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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
další číslo našeho obecního zpravodaje je
na světě. Přesto, že si říkám, příště už to
bude bez chyb, musím i teď pronést několik omluv. Petru Plichtovi se omlouvám,
že jsem omylem označil za autorku jeho
fotky z nohejbalu Soňu Fišerovou, a vám
všem se omlouvám za nedokonalé a nečitelné nadpisy. Snad budou teď už v pořádku. Také nesmím zapomenout na opětovné zdržení vydání našeho časopisu. Dnes,
15. listopadu, kdy jste měli mít cancálek
už doma, ho bohužel teprve vezu do tisku.
Na zdržení se podepsaly dvě okolnosti.
Předvánoční blázinec u nás v Rautisu
a neustálé a nekonečné výpadky proudu
(jak my jsme na té elektřině závislí).
Co se týče zpracování textů, rád bych vás
upozornil, milí čtenáři a přispěvatelé, že
na přání paní starostky jsme v podstatě
neprováděli jazykové korektury. Maximálně jsme opravili základní pravopisné chyby a překlepy. Jak to bude příště nevím, ale
rád bych korektury textu zase obnovil, aby
byl náš časopis hezky český.
Korektura textu v žádném případě neznamená, že vám korektor zasahuje do obsahu článku a do vašeho osobitého stylu. V
ideálním případě opravuje korektor chyby
na všech rovinách jazyka - na nejnižší
úrovni jsou samozřejmě nedostatky pravopisné, nejvýše stojí rovina stylistická, do
které korektor zasahuje, pouze pokud se
zde objeví zjevné chyby. Proto také články,
kde jsou zásahy velké, vždy posíláme ke
zpětné autorizaci autorovi! Každý z nás
není rozený spisovatel a vězte, že i tento
úvodník bych si vám nedovolil přednést
bez náležité korektury textu. Korekturu
textu chápeme jako jakousi nadstandardní službu pro všechny, kteří by se z obav
před chybami jinak třeba vůbec nic napsat
neodvážili.
Omlouvám se tedy také za to, že některé
části článků vám mohou připadat kostrbaté a nesrozumitelné. Pro příští číslo
se budu snažit korektury opět prosadit.
Prosím proto ty, kteří nechtějí, aby jejich
text prošel korekturou, ať nám to sdělí při
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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
předání příspěvku.
Ještě u jedné věci bych se rád zastavil. Jistě
jste si všimli, že jsme pro vás a hlavně pro
mladé čtenáře již dvakrát připravili vědomostní soutěž o hodnotné ceny. Oproti
našemu očekávání se ale soutěž nesetkala
s velkým ohlasem. Proto si Vás, vážení
rodičové, i Vás, milí učitelé a učitelky, dovoluji požádat o pomoc s propagací našich
cancálkových soutěží. Předem děkuji.
Také děkuji všem přispěvatelům a fotografům, díky nimž se náš časopis tak pěkně
naplňuje velmi rozmanitými články.
A protože se s mnohými z Vás potkám
až v příštím roce, přeji Vám všem krásné
prožití svátků vánočních a poklidný start
do nového roku 2008.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce

Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Nejdůležitější zprávy RO za období od
20.8.2007 do 15.10.2007.
Snad není již v obci nikoho, kdo by nevěděl, že se přistavuje ke škole tělocvična.
Všechny přípravné práce byly zvládnuty
a staveniště bylo k dohodnutému termínu
předáno. Likvidační práce staré pošty prováděly drobné služby. S výkopovými pracemi
pro přeložení telefonního kabelu a vedení
elektrické energie vypomohli místní brigádníci. Odvoz sutě zajišťovalo hospodářské
družstvo Krakonošův ranč. Po předání staveniště a podpisu smlouvy s firmou DOLCE VITA jsme všichni očekávali, jak nám
stavba poroste před očima. Na začátku byly
stavební práce bržděny počasím. Prudké
deště ovlivnily výkopové práce. Obavy, aby
nedošlo k sesuvu hlíny, se naplnily. Tím se
postup stavebních prací jen zkomplikoval.
Bylo nutné urychlit postup prací a zadní stěnu co nejrychleji postavit. S počtem 3-5 pracovníků to šlo velmi pomalu. Zde firma
DOLCE VITA situaci nezvládla a celý rozsah
prací podcenila. Na kontrolních dnech byla
na vážnost situace upozorňována a vybízena
ji urychleně řešit.
Ani jednání na Ministerstvu financí nebyla jednoduchá a úspěšná. Musela se dodat
další a další potvrzení a termín pro uvolnění
finanční podpory se stále oddaloval. S tím
se vůbec nepočítalo. Byl požádán poslanec
Vondruška, aby nám opět pomohl s již
přislíbenou dotací. Očekávaný den nastal
19. října 2007, kdy starostka obce na Ministerstvu financí v Praze převzala tzv. „limitku“
a od pondělí 22. října 2007 jsme mohli začít
s proplácením faktur. Doufáme jen, že pěkné
počasí ještě vydrží a dohodnuté práce budou do zimy zvládnuty.
Starostka obce se zúčastnila koordinační
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porady na odboru dopravy v Jilemnici. Tam
se projednával stav dopravní obslužnosti
v roce 2007, železniční jízdní řády a jízdní
řády linkové autobusové dopravy pro období od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008. Příspěvek
na zajištění dopravní obslužnosti byl pro
nadcházející období nezměněn a jeho výše
činí 90,- Kč na místního občana. Nový uvažovaný systém počítá se sjednocením cen
jízdného ČD a ČSAD.
Maminky přicházející do dětského
střediska již určitě zaznamenaly změnu
ošetřujícího lékaře. Od 1. října 2007 se stal
novým dětským lékařem pan MUDr. Šabat.
Paní MUDr. Mazánková ukončila svoji dlouholetou činnost v naší ordinaci a právem ji
patří za všechno, co pro mnohé děti udělala,
poděkovat.
RO vzala na vědomí několik žádostí
o napojení nemovitostí na obecní kanalizaci.
Ve všech případech jsou žádosti vyřizovány.
RO vzala na vědomí oznámení MěÚ
Jilemnice, odbor územního plánování, a stavebního úřadu o zahájení správního jednání
o odstranění stavby zděný plot z tvárnic
u nemovitosti čp. 212 (Krejčův statek). Jak
bude respektovat nový majitel toto rozhodnutí se budeme moci všichni přesvědčit.
Doufáme jen, že zvítězí zdravý rozum a zděný plot bude co nejdříve zlikvidován.
RO řešila odstranění závad na obslužném objektu Bahýnko, aby bylo možné
požádat o vydání povolení k předčasnému
užívání stavby. Ing. Tryznová přepracovala
projektovou dokumentaci podle stávajícího stavu budovy. Byly požádány všechny
dotčené orgány, aby se ke stavbě vyjádřily.
Ve všech případech bylo vydáno souhlasné
stanovisko. Podklady byly předány na stavební úřad do Jilemnice. Během měsíce října
je slíbeno vydání koordinačního stanoviska
a následně vydání stavebního povolení. Na
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dokončení obslužného objektu Bahýnko byl
vypracován projekt a požádáno o dotaci
z grantového fondu Libereckého kraje pro
sociálně slabé oblasti.
RO odsouhlasila poskytnutí finančního
příspěvku na výstavbu kapličky ve Stromkovicích ve výši 5000,- Kč a schválila finanční
příspěvek úřadu oblastního spolku ČČK,
který ve dnech 2. 9. - 9. 9. 2007 pořádal výuku první pomoci. Z naší základní školy se
zúčastnilo sedm dětí a příspěvek na každého
účastníka činil 500,- Kč.
RO projednávala možnosti, jak a kde
zajistit náhradní byt pro školníka. Byt pana
školníka má být uvolněn do konce roku,
protože v jeho prostorách bude umístěn
průchod ze školy do nové tělocvičny. Náhradní byt pro školníka se plánuje vybudovat v místnostech, kde je nyní umístěna
obecní knihovna.
RO se opět zabývala svozem a likvidací
domovního odpadu. Svoz nebezpečných odpadů proběhl dne 30. září 2007. Z důvodu
špatné finanční situace nebylo doporučeno
umístění velkoobjemových kontejnerů na
podzim po obci. Pro rok 2008 RO navrhuje
přejít opět ke známkovému systému. Každé
pondělí jsou přistavovány ke svozným místům poloprázdné popelnice a s odpadem,
který tam vůbec nepatří. Pro ty, kteří se ještě
nenaučili odpad třídit, připomínáme, že likvidace jedné popelnice přijde obecní kasu
na 49,- Kč. RO má zájem, aby ti, co třídí, byli
zvýhodněni. Současný systém je právě pro
tyto občany nespravedlivý.
I přesto, že jsme Vás v minulém časopise
Pod horami informovali, že pokos hřbitovů
zajistí zaměstnanci drobných služeb, nestalo se tak. I třetí pokos zajišťuje pan Hlůže.
Vzhledem dlouhodobé pracovní neschopnosti zaměstnanců DS byl pokos opět zajištěn dodavatelsky.
Do 31. října letošního roku je doporučeno provést značení místní komunikace. Z
MěÚ Jilemnice, odboru dopravy, jsme obdr-
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želi souhlasné vyjádření k umístění dopravní značky číslo B -13 „Zákaz vjezdu vozidel,
jejichž okamžitá hmotnost přesáhne 12 tun“.
Značka bude umístěna na místní komunikaci číslo 2735. Jedná se o cestu nad Mejtem.
RO odsouhlasila několik žádostí kácet
dřeviny. Většinou se jedná o staré a přerostlé stromy, které jsou v těsné blízkosti
nemovitostí, a tak nebyl důvod žádostem
nevyhovět.
RO se zabývala rekonstrukcí stravovacího zařízení v základní škole. Z důvodu
nedostatku finančních prostředků doporučila práce oddálit a požádat stavební úřad
o prodloužení doby platnosti stavebního
povolení o dva roky. Stále chybí zakoupit režoň, pracovní stůl kombinovaný s ohřevem
talířů a vybudovat odsavač par nad sporáky.
Předpokládané náklady na dokončení jsou
150 tis. Kč. Žádosti bylo vyhověno a termín
dokončení byl posunut do 30. 9. 2009.
RO projednávala stav a určení hranic
místní komunikace k čp. 234 a 241. Na RO
byli pozváni majitelé nemovitostí. Závěrem
jednání byla dohoda cestu přeložit do původního stavu. S přeložením cesty se bude
počítat v plánu pro příští rok.
A na závěr zpráva z jednání, kterého
se zúčastnila starostka obce. Schůzka byla
svolána za účelem projednání opravy silnice
číslo 29065 Poniklá - Jilem. Na Krajském
úřadě pro Liberecký kraj byl dán starostce
příslib na opravu silnice. Souhlasné vyjádření k modernizaci silnice vydal i MěÚ
Jilemnice, odbor dopravy. Nyní musíme
doufat, že peníze potřebné na opravu silnice
budou zajištěny co nejdříve. Příslib je daný
pro příští rok. Po provedené rekonstrukci
nám bude silnice bezplatně převedena do
majetku obce. Náklady spojené s údržbou
a opravou budou pak hrazeny pouze z
našeho rozpočtu.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
využiji stránek místního časopisu, abych
se omluvila všem, kteří mají v současné době
problémy s pitnou vodou. Jedná se o všechny
ty, kteří jsou napojeni na vodojem Horní
Dola.
Přítok pitné vody z prameniště je slabší
než v minulých letech. Může za to mírná zima
a nedostatek srážek v průběhu roku.
Zatím bylo zásobování vodou řešeno
navážením pitné vody z vodojemu Keříček
hasičskými cisternami. Tady bych chtěla poděkovat místním hasičům, kteří byli ochotni
situaci velmi rychle řešit. I přes nemalou
snahu získat větší cisternu, která by navážení
vody urychlila, jsme byli neúspěšní. Proto
jsme požádali o pomoc MěÚ Vysoké nad
Jizerou. Hasiči z Vysokého opět velmi rychle
zorganizovali pomoc. Děkuji i těm.
Stále se hledá větší závada na vodovodu,

