se
právě zastavil. V Hostinném jsme si prohlédli
náměstí s krásnou věží s hodinami a dvěma
obrovskými obry. Pokračovali jsme prohlídkou
martinického nádraží a výhybek. Po exkurzi
nám všem bylo jasné, že práce v ČD není vůbec jednoduchá, protože na sebe zaměstnanci
berou velkou odpovědnost.
29. Paseky nad Jizerou je typická rozptýlená
horská obec s roubenými chalupami. My jsme
tam došli z Rokytnice nad Jizerou a navštívili
jsme Památník zapadlých vlastenců neboli
muzeum. Je v budově bývalé fary vedle kostela.
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Nejvíce nás zaujaly ještě funkční tkalcovské
hrad Kost, Humprecht a také Valečov. I když
stavy a výstava starých hraček. Verča si zkusila
byla zima, svůj názor jsme nezměnili, protože
i tkaní. Zajímavá byla také vysvědčení a hlavně
Drhleny jsou krásné za každého počasí.
staré omluvenky žáků, proč někdy nepřišli do
33. Za sběr odpadových surovin jsme jeli do
školy. Třeba i proto, že napadlo mnoho sněhu
Prahy prohlédnout si hlavní město a zhlédnout
a neměli boty.
film v 3D kině Imax. Naše prohlídka začala v
30. Z Pasek jsme putovali dále na rozhlednu
Národním muzeu, pokračovala Václavským
Štěpánku, která je 956 m.n.m. Vyšlapali jsme až
náměstím, Staroměstským náměstím a ornahoru, tam se nám naskytl výhled do širokélojem. Výlet jsme ukončili v kině, kde jsme
ho kraje. Rozhledna je vystavěna v historickém
společně s průvodkyní filmu o safari nahlédli
stylu. Vyfotili jsme
se u zachovalého
kamenného
stolu
a spokojeně odkráčeli
zpět do školy.
31. Rozhodli jsme
se pomoci přírodě
a vydali jsme se do
Harrachova na akci
sběru odpadu. Naše
trasa vedla okolo
Mumlavského vodopádu přes svačinové
odpočívadlo, kde byly
prolézačky, houpačky a poučné tabule
s různými rostlinkami a zvířátky. Postupně jsme došli i k liščí
stezce, na které jsme
plnili rozličné úkoly.
Odpadu jsme sesbíV době pobytu jsme si stihli ještě prohlédnout hrad Kost, Humprecht a také
rali hodně a byli jsme
šťastni, že jsme aspoň Valečov.
foto: ZŠ Poniklá
trochu zlepšili životní
do života divokých šelem. K zhlédnutí filmu
prostředí. Na konci trasy nás čekala prohlídka
jsme potřebovali speciální brýle. Všem se to
muzea, ve kterém jsme se s pomocí paní průvelice líbilo, domů jsme se vrátili ve večerních
vodkyně dozvěděli další informace o Krkonohodinách unaveni a plni dojmů.
ších. Výpravu jsme zakončili opékáním buřtů.
Toto je tedy přehled druhé části poznávacího
32. Učitelé nás vzali na týdenní výlet do vesniprojektu naší třídy. Děkujeme všem, kteří nám
ce jménem Drhleny, která leží v Českém ráji.
exkurze a výlety umožnili a věnovali nám svůj
Mohli jsme si vybrat, zda chceme jet na kole,
čas. Kdybyste nás chtěli někam pozvat, s nadnebo jít pěšky. Cestou do tábora navštívili
šením přijdeme. Je nás stále 17 a jsme i letos
pěšáci Drábské světničky na pískovcové hraně
hrozně hodní.
plošiny Mužský. Jsou to zbytky skalního hradu,
Věra Butulová
do skalních bloků bylo vytesáno asi 30 místVeronika Hožová
ností pospojovaných dřevěnými můstky a žebŠárka Jiroušová
říky. Tábor se nacházel u zabahněného rybníka,
za 8. tř, ZŠ Poniklá
na kterém jsme si mohli zajezdit na loďkách.
V době pobytu jsme si stihli ještě prohlédnout
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Společenská kronika, oznámení

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Novými občánky naší obce se stali:
Jan Horáček,
narozený 14. dubna 2007
Antonín Hlaváč,
narozený 5. května 2007
Ema Hájková,
narozená 2. června 2007
Všem dětem přejeme růžové líce
a spokojené rodiče. Buďte vítáni!

Jubilanti v květnu a červnu
V měsíci květnu a červnu oslavili životní jubilea:
75 let – pan Vladimír Pitrman
80 let – paní Vlasta Novotná
70 let – paní Eva Pacáková
80 let – pan Miroslav Koudelka

Vzpomínáme
V letošním roce uplyne 10 let, kdy
při odstřelu štoly ve Sloupsko - šošůvských jeskyních ve věku 46 let tragicky
zahynul pan Jaromír Braun. Stalo se to
dne 23. července 1997.
Speolog, jeskyňář a předseda ZO
ČSS Bozkov pracoval též v zastupitelstvu obce, byl členem místního automotoklubu a dobrovolného hasičského
sboru. Zapojil se do výstavby automotoklubu a nové hasičské zbrojnice. Při tom
všem se ještě úspěšně věnoval motocyklovým soutěžím.
Jaromír Braun nebyl jen speologem,
ale i proutkařem. Vyhledával vodní
zdroje a patogenní zóny.
Byl zaníceným jeskyňářem a má velké zásluhy na ponikelských jeskyních a
zpřístupnění ponikelských pískoven. Byl

Jubilantům přejeme hodně zdraví do
dalších let, pohodu a milé blízké kolem
sebe. Blahopřejeme.

Rozloučení
30. dubna jsme se rozloučili s paní
Věnceslavou Fickerovou, která zemřela
po dlouhé těžké nemoci ve věku 59 let.
Děkuji panu Jaroslavu Čížkovi, který
připravil smuteční řeč o dlouholeté pracovnici Seby. Díky němu bylo rozloučení
důstojné a hodné takovéhoto člověka.
Jménem obecního úřadu děkujeme všem,
kteří se obřadu zúčastnili a nahradili tak
chybějící členy rodiny.