Prameniště Horní Dola
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ovšem vzhledem k výši hladiny ve vodojemu je toto hledání velmi ztížené. Zde bych
chtěla poděkovat těm, kteří v hodinách, kdy
všichni spíme, procházeli celé vedení obecního vodovodu a hledali závadu. Jsou jimi
pan ing. A. Polej a R. Šír, starší. Dále děkuji
a omlouvám se za vzniklé potíže hospodářskému družstvu Krakonošův ranč.
Postupně byly objeveny tři menší závady,
které buď již jsou, nebo budou v nejbližší
době odstraněny. K posílení zdroje došlo i díky panu V. a L. Kynčlovým, kteří nečekali na
pomoc z OÚ a řešili situaci a žádost o pomoc
vlastními silami.
Všechny problémy zatím nejsou vyřešeny,
doufám, že v době, kdy vyjde toto číslo místního časopisu, bude voda z vodojemu Horní
Dola opět shledána pitnou. Všichni budete
informováni. (Voda z vodovodu Horní Dola
je od 7. listopadu pitná. Odebrané vzorky byly
v pořádku. pozn. redakce)
Dalším krokem k posílení vodojemu

Foto: Obecní úřad
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Horní Dola je plánováno provedení vrtu
nároku na odměnu. Važme si této práce
a v roce následujícím propojení vodovodů.
alespoň tím, že budeme odkládat odpad na
Děkuji za trpělivost a pochopení.
místa k tomu určená. Snad je to někdy těžké,
Stále připomínám jednu věc a prosím,
ale na místo, které je označeno cedulí „Zákaz
abyste si ji vzali k srdci. Pokud shledáte
skládky“, odpad opravdu nepatří, ani na místa
cokoliv, co nefunguje tak, jak má, ať je to
kolem. V případě jakýchkoliv připomínek
voda do domácnosti či na hřbitově, ať je to
informujte OÚ Poniklá. Podobný problém
veřejné osvětlení, nevyvážené popelnice, rozse týká i hřbitova na Přívlace. Pokud nedošlo
bité dopravní značení, nepořádek na místech
k vyvezení popelnic a odpad se hromadí koobecních,…, prosím, informujte OÚ Poniklá.
lem nich, zavolejte na OÚ.
Telefonicky, osobně, dopisem.
Z práce Drobných služeb obce Poniklá
Bohužel nemáme oči všude a nelze bez
v měsících srpen, září, říjen:
Vaší pomoci uhlídat vše tak, abyste byli Vy,
- příprava stavebního pozemku pro stavobčané Poniklé, spokojeni.
bu tělocvičny,
Stále přetrvává problém nepořádku ko- údržba koupaliště po sezóně,
lem sběrných hnízd, především na „Hudero- dobudování obslužného objektu Homově“ – ve středu obce, v Nové Vsi a na Přeložce.
le – Bahýnko,
Ve středu obce je umístěn kontejner, který je
- příprava vleku,
určen pouze na železo. Vana, televizor, lednič- oprava vodovodu,
ka a pytle s odpadem sem opravdu nepatří.
- oprava kanalizace a odvzdušnění vodoPokud by kdokoliv viděl osobu-y, kterým tato
vodu k areálu Homole,
skutečnost není jasná, stačí informovat OÚ
- vybudování přístřešku k MŠ Poniklá,
Poniklá. Pokusíme se jim poté vysvětlit, za
- úklid kolem sběrných hnízd
p o m o c i
K 1. říjnu
o db orných
2007
opusOrdinační
hodiny:
pracovníků,
tila ordinaci
jak
odvoz Po.
Poniklá
07:30 – 11:00
dětského
odpadů v obJablonec n. Jiz. 12:00 – 18:00
lékaře
naše
ci
funguje,
(12:00 - 14:00 jen pro zvané) dlouholetá léjaký
druh Út.
Víchová n. Jiz. 07:30 – 10:00 hodin
kařka MUDr.
odpadu kam
(09:00 - 10:00 poradna)
J. Mazánková.
patří a kam
Působila v orSt.
Jablonec n. Jiz. 08:00 – 14:00 hodin
ho ukládat.
dinacích obcí
(12:00
14:00
poradna)
Je
mi
Poniklá, Jablolíto, že kvůli Čt.
Poniklá
07:30 – 12:00 hodin
nec nad Jizetěmto nezod(10:00 - 12:00 poradna)
rou a Víchová
povědným
nad
Jizerou
Pá.
Jablonec
n.
Jiz.
08:00
–
11:00
hodin
občanům,
úctyhodných
jste „trestá35 let. Spousni“ všichni Telefonické konzultace: 775 688 139, 602 288 139
tu
dnešních
ostatní, kteří
maminek
a tase
snažíte
tínků ošetřovala, když poprvé vykoukli na
odpad třídit a přistavovat popelnice jen po
svět. Přejeme paní doktorce mnoho krásných
okraj plné.
chvil, zaslouženého odpočinku a hlavně pevDále bych chtěla zmínit udržování pořádné zdraví. Děkujeme.
ku na místních hřbitovech.
Do ponikelské ordinace nastoupil pan
Hřbitov v Poniklé za školou již dlouho
MUDr.
M. Šabat, kterému přejeme hodně
potřeboval trochu více péče. O celkové zlepštěstí a úspěchů v léčbě nejen našich pacientů.
šení se zasloužila paní K. Kavánová, která zde
Sestřičkou zůstává paní Jana Zuzánková.
strávila nemálo hodin. Dobrovolně a bez
Míla Kavánová
starostka obce
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Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 18. 9. 2007
18. 9. 2007 proběhlo v kancelářích ZD
Krakonošův ranč 7. 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 nebo ke stažení na
www.ponikla.cz.

Program jednání
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele usnesení
2. Zpráva o činnosti RO za období od 17. července 2007 do 10. září 2007
3. Schválení úvěrové smlouvy
4. Koupě pozemků:
- ppč. 26/1, 56/1, 56/2, naproti lávce
- ppč. 3019, cesta od Šírů ke Svazar
mu
- stpč. 247, pozemek pod rozvadě
čem
5. Schválení zvýšení nájemného
6. Závěrečná zpráva Jilemnicko – svazek měst
a obcí
7. Závěrečná zpráva Krkonoše – svazek měst
a obcí
8. Schválení rozpočtových změn
9. Diskuse:
– smlouva se stavební firmou
- brigády
10. Závěr

1) Zahájení
Sedmé zasedání zastupitelstva obce bylo
zahájeno v 18,04 hod v kancelářích Krakonošova ranče za přítomnosti 14 členů zastupitelstva. (slečna Petra erová byla omluvena).
Ověřovatelé posledního zápisu (J. Čížek
a M. Holubec) se vyjádřili k zápisu 6. zasedání ZO Poniklá konaného 26. 7. 2007. Bez připomínek. Schválení programu 7. jednání ZO.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program
7. zasedání zastupitelstva, konaného v úterý
18. září od 18:00 hodin v kancelářích ZD
Krakonošův ranč.
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Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení: Návrh na ověřovatele zápisu:
K. Kavánová, T. Klikorka; Návrh zapisovatele:
L. Scholzová; Navrhovatel usnesení: J. Jindřišek
Hlasování:

Schváleno

2) Zpráva o činnosti RO za
období 17. 7. 07 - 10. 9. 07
Zprávu z jednání rady obce zmiňovaného
období přednesla místostarostka A. Vondrová. Zpráva o činnosti RO je přílohou tohoto
zápisu.
(tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ, nejpodstatnější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém
čísle zpravodaje)
Diskuse:
M. Kulhavý: Zda po uzavření veřejnoprávní
smlouvy s městem Jilemnice podle zákona
o evidenci obyvatel budou muset obyvatelé
chodit pro výměnu všech dokladů do Jilemnice.
M. Kavánová: Jedná se pouze např. o vyřízení
zrušení místa trvalého pobytu.
T. Klikorka: Kolik obec stojí soudní vystěhování občana.
J. Čížek: Pokud je postupováno podle zákona, tak nic.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
17. července do 10. září 2007.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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3) Schválení úvěrové smlouvy
Všichni zastupitelé se seznámili se zněním
úvěrové smlouvy na zajištění dostavby tělocvičny. Vybírala se jedna ze tří nabízených
variant úročení úvěru :
a) Pevná úroková sazba úvěru ve výši 5,51%
per annum a to po celou dobu splácení do
splatnosti úvěru (tj. do 31. 12. 2017)
b) Proměnná úroková sazba úvěru. Výše úrokové sazby pro první období úrokové sazby
činí 4,91% per annunm na 1 rok .
c) Proměnná úroková sazba. Výše úrokové
sazby pro první období úrokové sazby činí
5,34% per annum na 5 let.
V případě varianty b) a c) bude výše úrokové
sazby pro další období obci Poniklá písemně
oznámena bankou do desátého dne kalendářního měsíce, ve kterém končí počáteční
období úrokové sazby. Výše těchto sazeb se
nedá dopředu odhadnout.
Diskuse:
M. Kulhavý: Je pro variantu B
A. Vondrová: Podle předpovědí by v budoucnu měly úrokové sazby značně narůstat.
J. Bekr: Spíše pro variantu A
M.Kulhavý: (po krátké poradě s ekonomem)
Rozdíly jsou poměrně malé. V proměnné
sazbě na jeden rok může být v následujícím
období větší rozdíl. Smlouva nám téměř neumožňuje dřívější umoření.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o úvěru č. 0149851479 s variantou úrokové sazby A. a pověřuje starostku
podpisem této smlouvy.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka
J. Jindřišek

4) Koupě pozemků
a) RO doporučuje zakoupit pozemky, které
nabídla Obci Poniklá pí. majitelka Milada
Horáková, Kamenický Šenov, za cenu v místě
obvyklou. Jsou to: ppč. 26/1, 56/1, 56/2, na-

proti lávce. Tyto pozemky nebo alespoň části
jsou důležité pro prodloužení vodovodu Klára. Podmínkou je provést znalecký posudek.
Diskuse:
P. Plichta: Nedoporučuje odkup. Hlavní řad
je veden až k lávce a podle zákona 274/2001
se opravy na již vybudovaném vodovodu
mohou provádět za všech okolností. Některé
části parcel jsou typu les a tudíž nepotřebné.
M.Kulhavý: Doporučuje odložit. Zjistit
podrobnosti a součinnosti se Zákonem 274/
2001 a jaké části parcel je třeba pro prodloužení vodovodu Klára.
K.Kavánová: Ostatní pozemky či její části
doporučuje paní Horákové nabídnout vlastníkům okolních pozemků.
Návrh usnesení: ZO odkládá koupi pozemků
pč.26/1, 56/1 a 56/2 od paní Milady Horákové
podle ceny vyplývající ze znaleckého posudku s přihlédnutím na cenu pozemků v místě
obvyklou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

b) RO doporučuje zakoupení 1/160 pozemku
ppč. 3019, kterou obci nabízí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (cesty od
statku Šírových ke Svazarmu). Obec již na
této cestě určitý podíl vlastní. Domnívá se, že
zvýšení podílu může v budoucnu předcházet
problémům s přístupovými cestami.
Diskuse:
Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi 1/160
parcely č. 3019 typu ostatní.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

c) RO doporučuje koupi stavební parcely
č. 247 o výměře 8m2, která je ve vlastnictví
státu a je na ní postaven vysílač a tento je ve
vlastnictví obce.
Diskuse:
P. Plichta: Nejedná se o stavební parcelu pod
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vysílačem, ale o stavební parcelu, na které se
nachází zařízení s technickým vybavením
k vysílači.
Návrh usnesení: ZO schvaluje koupi pozemku stpč. 247 o výměře 8m2 za cenu pozemku
v místě obvyklou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno

5) Schválení zvýšení nájemného od 1.1. 2008
V souladu s §4 zákona č.107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“) RO doporučuje pro uplatnění
jednostranného zvýšení nájemného z bytu
v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince
2008: Maximální přírůstky nájemného vyjádřené v procentech. Výpočet měsíčního
nájemného:
Byty bývalá kategorie I: současné nájemné
18,66 Kč/m2…..nárůst 5,3%, což od 1.1.2008
bude 19,65 Kč/m2
Byty bývalá kategorie II: současné nájemné
13,57 Kč/m2….nárůst 17,1% což od 1.1.2008
bude 15,89Kč/m2
Byty se sníženou kvalitou IV: současné
nájemné 8,74 Kč/m2….nárůst 31% což od
1.1.2008 bude 11,45 Kč/m2
Diskuse:
J. Čížek: Bylo by vhodné, aby příště byl při
řešení ohledně bytového fondu přítomen
p. Šafránek.
P. Plichta: Kolik z obyvatel těchto bytů je
vůbec pravidelně platících.
Z. Petrušková: Zda toto vyplývá z nedostatku
prostředků v bytovém fondu. Bylo by dobré
do příště vypracovat přehled o hospodaření
bytového fondu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zvýšení
nájemného od 1. 1. 2008.
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6) Činnost Svazku měst a obcí
- Jilemnicko
Zprávu o činnosti Svazku měst a obcí – Jilemnicko obdrželi všichni zastupitelé v písemné
podobě
Diskuse:
Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí činnost
Svazku měst a obcí – Jilemnicko. ZO schvaluje závěrečný rozpočet Svazku měst a obcí
– Jilemnicko.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Činnost Svazku měst a obcí
- Krkonoše
Také zprávu o činnosti Svazku měst a obcí
– Krkonoše obdrželi všichni zastupitelé v písemné podobě.
Diskuse:
J. Bekr: Zda je potřeba z tohoto programu
financovat např. sněhové dělo.
M. Kulhavý: Z prostředků těchto svazků
je hlavně financován provoz Svazku. Tyto
jednotlivé projekty jsou převážně hrazeny
z financí, které získá Svazek z grantů a dotací.
Bývá z toho též financován např. cestovní
veletrh, na kterém probíhají presentace jednotlivých měst i celé oblasti Krkonoš.
J. Pičmanová: Kolik stálých zaměstnanců má
Svazek.
M. Kulhavý: Byli dva, ale v současné době se
domnívá, že jsou tři.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí činnost
Svazku měst a obcí – Krkonoše. ZO schvaluje
závěrečný účet Svazku měst a obcí – Krkonoše.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Pičmanová
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8) Schválení rozpočtových
změn
Rozpočtové změny č. 2
Dotace z Grantového programu LK na akci
Územní plán obce Poniklá – etapa koncept
činí:
Příjem 51 000,- Kč položka 4222 zvýšení
Výdej 51 000,- Kč par. 3635 pol. 6119 zvýšení
Dotace Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje- odborná příprava, uskutečněné zásahy
Příjem 5 085,- Kč pol. 4122 zvýšení
Výdej 5 085,- Kč par. 5512 pol. 5169 zvýšení
Diskuse:
Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové
změny k 31. srpnu 2007
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Diskuse
SMLOUVA V FIRMOU DOLCE VITA ČR, s.r.o.
Všichni zastupitelé obdrželi smlouvu s firmou DOLCE VITA ČR, s.r.o. v písemné podobě. Zastupitelé mohli vznést připomínky
a dodatky ke smlouvě před jejím podpisem.
Diskuse:
J. Bekr: Zda by nebylo vhodné zaplatit 10%
až po uplynutí záruční doby.
K. Kavánová: Věří v solidnost firmy, neboť
i záruka stavby je delší – 72 měsíců.
M. Kavánová: Seznámila zastupitele s problémy s vlastníky okolního pozemku.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí znění
smlouvy o dílo se stavební firmou Dolce Vita,
s.r.o.
BRIGÁDY
Na základě dopisu J. Jindřiška byl paní starostkou vznesen návrh požádat občany, zda
se nechtějí zapojit do zkrášlování obce, byť
jen např. natřením lavičky apod.