Kdo jste Mirka znali, věnujte mu tichou vzpomínku.
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také dobrým fotografem - jak fotografií,
tak diapozitivů. Pořádal přednáškové
večery s promítáním diapozitivů s jeskyňářskou a přírodní tematikou.
Již od 13 let jeho věku nesměl chybět
při žádných objevech se svými kamarády.
Podnikal jeskyňářské zájezdy po
Čechách, Slovensku, Polsku a různých
dalších zemích.
Účastnil se expedice Špicberky 88.
Jezdil na světové kongresy speologů,
kde dokonce i přednášel. Poslední byl
katovický kongres, pořádaný tamní
univerzitou.
Byl držitelem medaile za zásluhy
o speologii. Dne 10. 10. 2004 obdržel
od české speologické společnosti in memoriam čestné členství za celoživotní

Společenská kronika, oznámení
zásluhy ve speologii.
Kdo jste Mirka znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.
Mirkovi přátelé

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Dne 8.června 1957 vstoupili do manželství slečna Drahomíra Janoušková
a pan Josef Volejník. K oslavě Zlaté
svatby jim přejeme oceán zdraví, moře
lásky, jezero štěstí, rybník pohody a kupu
přátel! Manželům Volejníkovým blahopřejeme, ještě deset let a bude to svatba
diamantová!
Společenskou kroniku pro vás připravuje obecní úřad
v Poniklé

foto: Marek Kulhavý
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Co se děje v TJ Sokol Poniklá
V Poniklé se nezahálí
Že se v Poniklé nezahálí, to je patrné
v každém výtisku místního časopisu. Hojně
je využívaná prozatím velmi malá tělocvična, prostor před ZŠ, fotbalové hřiště i hřiště
u Babety.
Právě na něm se již delší dobu odehrávají
hlavně zápasy žen okresní a krajské soutěže
ve volejbale.
Chybělo zde ale sociální zařízení. Od
myšlenky k realizaci nebylo daleko, a tak se
nyní již téměř dokončuje přístavba dvou WC
a vstupní chodby do Babety, což ocení hlavně
její návštěvníci pro úschovu svých lyží či kol.
Čí zásluhou vše vzniká? Svůj volný čas
tam tráví Karel Scholz, Ladislav Soukup,
Jiří Vondra, Jan Butula a Pavel Kraus. Všem
tímto velmi děkujeme.

absolvovali Sokolský běh Suchými skalami
ve Vrátu, Přespolní běh v Lomnici a běh „Do
vrchu“ v Rokytnici nad Jizerou. Pokud budete
mít zájem si s námi zaběhat a zasoutěžit, nebo
alespoň povzbudit svoje děti, kontaktujte
hlavní organizátorku, paní Šárku Krausovou
na tel. čísle: 737-788-884.
TJ Sokol Poniklá

Za všechny členy TJ Sokol Poniklá
Lenka Scholzová

Opět běháme
Opět jsme začali, a to velmi úspěšně, reprezentovat Sokol Poniklá v bězích. Již jsme

Opět jsme začali, a to velmi úspěšně, reprezentovat Sokol Poniklá v bězích.

Foto: TJ Sokol Poniklá

Krajský přebor II. Volejbal Ženy 06/07 - skupina A
Konečná tabulka
Zápasy

+

-

Skóre

Body

1.

Pořadí

TJ Sokol Železný Brod A

Tým

28

26

2

81:9

54

2.

TJ Vysoké nad Jizerou

28

23

5

73:28

51

3.

TJ Turnov A

28

21

7

65:24

49

4.

Sokol Mnichovo Hradiště B

28

14

14

49:47

42

5.

TJ Sokol Poniklá

28

10

18

36:61

38

6.

VK Mnichovo Hradiště

28

8

20

34:68

36

7.

TJ Tanvald

28

8

20

28:67

34

8.

TJ Turnov B

28

2

26

19:81

30
Martina Holubcová
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Poniklá - Rezek
V sobotu 16. června v 16.00 byl za přítomnosti samotného pána hor Krakonoše odstartován již 25. ročník běhu do vrchu Poniklá
– Rezek. Závod byl opět zařazen do Saucony
Českého poháru v bězích do vrchu v kategorii
A s dvojnásobným bodováním.
Letošního ročníku se zúčastnilo přesně 80
běžců ze všech koutů České republiky.
Na startu závodu bohužel chyběla absolutní
běžecká špička. Ze známých jmen, která se v
letošním roce postavila na start, mohu jmenovat například Miroslava Vítka z Ústí nad Orlicí,
který se stal absolutním vítězem letošního
ročníku a zdolal trať v průměrném čase 38:44,5
min. Velkým překvapením byla vítězka v kategorii juniorek, teprve devítiletá Carmen Beshir
z Loko Beroun, která doběhla na Rezek v čase
Vítěz závodu Miroslav Vítek zdolal trať v čase
47:37,1 min. Tato mladičká účastnice se stala zá38:44,5 minut.
Foto: TJ Sokol Poniklá
roveň i vítězkou v ženské kategorii, její výkon je
vzhledem k jejímu věku naprosto neuvěřitelný.
dopřál pěkné počasí. Velké díky patří také všem
Další zajímavostí letošního ročníku byla i účast
sponzorům, bez jejichž podpory by se závod
7 závodníků ve věku nad 70 let. Stárnutí běžecneuskutečnil, a samozřejmě
kého pole a malý zájem mladé
Kompletní výsledky „Běhu také všem pořadatelům, kteří
generace je problém, se kterým
si našli chvilku času a pomohli
na Rezek“ najdete na
se potýkají téměř všechny vytrs organizací závodu.
valecké atletické disciplíny.
www.ponikla.cz
Na závěr bych rád poděkoLadislav Soukup
val Krakonošovi za to, že nám

V sobotu 16. června v 16.00 byl za přítomnosti samotného pána hor Krakonoše odstartován již
25. ročník běhu do vrchu Poniklá – Rezek.
Foto: Marek Kulhavý
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Co se děje v SDH Poniklá
Svátek sv. Floriána

Svatý Florián

Dne 4. května se ponikelští hasiči již po
osmnácté shromáždili u Lípy svobody, aby
vzdali hold svatému Floriánovi, patronu hasičů. Pan starosta Krafek pronesl při této příležitosti projev, v němž zmínil, že se scházíme
u lípy, která byla zasazena, aby budoucím
generacím připomínala 17. listopad 1989,
den, kdy se zrodila Sametová revoluce. Právě
komunistický totalitní režim uctívání sv. Floriána potlačoval.
Poté, co si přítomných 45 hasičů vyslechlo poutavé vyprávění o sv. Floriánovi, přemístili se zpět před hasičárnu, aby se zúčastnili
ještě jedné slavnostní události, kladení věnců
u Pomníku padlých.
-mk-