M. Kulhavý: Kritizuje přístup RO, že podněty a připomínky zastupitelů obrací proti
nim a žádá je pomoc ve formě brigády nebo
návrhů řešení.
J. Jindřišek: Snad by byl pro pomoc spolků,
ale hlavně by úklid i drobné opravy po obci
měla zastávat obecní parta. Práce stavebního
typu by měly být prováděny zadavatelsky, ne
obecní partou.
R. Šír (veřejnost): Ohradil se ohledně napadání celé obecní party.
K. Kavánová: Pomoci by mohl každý, ne
pouze občan nebo zastupitel. Zamést či sebrat
nepořádek nedá tolik práce a nevyžaduje ani
pracovní odbornost.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí svolávání brigád pověřenými zastupiteli.
POUŽITÍ HERALDICKÉHO ZNAKU PRO
KRKONOŠE – SVAZEK MĚST A OBCÍ
Diskuse:
Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO schvaluje používání heraldického znaku obce Poniklá pro propagační účely Svazku Krkonoše.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
ODPADY
Paní starostka přednesla návrh jiného a při
dodržování pravidel slušnosti i nejspravedlivějšího řešení odpadů. S firmou Pedersen
projednala možnost opětovného známkového systému. Na základě proplacených faktur
za odvoz odpadů je již zcela jasné, že bude
muset dojít ke zvýšení částky za odvozy odpadů na obyvatele. Po zaplacení poplatku za
odpady dostane každý platící občan určité
množství známek odpovídající výpočtu průměru na osobu a týden. Pokud jim toto nebude postačovat, další známky si dokoupí.
RO navrhuje v podzimním období nepřistavovat kontejnery.
Diskuse:
M. Holubec: Doporučuje v letních měsících
nevyvážet každý týden.
M. Kavánová: I toto je v novém návrhu. Zima
= 1/ týden; léto = 1/ dva týdny
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T. Klikorka: Je třeba přihlédnout na biologické odpady v ZŠ.
J. Čížek: Zjišťoval možnost vyvážení velkoobjemových kontejnerů. Pokud totiž zůstanou na místě více dní a nejsou kontrolovány,
najde se v nich řada odpadu, který tam nepatří, někdy jejich obsah navýší odvozovou
cenu nebezpečného odpadu, nebo je obsah
rozházen okolo kontejnerů. Firma Pedersen
je schopna zajistit odvoz ve smluvený den
i hodinu.
M. Kavánová: I Roprachtice jsou schopny
poskytnout tuto službu. Nyní zůstane rozhodující cena.
J. Čížek: Do příštího roku je třeba počítat
s opravami starých kontejnerů.
J. Jirouš: Když se tvoří černé skládky, proč
tedy nebudou kontejnery.
A. Vondrová: Nebezpečné odpady se uskuteční na konci září.
J. Čížek: Černé skládky v Nové Vsi a naproti
Berteru zakládají převážně turisté projíždějící
po hlavní silnici.
J. Jindřišek: Nepřistavovat kontejnery zadarmo, zřídit sběrný dvůr.
L.Scholzová: Zřízení sběrného dvora podle
zákona by obci přineslo velké finanční zatížení.
J.Čížek: Povinnost přistavení velkoobjemových kontejnerů vyplývá ze zákona.
A.Vondrová: Pokud by měl někdo větší
množství odpadu, které nelze umístit do popelnice, měla by se mu nabídnout možnost za
úplatu po dohodě v areálu firmy Bertero.
T. Klikorka: Zda by nebylo vhodné přehodnotit sběrná místa.
M. Kulhavý: Zda není třídění odpadů v Nové
Vsi, kde potom projíždějící auta odhodí i netříděný odpad, prodělečné. Jestli by nebylo
lepší v tomto místě třídění zrušit.
Z. Petrušková: Je třeba umístit do autobusových čekáren odpadkové koše.
J. Jindřišek: Nevýhoda řešení čekáren – není
do nich vidět a jsou místy scházení se různých part.
K. Kavánová: Vytkla, že popelnice na hřbitově se nevyvážejí pravidelně.
Návrh usnesení: ZO zamítá rozmístění velkoobjemových kontejnerů podzimního svozu
pro rok 2007.

11

Zprávy z obce
Hlasování:
Pro
11

Proti
P. Plichta
J. Jirouš

Zdržel se
M. Kulhavý

Schváleno

OSTATNÍ
K. Kavánova: Chválila vzhled obecního časopisu pod vedením M.Kulhavého a vznesla
požadavek, aby pan redaktor všem občanům
v časopise vysvětlil zpoždění časopisů.
M. Kulhavý: Vysvětlení v posledním čísle je.
Důvod zpoždění je, že tam chce zařazovat
nabídky kin a KD, které obdrží až na konci
měsíce.
T. Klikorka: Žádá zaměstnance Obecního
úřadu, aby do seznamů odběratelů časopisu
dopisovali i předplatitele, kteří se přihlásili
během roku.
J. Jindřišek: Žádá trochu opozdit prodej
obecního časopisu v místním novinovém
stánku.
T. Klikorka: Uvítal by to také, neboť roznáší
časopisy až o víkendu po vydání časopisu
z důvodu diskuse s občany ve svém obvodu.
M. Kulhavý: Vznesl dotaz ohledně odeslání
podkladů do INFO Krkonoš.
M. Kavánová: Ano, ale zatím bez odezvy.

10) Usnesení 7. zasedání ZO
obce Poniklá z 18. 9. 2007
96. ZO pověřuje pro 7. zasedání ZO paní
K. Kavánovou a T. Klikorku ověřovateli
zápisu, zapisovatelem paní L. Scholzovou,
navrhovatelem usnesení J. Jindřiška.
97. ZO schvaluje program 7. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý 18. září od
18:00 hodin v kancelářích ZD Krakonošův
ranč.
98. ZO schvaluje činnost RO od 17. července
do 10. září 2007.
99. ZO schvaluje Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy o úvěru č. 0149851479
s variantou úrokové sazby A. a pověřuje starostku podpisem této smlouvy.
100. ZO schvaluje schvaluje koupi pozemku
1/160 stpč. 3019.
101. ZO schvaluje ZO schvaluje koupi pozemku stpč. 247 o výměře 8m2 za cenu pozemku v místě obvyklou.

Pod horami - září - říjen

Zprávy z obce

102. ZO schvaluje ZO schvaluje závěrečný rozpočet Svazku měst a obcí
– Jilemnicko.
103. ZO schvaluje ZO schvaluje závěrečný účet Svazku měst a obcí – Krkonoše.
104. ZO schvaluje ZO schvaluje rozpočtové změny ke dni 31. srpna 2007.
105. ZO schvaluje ZO schvaluje
používání heraldického znaku obce
Poniklá pro propagační účely Svazku
Krkonoše.
106. ZO bere na vědomí zvýšení nájemného od 1.1.2007
107. ZO bere na vědomí činnost Svazku měst a obcí – Jilemnicko.
108. ZO bere na vědomí činnost Svazku měst a obcí – Krkonoše.
109. ZO bere na vědomí znění smlouvy o dílo se stavební firmou Dolce Vita,
s.r.o.
110. ZO bere na vědomí svolávání
brigád pověřenými zastupiteli.
111. ZO zamítá zamítá rozmístění velkoobjemových kontejnerů podzimního
svozu pro rok 2007.
112. ZO odkládá koupi pozemků
pč. 6/1, 56/1 a 56/2 od paní Milady
Horákové podle ceny vyplývající ze
znaleckého posudku s přihlédnutím na
cenu pozemků v místě obvyklou.