Svatý Florián se narodil v Cetii (dnes
Zeiselmauer u Vídně), pocházel z vojenské
rodiny a byl vojenským úředníkem, později
velitel pluku propuštěný z římských legií. Za
vlády císaře Diokleciána r. 284 - 305 se stal
jednou z obětí jeho zásahu podle protikřesťanských ediktů v roce 303 a 304. Křesťané
totiž nesměli zastávat vojenské funkce, neboť
to nebylo v zájmu Římské říše. Svatý Florián
velel tehdy čtyřiceti vojínům, kteří byli místodržitelem krajiny Akvilinem uvrženi do
žaláře a mučeni. Svatý Florián je hodlal před
mučením osvobodit.
Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii. V okolí
dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli
Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho

Dne 4. května se poniklelští hasiči již po osmnácté shromáždili u Lípy svobody, aby vzdali hold
svatému Floriánovi, patronu hasičů.
foto: Marek Kulhavý
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místodržitel Aquilinus
pozavírat a usmrtit
mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal
křesťanům na pomoc.
Nebyl však dostatečně
opatrný a po několika
dnech byl zatčen a pod
neustálým týráním měl
zapřít Krista. Protože se
nechtěl za žádnou cenu
víry zříct a soud nevzal
ohledy na jeho zásluhy
v armádě a jeho bezúhonný život, vydal ho
do rukou katů. Ti mu
přivázali na krk mlýnský kámen a byl svržen
z mostu do řeky Enže,
kde utonul.
Mlýnský
kámen
je uchován v hrobce
v kostele sv. Floriána
blízko Lince v Rakousku. Vdova Valerie jeho
tělo tajně pochovala na
svém statku nedaleko
Lince v místě dnešního města St. Florian. Nad
jeho hrobem byl v 6. století vystavěn augustiniánský klášter. Jeho ostatky zde ale nezůstaly
na dlouho, neboť byly převezeny dvěma jáhny
(jáhen - duchovní, který přijal nižší svěcení)
do Říma. V roce 1183 požádal polský kníže
Kazimír II. Spravedlivý (1177 - 1194) spolu
s krakovským biskupem Gedeonem papeže
Lucia III. (1181 - 1185), aby jim vydal ostatky
svatého Floriána jako záštitu proti Rusům.
Papež jejich žádosti vyhověl, a tak byly Floriánovy ostatky uloženy v nově vystavěném
chrámě v Krakově a svatý Florián byl přijat
za patrona Polska.
Z Polska byla za Karla IV. malá část jeho
relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze.
Relikviář má však rovněž katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky
Floriánových ostatků měly ve středověku
chránit města před požáry, poněvadž Florián,
umučený ve vodě, se stal patronem hasičů.
Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy
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zdroj: www.ckrumlov.cz

se stavěly na návsích
a náměstích. Na Hané
ještě v minulém století
hlásil ponocný :
„Chval dobrý duch
Hospodina i Ježíše,
jeho Syna. Odbila desátá hodina, milý svatý
Floriáne, tohoto městečka patrone, chraň
nás od ohně.“ Svatý
Florián, jehož jméno
je z latinského slova
„florianus“ a v překladu znamená „kvetoucí,
rozkošný“ patří mezi
nejpopulárnější české
světce.
Atributy sv. Floriána:
Brnění, díže, dům,
hrnec, kámen, kámen
mlýnský,
korouhev,
koruna, kříž, meč,
oheň, plamen, požár,
praporec na kopí, řeka,
škopek, vědro, voda,
vojáci.

zdroj: http://videcky.issa.cz/oskava

Kladení věnců u pomníku
padlých
Jako každý rok SDH Poniklá zorganizovalo pietní akt - kladení věnců u Pomníku
padlých.
V důstojné atmosféře vyrazil průvod čtyřiceti pěti hasičů a pěti dalších spoluobčanů
od hasičské zbrojnice, aby uctili památku
těch, kteří ve 2. světové válce obětovali pro
svobodu tehdejšího Československa to nejcennější, své životy. Po položení věnce, který
připravil obecní úřad, účastníci vyslechli několik slov starosty hasičů pana Kraa o tom,
proč je důležité nezapomínat ani v dnešním
čase na oběti 2. světové války. Po projevu
uctili zúčastnění památku padlých minutou
ticha.
Pak se všichni rozešli, pietní akt byl u
konce. Jenom čestná stráž u pomníku připomínala, že i v dnešní uspěchané době existují
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stále momenty, kdy je dobré se na chvíli zastavit a uvědomit si, že bychom neměli zapomínat na ty, kteří padli za svobodu naší země.
Jenom jedna skutečnost přidávala tomu
slavnostnímu shromáždění příchuť hořkosti.
Kladení věnců se nezúčastnil nikdo z vedení
naší obce. Věřme, že příští rok už to bude
„se vší parádou“. Aneb jak se zmínila jedna
občanka: „Musej se polepšit nebo dostanou
důtku“.
-mk-

Mladí hasiči jedou na republiku
Po intenzivní jarní přípravě se mladí hasiči probojovali na celostátní kolo soutěže v hasičském sportu - PLAMEN. V rámci přípravy
se zúčastnili několika pohárů a samozřejmě
Jenom čestná stráž u pomníku připomínala,
také okresního a krajského kola soutěže. A jak
že i v dnešní uspěchané době existují stále
si mladí hasiči v těchto bojích vedli?
momenty, kdy je dobré se na chvíli zastavit a
uvědomit si, že bychom neměli zapomínat na
5. května - Nedaříž: Zde se umístili Starší
ty, kteří padli za svobodu naší země.
žáci A na 2. místě. Soutěžilo se v disciplínách
foto: Marek Kulhavý
útok CTIF, štafety 4 x 60 metrů a štafety
dvojic.
vyrovnaném boji porazili naši Starší žáci A
8. května - Chlumecký pohár se, jako již
svého nejobávanějšího soupeře v kraji, Jabtradičně, vyznačoval účastí velmi kvalitních
lonec nad Jizerou, a postoupili na republiku.
týmů. Soutěžilo se v disciplínách: Štafety
Byly to nervy, ale ten poslední útok se asi
4 x 60 metrů, štafety dvojic, hadicové kolo a
zapíše do historie ponikelských hasičů...
požární útok. Starší žáci A skončili na 3. mís-mktě, Béčko na 11. a Mladší žáci A na místě 2.
13. května - Liberec Machnín - Starší
žáci A se umístili na
2. místě.
26. května - Jablonec nad Jizerou,
okresní kolo soutěže
PLAMEN.
První
metu v cestě na republiku zdolali naši
borci na výbornou:
Starší žáci A - 1.
místo, Starší žáci B
- 3. místo, Mladší žáci
A - 1. místo a Mladší
žáci B - 6. místo.
8. - 9. června Turnov, krajské kolo Ve vyrovnaném boji porazili naši Starší žáci svého nejobávanějšího soupesoutěže PLAMEN. Ve ře v kraji, Jablonec nad Jizerou.
foto: Marek Kulhavý
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Danone - Pohár národů 2007
Čtyři ponikelští žáci byli vybráni do
okresních jedenáctek a hráli Danone – pohár
národů 2007.
Ve věkové kategorii 1994 nás reprezentovali Martin Holubec a Dominik Simonides.
Bohužel byl okresní výběr vyřazen již v krajském kole.
Ve věkové kategorii 1995 nás reprezen-