Zastupitelstvo obce Poniklá
zve občany na veřejné zasedání,
které se bude konat 27. listopadu od
17.00 hodin
v zasedací místnosti OÚ Poniklá

Program:
1)

Prodej a koupě pozemků – ÚZSVM,
KSSLK, manželé Václavíkovi,čp.447

2)

Silnice lll/29065 Poniklá - Jilem

3)

Návrh rozpočtu pro rok 2008

4)

Rozpočtové změny

5)

Členství ve Sdružení místních
samospráv

6)

Memorandum Správy KRNAP a
regionální sekce Rady KRNAP

7)

Posílení přítoku prameniště Horní
Dola

8)

Odpady, poplatek a známky

9)

Ceny a druhy jízdenek na vleku
HOMOLE

10)

Diskuse, různé

podle zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Ke členům první skupiny se připojila i starostka obce
Poniklá .

Foto: Marek Kulhavý

Cyklojízda Greenways Jizera
Cílem propagační Cyklojízdy Greenways
Jizera bylo rozšířit povědomí o projektu
a seznámit se se záměry obcí na cyklotrase
Jizera. Akce proběhla v souběhu s Evropským
týdnem mobility (16. – 22. 9. 2007).
Obec Poniklá se velmi aktivně zapojila
do této akce, neboť je spousta ponikelských
občanů a dětí, kteří jsou aktivními sportovci
a do školy či zaměstnání jezdí na kole. Právě
úsek Rokytnice nad Jizerou – Horní Sytová
se řadí mezi nejvíce nebezpečné a problematické. Jilemnicko – svazek měst a obcí již
zadal vyhotovení studie možných cyklotras
právě v tomto úseku. Hlavním kritériem je
navrhnout cestu co nejblíže k toku Jizery a co
nejvíce zachovat současnou užívanou trasu.
V pondělí 17. 9. v ranních hodinách vyjela jedna skupina cyklistů z Kořenova a druhá
od soutoku Jizery s Labem. Ke členům první
skupiny se připojila i starostka obce Poniklá
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s posilou z OÚ Poniklá, paní A. Soukupovou.
Zároveň se k ní připojila i 35 členná skupina
žáků ZŠ Poniklá. Z prvního shromažďovacího
stanoviště, Kořenova, jsme vyjeli směrem Paseky nad Jizerou. Zde cyklotrasa již funguje,
v některých místech však potřebuje opravu.
Po odpočinku a občerstvení v Pasekách jsme
se vydali opět na cestu. V Jablonci nad Jizerou
proběhlo podepsání Memoranda na městské
radnici. Školákům byly předány podrobné
informace o této akci předsedou Sdružení
Český ráj, panem Alešem Hozdeckým.
Žáci ZŠ Poniklá opustili peleton na rozcestí na Maříkově. Vzhledem ke krásnému
počasí se rozhodli prodloužit si výlet zdoláním Dušnice. V Poniklé přivítal účastníky
Cyklojízdy sám Krakonoš. Zde se od peletonu
odpojili zástupci obce Poniklá. Přece jenom
stroj paní starostové a jeho pohon nepostačoval tempu ostatních zdatných zástupců měst,
obcí a sdružení.

Zprávy z obce
Skupiny pak projížděly převážně podél
toku řeky Jizery. Na předem dohodnutých
místech (v obcích) se uskutečnily další zastávky, na kterých zástupci obcí podepsali
memorandum, mohli představit své projektové záměry, přidat se ke skupině, popřípadě
zajistili jiný doprovodný program.
V úterý 18. 9. ve 13 hodin se obě skupiny
setkaly v obci Svijany, která leží na hranicích Středočeského a Libereckého kraje.
Zde proběhlo slavnostní podepsání dohody
o partnerství za přítomností hejtmanů Středočeského a Libereckého kraje, představitelů
ministerstev a dalších významných hostů.
Dále se zde uskutečnila prezentace projektu,
tisková konference a závěrečné občerstvení.
Akce byla vyhodnocena jako velmi pozitivní. Děkuji touto cestou žákům ZŠ Poniklá
a učitelskému doprovodu. Cestu, která probíhala i na silnici I. třídy, zvládli až na menší
technické problémy perfektně.

Žáci ZŠ Poniklá opustili peleton na rozcestí na Maříkově. Vzhledem ke krásnému počasí se
rozhodli prodloužit si výlet zdoláním Dušnice.

foto: Marek Kulhavý
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Zprávy z obce

Poděkování od pana předsedy Sdružení
Český ráj patří také jim.
„Rád bych touto cestou dodatečně poděkoval všem zúčastněným a partnerům za
účast a spolupráci při Cyklojízdě Greenways
Jizera. Celá akce se setkala s kladným ohlasem
a ani úterní deštivé počasí nebrání celkově
pozitivnímu hodnocení. Již sama organizace
přinesla efekt v podobě navázání partnerství
v území a věříme, že v dalších krocích bude
započatá spolupráce úspěšně pokračovat.
Ještě jednou jménem Sdružení Český ráj
děkuji a jsem s pozdravem.“
Jiří Lukeš
Sdružení Český ráj
Míla Kavánová
starostka obce