TJ Poniklá

tovali Petr Vinklář a Pavel Koucký. Tento
okresní výběr postoupil do národního semifinále. Tam skončil na velmi pěkném 3.
místě a o jediné místo jim tak unikl postup
do národního finále.
Chtěl bych poděkovat hráčům za dobrou
reprezentaci oddílu a doufám, že jim tato
zkušenost pomohla k dalšímu fotbalovému
růstu.
Jaromír Jirouš
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milí malí i velcí, připravili jsme si pro vás malý soutěžní kvíz na téma „Večerníček“. Některé
otázky jsou lehké, některé těžší, na něco se možná budete muset zeptat rodičů nebo učitelů.
Také můžete zkusit něco zjistit na internetu, třeba na stránkách www.vecernicek.com nebo na
www.ceskatelevize.cz/vecernicek.
Vaše odpovědi nám posílejte mailem na adresu marek@rautis.cz nebo je doručte na obecní
úřad do 15. 8. 2007. Z těch, kteří budou mít všechno správně, vylosujeme tři výherce. Nezapomeňte tedy úvést své jméno a adresu! Hraje se o pohádkové knížky, tak směle do toho!
1)

Který z kluků ve Večerníčku „Jája a
Pája“ je starší?
a) Jája
b) Pája
c) jsou stejně staří

2)

Co plete Ovčí babička?
a) svetr
b) ponožky
c) šálu

3)

Jak se jmenují čmeláci z Večerníčku
„Příběhy včelích medvídků?“
a) Čmelda a Brumda
b) Ťuk a Bzuk
c) Pučmeloud a Brundibár

4)

Když si Krtek nechával šít kalhoty, co
pro něj bylo nejdůležitější?
a) aby měly kšandy
b) aby měly veliké kapsy
c) aby měly pásek

5)

V jakém Večerníčku vystupuje
„Splešťule blátivá“?
a) Rákosníček
b) Pohádky z mechu a kapradí
c) Příběhy včelích medvídků

6)

Proč Maxipes Fík přestal růst?
a) vypil moc piva
b) vypil moc vody
c) vypil moc mléka

7)

a)
b)
c)

byl krejčí
byl kovář
byl švec

8)

Jak se jmenuje kouzelník, v jehož
klobouku bydlí Bob a Bobek?
a) Čáryfuk
b) Pokustón
c) Šumafuk

9)

Jak nadává Trautenberk?
a) himlhergotdonrvetrkrucajselement
b) himlhergotdonrvetrkrucinálfagot
c) himlhergotdonrvetrkrucajsfix

10)

Do jaké třídy chodí Mach a Šebestová?
a) 3.A
b)

3.B

c)

3.C
Připravila Bára Konvalinková

Co dělal Rumcajs před tím, než se stal
loupežníkem?
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Ochotníci

Z deníčku ponikelského ochotníka
V předchozích měsících nebylo ponikelské publikum oblaženo žádným divadelním představením. Ochotnický spolek J. J. Kolár však nezahálel, neb v této době podnikl za humna čtyři
štace a v Poniklé uspořádal svůj tradiční Poples. Pokud jste tedy neměli to štěstí navštívit některou z našich produkcí, můžete si alespoň utvořit představu, o co jste přišli.
prostorný sál. „Přesilovka“ se stala často skloňovaným slovem. Sběrný autobus sice příliš
duší nedodal, nicméně poslední sčítání lidu
seznalo v hledišti 22 diváky (v tomto počtu
Bohatou štukaturou a přepychovými
jsou zahrnuti i skalní ponikelští fanoušci, ktelustry zdobený sál kulturního domu Sklář se
ré si vozíme s sebou). Tedy remíza! Nu a poté,
stal další zastávkou na naší pouti s Krvavým
co se do hlediště posadil i náš řidič Jarda
románem.
Luxusní
Sedláček, nabyli diváci
prostor, upomínající
optické převahy. A jen
na někdejší bohatství
díky tomu si zajistili, že
a lesk sklářské Desné,
zhlédli Krvavý román
byl v zajímavém konv kompletním herectrastu s naší zpěvohrou,
kém obsazení a s veškekterá se skrze zákeřné
rými kostýmy!
vrahy, prodejné ženDesňáci
zjevně
štiny, lstivé padouchy
nevsadili na kvantitu,
a další vyvrhele lidské
nýbrž na kvalitu obevtírá do divákovy přícenstva. I v tak malém
zně, brnkajíc na jeho
počtu si totiž Krvák
nejnižší pudy.
okázale užívali a tvoPo úvodních trařili nám velice milou
dičních vtípcích na
atmosféru. A to je pak
možnou
„liberecky“
pochopitelně znát i na
mizernou návštěvnost
výkonech jeviště! Vy(tehdy přišlo 10 lidí)
stoupení v Desné tak
nám počal s přibývající
patřilo k těm vůbec
hodinou a nepřibývajínejpovedenějším.
cím divákem poněkud
O závěrečné děmrznout úsměv na
kovačce jsme pak byli
rtech... Zhruba čtvrt Mýlil by se ovšem každý, kdo by předpokládal, svědky velice milého
hodiny před začát- že tato uměřená barevná škála s sebou přinese úkazu - v obecenstvu
kem představení to nezáživného ducha oficiálnosti.
se objevil „aplaus vestofoto: Soňa Fišerová
dokonce vypadalo, že
je“! (Ten jsme zatím
pro davy divadelních
zažívali pouze u něktefanoušků postačí polovina první řady serých venkovních produkcí - tam ale není moždadel. Herec Honza Mejzlík se v této houstné doložit, zda je jev zapříčiněn projevem vrnoucí atmosféře dokonce dušoval, že pro tuto
cholného uznání, nebo jen absencí sedadel...)
hrstku diváků hrát rozhodně nebude. Dalších
několik málo příchozích ho pak přimělo k
20.4. a 4.5. - Belínek ve víru
ústupku - své role sice odehraje, ale rozhodně
přehlídek
se kvůli tomu nebude převlékat do kostýmu!
Minuty ubíhaly a poslední naděje se upínaPohádková divadelní hra Zkoušky čerta
ly k sběrnému autobusu, který měl naplnit
Belínka zavítala hned na dvojici soutěžních

21. 4. - Krvavá remíza v Desné
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přehlídek. Poměřování sil s ostatními soubory probíhalo na krajské přehlídce divadel pro
děti a mládež „O zlatý člunek města Tanvaldu“, a také na krajské přehlídce venkovských
ochotnických divadel pro Liberecký kraj
„Josefodolské divadelní jaro“. Přestože postup
na národní přehlídku byl tentokrát metou nedosaženou, přivážejí si naši herci nové cenné
zkušenosti a inspirační podněty.
Nejmladší z našich umělců si také v Tanvaldu zřejmě poprvé užili skutečný křest „porotcovským ohněm“. Ale to nevadí, protože
jistá otužilost (ne slepota) vůči kritice se jim
na další pouti s ponikelským divadlem bude
ještě hodit…
Na obou přehlídkách byla oceněna Bára
Kavánová za ztvárnění ústřední role čerta
Belínka.
Čestné uznání za zvukové efekty si z Tanvaldu odvezl zvukař Jára Vojtíšek.

Hudební skupina Koneckonců hrála s vysokým
nasazením a pěkně zčerstva.

19.5. - Veselé černobílé poplesání

dali tito přední vlastenci a hrdinové obětiny
na oltář áliin!

Blížící se konec divadelní sezóny byl i letos doprovázen oblíbenou všelidovou taneční
veselicí – divadelním poplesem. Jeho čtvrtý
ročník dostal do vínku jako jednotící motiv
„Černobílou“. Mýlil by se ovšem každý, kdo
by předpokládal, že tato uměřená barevná
škála s sebou přinese nezáživného ducha oficiálnosti. Naopak, živo bylo až až…
Hudební skupina Koneckonců hrála s vysokým nasazením a pěkně zčerstva, za což
si vysloužila mnohé pochvalné mručení početných zástupů přítomných. Snad jen kantýnské parkety si po skončení bálu zahořkle
stěžovaly na rozlámaná záda od bouřlivě
křepčícího davu.
A kdo si krom vzpomínky na příjemně
strávený večer domů odnesl i některou ze zajímavých cen z tomboly, jistě se nyní připojí
k našemu díku věnovanému všem štědrým
mecenášům…
Ovšem zejména je třeba vyzvednouti úsilí
všech pilných pijanů řízných moků. Až s nadlidským sebezapřením totiž prolévali hrdlem
nejrůznější lihoviny se vzácným a posvátným
cílem – co možná nejvíce zvýšit pořádajícímu
divadelnímu spolku tržbu. Bylo až dojemné,
s jakou opravdovou láskou k múzám poklá-

foto: Soňa Fišerová

9.6. - Krvavá toušeňská lázeň
Sestry a bratři, tuctové představení Krvavého románu jsme sehráli v Lázních Toušeni.
Slovem „tuctové“ zde však není popisována
nějaká všednost či šedivost produkce, nýbrž
právě dvanácté uvedení „Krváku“ naším
souborem.
Před vlastním zhodnocením štace se však
krátce porozhlédněme po tomto příjemném
lázeňském městyse. Naší pozornosti nemůže
ujíti pro nás snad až magický soutok Labe
s Jizerou. Posvátnou Jizeru, kterou z naší
domoviny známe jako neposednou mladici
divoce tančící hlubokým údolím po mohutných balvanech, zde nalézáme coby starou
noblesní dámu elegantně vstupující do širokého objetí majestátného Labe.
Blahodárný poklid místa, doplněný možnou návštěvou slatinných lázní, nebo medicínské alternativy v podobě hospody U lípy,
slibuje celkovou očistu zmoženého těla i ducha. Nejzaručenějším receptem, jak upevniti
podlomené zdraví, je však bezpochyby návštěva místní Sokolovny. Zvláště tehdy, je-li
její útulné jeviště zabydleno právě probíhající
národní přehlídkou sokolských divadel…
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Letošní pátý ročník setkávání sokolských
ochotníků byl na závěr pečetěn naším Krvavým románem. Netuctovost představení pro
nás byla dána zejména nezvykle vysokým
počtem alternací a záskoků. Posuďte: Svoji
premiéru v Krváku si s vervou sobě vlastní
odbyl František Kaván (komisař, mazavka,
hloupý lid, starý dědek), debut s ponikelským
divadlem si užila i Dominika Jonová (víla,
skřítek, otrokyně) a chudý lid byl zdatně posílen Lubošem Vondrou - zvaným v divadelních kruzích „Bodovka“. Martina Holubcová
a Eva Loukotová si směnily některé ze svých
rolí, takže prvně jmenovaná si vychutnala
babku v chudém lidu a druhá pak obstála
v jedné z nejtěžších rolí hry, coby proradná
Elzevíra. A konečně vycházející hvězda Báry
Kavánové v roli děvky Marie v posledním
dějství okouzlila nejen rdícího se Fragonarda,
ale i pozitivně naladěné obecenstvo.
Odborná porota, mající na práci hledání
sebemenších nesrovnalostí, se sice pokusila
ztéci tvrz naší inscenace, její mnohdy nejednotné šiky se však nakonec spokojily s popleněním jen několika málo okolních srubů.
Skutečnost, že se na nás porotci nedopouštěli
závažného brunátného násilí, těší nejen nás,
ale jistě i je samé – neb dle svých slov se dobře bavili… A o spokojeného zákazníka nám
musí jíti především!

Ochotníci
Porota vyzdvihla zejména citlivý klavírní doprovod Květy Kavánové. Ta totiž opět
rychlost a intenzitu své hry pohotově přizpůsobovala momentálním potřebám našich
pěvců!
Doufejme, že za dva roky, kdy se v Lázních Toušeni uskuteční další setkání sokolských divadel z celých Čech, se budeme moci
opět vydat po proudu řeky, jež nás spojuje.
Sokolským múzám nazdar! Zdar! Zdar!
Zdar!

Další aktuálně dojednané reprízy her DS J. J. Kolár
Lyžníci:
7. července v Harrachově (Krkonošská pouť)
Žáčkování:
18. července od 16.10 – na jilemnickém
náměstí (v rámci Krakonošových letních
podvečerů)
Aktuální informace a podrobnosti
o dění v souboru můžete sledovat na internetových stránkách:

http://kolar.ponikla.cz
álii zdar, vaši ochotníci.

Tomáš Hájek

Šťastná vítězka nejžádanější ceny v tombole - sólo s ochotníkem dle vlastního výběru.

foto: Soňa Fišerová
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Pochod „Okolo Poniklé“
V sobotu 26. 5. 2007 se uskutečnil již třetí
díl turisticko-poznávací procházky „Okolo
Poniklé“. Třetí díl potvrdil vzrůstající zájem
účastníků - po 11 a 19 účastnících se nás tentokrát sešlo 21. A to i přesto, že jsme vycházeli
za silného deště. Nakonec se ale vyčasilo a celá procházka proběhla k plné spokojenosti
všech.
Tentokrát byla zvolena trasa z Poniklé po
pravém břehu Jizery do Horní Sytové, odtud
přes Kolínův kopec a Čertovku do Roprachtic, dále přes kopec k přívlackému hřbitovu,
k Praložce a cíl byl na fotbalovém hřišti. Tak
jako v obou předešlých procházkách, naskýtaly se i tentokráte zajímavé pohledy na
Poniklou a její okolí.
U Tulachovy hájenky jsme si mohli
zakoupit nějaké pití na občerstvení a pan
Jandura nás seznámil s historií hájenky.
Dozvěděli jsme se od něho také něco málo
o cestě z Roprachtic do Přívlaky i něco z historie Přívlaky.
Tímto Vás všechny zároveň jménem pořadatelů zvu na čtvrtý díl „Okolo Poniklé“,

který plánujeme na 8. září 2007 a trasa povede směrem do Stromkovic ke kapličce.
V souvislosti s tím bych chtěl požádat
příznivce turistiky o náměty na příští pěší
i cyklistické výlety. Děkuji.

Jaromír Jirouš

První cyklovýlet - rozhledna
Tábor
Dne 1. července se uskutečnil první
cyklovýlet ze seriálu „Rozhledny“, které pro
milovníky jednostopých tichých vozidel připravuje Jaromír Jirouš. Cílem byla rozhledna
Tábor nedaleko Lomnice nad Popelkou. Na
naplánovanou, 55km dlouhou trasu vyrazilo
13 statečných výletníků. A třináct statečných
výletníků také trasu dlouhou 65km zdárně
zdolalo. Pevně věříme, že účast na dalším výletě bude ještě hojnější aneb vtipná poznámka na závěr: Jestli uvažujete o koupi kola,
ptejte se Míry Jirouše. On vám rád řekne, kdo
z účastníků prý kolo prodá a nikdy na něj už
nesedne.
-mk-

Dne 1. července se uskutečnil první cyklovýlet ze seriálu „Rozhledny“

foto: Míra Jirouš
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Pohádkový les 2007
Již mnoho krásných slov jsem slyšel o ponikelském Pohádkovém lese, a tak jsem se na
sklonku svých jinošských let rozhodl, že se
do něj podívám. Jak jsem se dozvěděl (ono
to nebylo nic nesnadného, když Pohádkovým
lesem žila celá vesnice), brána do něj se letos
otvírala v odpoledních hodinách kdesi na
hřišti „Na Kozinách“. Na start jsem pro jistotu dorazil s menším časovým předstihem a
naštosovaná pacholata před vstupem dávala
tušit, že mě čeká nevšední zážitek. Přestože
Krakonoš dělal co mohl, občas si počasí naprosto nevybíravě cedilo svou, jako by nás
snad do lesa ani nechtělo vpustit. Také stánky
s výborným občerstvením jako by mi našeptávaly, abych nikam nechodil.
Ač značně zviklán, vyrazil jsem přece
jenom asi po hodině zevlování do lesa. A nelitoval jsem. No posuďte sami.
- Hned v úvodu, vlastně ještě na pasece,
rozdávala princezna s princátkem dětem tašky na sladkosti.
- Druhé zastavení u babek kořenářek bylo
jistě příjemné pro děti i rodiče. Děti si odnášely sladké bonbóny a dospělí zase něco na
zahřátí. No, bylinky se dají využít všelijak.
- Na třetí štaci jsme se všichni mohli ponořit do pohádky Jak dědeček tahal řepu. Byla
opravdu obrovská.
- Ferda Mravenec - práce všeho druhu
a nerozlučný Brouk Pytlík - všechno znám,
vše jsem viděl. Ano, na čtvrtém zastavení se
na nás vyrojily postavičky Ondřeje Sekory.
Byly jako živé a divte se, děti musely Ferdovi
také pomoct při jeho kutilské činnosti.
- Kdopak mi to tady loupá perníček?!? Již

„Loupit neloupit, krást nekrást...“

foto: Marek Kulhavý

od palouku s Ferdou bylo vidět lákavé světýlko perníkové chaloupky. Ale jenom když
Jeníček vylezl na nejvyšší smrk.
- Jak se říká, svůj k svému, a tak když na
mne na stanovišti číslo 6. vybafli loupežníci
svoje: „Loupit neloupit, krást nekrást...“, rád
jsem se od nich nakonec nechal zlákat na
plecháč svařeného vína, jehož vůně se tak příjemně linula z kotlíku. A víte, co mi prozradil
nejstarší loupežník? Prý už své řemeslo provozuje přes 15 let a tak se jal zaučovat svého
synka, aby měl jednou komu předat živnost.
Přestože se děti loupežníků trochu bály a
některé i v pláč propukaly, neodolaly stejně

Na start jsem pro jistotu dorazil s menším časovým předstihem a naštosovaná pacholata před
vstupem dávala tušit, že mě čeká nevšední zážitek.

foto: Marek Kulhavý
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...stateční galští rekové Asterix a Obelix.

foto: Marek Kulhavý

nakonec lákavému třpytu penízků a statečně
si pro ně pospíšily právě k nejmladšímu loupežníčkovi.
- O dvě stě metrů dál už na nás čekal
mistr světa ve skoku pro něco, originální
mluvící Maxipes Fík i se svou nerozlučnou
kamarádkou Ájou.
- Pak jsme se museli velice daleko přesunout v čase a prostoru, až jsme doputovali do
starověkého Říma, kam právě zamířili stateční galští rekové Asterix a Obelix. Každému se
už jen sbíhaly sliny na jejich zázračný nápoj.
A bylo ho potřeba, vždyť přece cestovat Pohádkovým lesem není jenom tak!
- Na další cestě se děti ještě smály, když
viděly jak se spolu hašteří Vodněna a Belzeba.
To ještě nevěděly, že zlověstné peklo je už
nedaleko.
- Peklo. Jenom při pohledu na něj zpytovala každá dětská dušička své svědomí. I já
jsem se bál, aby mě Lucifer nedegradoval na
králíka. Trochu jsem si oddechl, když jsem
peklu ukazoval paty. Fuj!
- Pak ale opatrně kolem rybníka, kde vodníci loví svoje dušičky. Inu, každý má nějaký
koníček.
- Mach a Šebestová ztratili sluchátko.
No to byla tragédie, ani Jonatán ho nemohl

vyčmuchat (teda spíš ho paní Kadrnožková
nechtěla Machovi půjčit). Ještě že jim děti
pomohly ho najít. No to by byla tragédie!!!
- A teď tiše a důstojně. Za zatáčkou totiž
čeká vládce hor, Krakonoš. A toho si nikdo
nechce pohněvat. Jen tak uctivá poklona jemnostpane Krakonoši a zase honem dál.
- Ha Ivan, nečekán nezván. Chaloupku mi
otočil a mě tím probudil. Normálně vopravdická otáčecí chaloupka z Mrazíka a létající
čarodějnice. Ještěže tu mohl poutník lahodným mokem pěnivým rty svlažit a strávit ten
zázrak nad zázraky.
Himlhergotdonrvetrkrucajselement!
Anče, Kubo, hajnej! Nestát, nekoukat, dělat.
Hlavně když mě bolí zub a Krakonoš ještě
seslal takové psí počasí. Ano, Trautenberk jak
ho známe a ještě nutil děti chodit do lesa na
dřevo, do Krakonošova. No, stejně se mu to
vymstilo, dřevo praskalo, až se pec otřásala.
Tak to dřevo radši vrátil. ...A to ti Trautenberku povídám...
- Na paloučku v jetelíčku tam kde potok
pramení. Dobře je nám po tělíčku, zákonem
jsme chránění... Čmelda a Brumda - Včelí
medvídci, roztomilí tak, že děti jim i med
pomáhaly sbírat.

Na paloučku v jetelíčku...

foto: Marek Kulhavý
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Ha, Marge Simpsnová a s celou rodinkou. Naprosto skvělí, žlutí a čtyřprstí.

foto: Marek Kulhavý

- Není to žádný med sbírat med. Ještě že
jsme se u pekaře mohli nacpat buchtama. A
honem dál.
- Co to za modrý drdol kouká mezi klasy?
Ha, Marge Simpsnová a s celou rodinkou.
Naprosto skvělí, žlutí a čtyřprstí.

A teď už honem ven, napíchnout buřta
a šup z lesa ven. Přímo k táboráku.
A to ještě nebyl konec. Na hřišti se rozvinula příjemná pohoda. Rodičové, tetky
a strejci klábosili u piva a sejkor. Děti pobíhaly po hřišti a ty šťastnější roztáčely Kačeny,
až se jim lejtka zapalovala. Jo, Kačeny to je
kolotoč, který hasiči postavili, aby se děti
mohly povozit. Je to také takový pohádkový
kolotoč. Přináší všem radost. Děti se smějí
a radují, když se točí a dospělí? Ti se smějí
když kolotoč staví - no vážně, zeptejte se Jirky
Jindřiška.
A to taky ještě nebyl konec, protože fotbalisti připravili na večer lahůdku. Živou muziku a Naboso. Tak se kapela, která hrála až do
časných ranních hodin všechny ponikloznámé šlágry, jmenovala. Zábava to byla skvělá.
Ani parket 4 x 4 metry, který pro náruživé
tanečníky fotbalisté stloukli, nestačil. A nebo
to byl Ferda Mravenec?
A závěrem snad ještě trochu toho úžasu.
Pohádkového lesa a všeho kolem se letos zúčastnilo na 1000 lidí, z čehož 245 dětí prošlo
lesem. A představte si, že kompletně se o tu
kupu dospěláků a dětí staralo na sto organizátorů. No teda, klobouk dolů a jen se klanět,
klanět a klanět.
Marek Kulhavý

Děti pobíhaly po hřišti a ty šťastnější roztáčely Kačeny.
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Výstavy řemesel
Jako každoročně i letos proběhnou ve
druhé polovině července v Poniklé kurzy
VSUŘ Praha.
I ponikelští občané jsou zváni na výstavy
posluchačů, a to vždy ve středu 18.7. a 25.7.
v 19 hodin. Výrobky budou nainstalovány
tam, kde výuka probíhá (škola, Muzeum
a Krakonošův ranč). Přijďte se inspirovat.
Jana Pičmanová

Pouťová výstava
MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL
Vás zve o pouti 29.7. na výstavu a paličkovaných krajek a kuchařek Ivy Proškové.
Expozice je stále doplňována dalšími věcmi
z Poniklé a okolí, bude na co se dívat. Jako
vždy přijdou řemeslníci, Spolek paní a dívek
z Jílmu a Krakonoš (dopoledne). Občerstvení
zajištěno.
Jana Pičmanová

Společenské a sportovní akce
v Poniklé - červenec, srpen
22. července - 2. cyklovýlet „Rozhledny “
Sraz je v 9:00 před obecním úřadem.
Cílem druhého výletu je Kozákov. Pořádá TJ Poniklá.

12. srpna - 3. cyklovýlet „Rozhledny “
Sraz je v 9:00 před obecním úřadem.
Cílem třetího výletu je rozhledna Štěpánka. Pořádá TJ Poniklá.
2. září - 4. cyklovýlet „Rozhledny “
Sraz je v 9:00 před obecním úřadem.
Cílem závěrečného výletu je Žalý. Pořádá TJ Poniklá.
28. července - Turnaj o poutní koláč
Tradiční fotbalový turnaj startuje
v 9:00 na hřišti „Na Kozinách“. Prezentace týmů je 8:00 až 8:30. Pořádá TJ
Poniklá.
28. července - Pouťová zábava před hasičárnou
Začátek je ve 20:00. Zábava proběhne
před hasičárnou a v případě nepříznivého počasí také v prostorách garáží.
K tanci i poslechu zahraje skupina NABOSO. Bohaté občerstvení zajištěno.
Vstupné - 30,- Kč.
29. července - Ponikelská pouť
8. září - Pochod okolo Poniklé
Sraz je v 9:00 před obecním úřadem.
Trasa povede směrem na Stromkovice.
Připravil: Marek Kulhavý

Nakonec se ale vyčasilo a celá procházka proběhla k plné spokojenosti všech.

foto: Marek Kulhavý
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Mohlo
Ponikelský
by vás
kulturník
zajímat

Mohlo by vás také zajímat
Interlana - Bertero v roce 2006
Jak už samotný nadpis napovídá, došlo
v minulém roce u největšího podniku v Poniklé k velmi podstatným změnám. První
je viditelná hned v názvu celé společnosti
- v loňském roce bylo při dokončení poslední fáze stěhování úpravny z Itálie do Liberce
naším vlastníkem z Francie (firma Chargeurs)
rozhodnuto o zrušení obchodního názvu Interlana s.r.o. a o přejmenování na Bertero s.r.o.
Toto pojmenování vychází z názvu největší
prodejní pobočky v Itálii. Tam jsme naše látky
dodávali do úpravny a následně prodávali právě přes firmu Bertero.
Po přestěhování celé úpravny do Liberce
zbyla v Itálii už jen prodejní divize a tak z těchto důvodů došlo celkem logicky i k přejmenování firmy v Čechách.
Tato skutečnost sama o sobě by se nijak
zvlášť nedotkla zaměstnanců přádelny v Poniklé, kdyby nedošlo k dalším, bohužel nepopulárním, opatřením. Naše obavy z dovozu
čínského zboží se vyplnily a v květnu loňského
roku bylo definitivně rozhodnuto o omezení
výroby přízí v Poniklé, a to o celou třetinu
celkové produkce. Znamenalo to zrušení třetí
směny a postupně došlo k propuštění skoro 30
zaměstnanců. V současnosti tedy v přádelně
pracuje cca 70 zaměstnanců ve dvousměnném
režimu.
Výjimku nyní představuje skárna s výrobou obtáčené speciální příze, kde nás poměrně rozsáhlá zakázka do Francie donutila
k práci ve třísměnném režimu. Jedná se však
o úzký okruh zaměstnanců, kteří se podílejí
na splnění této zakázky, u níž není naplnění
objemu i v dalších měsících zcela jisté. Naším
přáním samozřejmě je, aby zaměstnanost byla
plně udržena a dále již nedocházelo k jejímu
snižování. Vše je ale závislé na objemu dovozu
čínské příze, která je spolu z našimi vyráběnými přízemi zpracovávána v tkalcovně v Chrastavě, vyrobené látky jsou následně upravovány
v Liberci a jejich převážná část se pak expeduje
do Itálie ke zpracování v konfekci, nebo k přímému prodeji.
Zatím se nám daří získávat zakázky na veškeré jemné příze a některé příze hrubší, které
by se vzhledem ke kapacitě nevyplatily dovážet
z Číny, nebo je čínští výrobci nedokážou vyrobit v požadované kvalitě. Kvalita je totiž naší
jedinou zbraní v nelehké euroasijské konkurenci, protože se nám nedaří snížit náklady na
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výrobu - spíše naopak. Vstupy, jako například
energie, jsou rok od roku dražší, a přestože
mzdy rostou jen minimálně (cca 1% ročně),
nedaří se nám v nelehké a nečisté konkurenci
s čínskými výrobci obstát. Jejich režijní náklady
a levná pracovní síla jsou v porovnání s námi
nesrovnatelně nižší a proti takovému soupeři
jsme pak téměř bez šance. Zbývá nám tedy
jediné – držet kvalitu na vysoké úrovni a šetřit
režijní náklady, jak se jen dá. Jiná cesta není.
Je však pravdou, že se tak dostáváme do
bludného kruhu - pokud českým zaměstnancům nedokážeme za jejich práci poskytnout
mzdu, která by byla v rozumné výši k jejich
potřebám, doháníme je tak k nákupu zase jen
asijského zboží, a tudíž k podpoře dalšího dovozu těchto výrobků do Evropy.
Je to začarovaný kruh spotřební společnosti, ve které je převážná část obyvatelstva se
svými podprůměrnými platy nucena kupovat
ne vždy kvalitu evropských výrobců, ale stále
častěji kvantitu výrobků z Asie. To vše je způsobeno špatnou hospodářskou politikou států
Evropské unie, které nedokážou rázně reagovat na nekontrolovaný dovoz výrobků z Asie,
a navíc umožňují nadnárodním společnostem
v jejich honbě za zisky otevírat neomezeně
další provozy právě v Číně. Znamená to, že akcionářům jsou sice vypláceny tučné dividendy
z výsledků těchto společností, ale ve svém
konečném důsledku to bude znamenat postupnou ztrátu koupěschopnosti evropského
obyvatelstva i postupný pokles zaměstnanosti
v některých průmyslových odvětvích v celé
Evropě. Textilní průmysl je bohužel na jednom
z prvních míst, kam negativní důsledky dovozu asijského zboží dopadají.
Zbývá nám tedy jediné - doufat, že kvalita
našich vyráběných přízí ještě nějaký čas odolá náporu a kvantitě přízí z Číny a že si naše
vyráběné vložkoviny z Bertera udrží dobrou
prodejnost na evropském trhu s textilem.
Kvůli výše popsaným negativním jevům
bohužel v loňském roce nedošlo ani k avizované oslavě 110. výročí založení přádelny v
Poniklé. Všichni jistě chápou, že po „studené
sprše“, kdy firma byla nucena přistoupit k
hromadnému propuštění zaměstnanců, nebyla
nálada na důstojné oslavy. Věřme však, že se
nám jubileum podaří oslavit za 4 roky - tedy
v roce 2011, kdy uplyne 115 let od roku 1896,
kdy se poprvé otevřela brána ponikelské přádelny a začala tak historie průmyslové textilní
výroby v naší obci.
Jaroslav Čížek
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