Vítání občánků
13. srpna jsme měli tu čest, že jsme uvítali
v ponikelské obřadní síni naše nejmenší
občánky. Přišli všichni i s rodinnými
příslušníky či přáteli.
Děkujeme za tuto čest, vždyť tento obřad
je nejhezčí, jaký si každý starosta přeje pořádat
nejméně jednou za měsíc. Doufám, že jsme se

alespoň s některými neviděli naposledy.
Přejeme hodně zdraví a krásných chvil
s „mrňouskama“, kteří tak rychle vyrostou.
Míla Kavánová
starostka obce

Osud silnice III. třídy č.
29065 Poniklá – Přívlaka
Jak většina z Vás jistě ví, po sepsání petice
nejen přívlackých občanů, byl proveden další
krok, a to předání petice panu hejtmanovi
Libereckého kraje, panu P. Skokanovi.
Krajský úřad, odbor dopravy, se v čele s paní
Jakešovou začal touto žádostí zabývat.
Byla
zpracována
studie
„Odhad
investičních nákladů na rekonstrukci silnice
III/29065“.
Výše investice byla spočítána odborníky
od 12,5 do 35 miliónů korun českých.
Dne 15. října byla sjednána schůzka v budově Krajského úřadu LK se zástupci obce
Poniklá a odboru dopravy LK. I přes naléhání
petanta, pana L. Chluma, se schůzka uskutečnila v administrativní budově LK, nikoliv na
místě samotném.
LK v současné době připravuje projektovou dokumentaci na předmětnou stavbu,

Přejeme hodně zdraví a krásných chvil s „mrňouskama“, kteří tak rychle vyrostou.

foto: Miloš Hájek
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Zprávy z obce

včetně podání přihlášky na opravu silnice III/
29065 do Regionálního operačního programu s možností realizace opravy v roce 2008
či 2009. Vzhledem k tomu, že se jedná o úsek
silnice III. třídy, který nemá charakter silnice
dle zákona č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, LK se
pokusí zajistit v blízké době opravu předmětné pozemní komunikace, za podmínky jejího
převodu do vlastnictví obce Poniklá.
Z výše uvedeného vyplývá, aby zastupitelstvo obce projednalo převzetí silnice III/
29065 do svého vlastnictví po opravě komunikace a následně, aby obec Poniklá požádala
majetkového správce silnic ve vlastnictví LK,
Krajskou správu silnic LK, o darování pozemní komunikace.
Musíme přiznat, že tato silnice má charakter komunikace místní a krok LK – předání silnice obci je opodstatněný.
O této záležitosti se bude jednat na
nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva
Obce Poniklá.
Míla Kavánová
starostka obce

zastupitelstvo velký úkol a zvládnutý jen díky
velké angažovanosti zastupitelstva a starostky.
Neboť nejdříve sehnat vládního poslance, který podpoří a pomůže zajistit finanční dotaci
z Ministerstva financí ve výši 10 mil. Kč na
první etapu, tj. Hala, je dost těžké a když se
tyto peníze dostanou, také je ekonomicky
prostavět. Jistě je to i zásluha bývalé starostky,
která již znalostí prostředí a způsobem jednání příznivé prostředí pro dotaci pomohla
vytvořit.
Jedna věc však je, dotaci sehnat a další,
jak s ní co nejlépe naložit. Příslib dotace ještě
neznamenal, že ji obec dostane, protože jako
její podklad je předepsaný dost složitý postup
žádosti. Na toto zpracování bylo nutno najmout zpracovatele, který žádost a vyplnění
potřebných formulářů provedl na základě
v krátké době zpracované projektové dokumentace a rozpočtu stavby. Uvolnění dotace
z MF však stále nepostupovalo dost rychle
a stále byly požadovány další a další doklady,
které p. starostka musela zajistit a předat na
ministerstvo.
Další úkol byl zajistit firmu a jmenovat

První den ve škole
V měsíci září se poprvé otevřely dveře naší
devítileté ZŠ pro devět nových prvňáčků.
V nově upravené třídě budou polykat
první písmenka a číslice společně s druháčky.
Paní učitelka L. Holubcová je velmi hezky
přivítala, každý si zazvonil na zvoneček, i pár
písniček zaznělo. Prvňáčkům přeji samé jedničky a žádné slzičky, spoustu krásných zážitků a nových vědomostí, které budou moci
předat nám, rodičům, protože my tak rychle
zapomínáme …
Míla Kavánová
starostka obce

K tělocvičně
Vážení čtenáři,
jak jistě víte, přistavuje se Sportovní hala
se šatnami a ubytovací částí k základní škole
ve vaší obci. Je to na tak malou obec a nové

V měsíci září se poprvé otevřely dveře naší devítileté
ZŠ pro devět nových prvňáčků.

Foto: Obecní úřad
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výběrovou komisi, jejímž úkolem bylo na
základě výběrového řízení, které bylo vyhlášeno, vybrat dodavatele stavby a stavební
dozor.
Jediným kritériem pro výběr dodavatele
stavby bylo s ohledem na nedostatek obecních finančních prostředků stanoveno, že
vyhraje dodavatel stavby s nejnižší cenou za
dodávku stavby, a tím se stala firma DOLCE
VITA s.r.o. z Ústí nad Labem. Po jejím vítězství bylo nutno ještě 15 dnů čekat, zdali se
některá ze zúčastněných firem účastnící se na
výběrovém řízení neodvolá. Tím se dostalo
převzetí a zahájení stavby do 5. září tohoto
roku.
Začátek prací, jako je sejmutí a odvoz
ornice včetně výkopu základové jámy, šlo
velmi rychle.
O to větší překvapení bylo, že dodavatelská firma zahájila práce s 5 pracovníky
a mistrem, protože jejích dalších 20 pracovníků v době výběrového řízení od firmy
odešlo. S tímto podstavem pracovníků, někdy
8 někdy 4, se stavělo až do 24. října. I když
se pracovalo o sobotách a nedělích, narostl
v plnění harmonogramu předloženém dodavatelem stavby velký skluz. Požadavek
investora na posílení stavu pracovníků nebyl
plněn. K němu došlo 25. října o dalších 8 zedníků a dělníků na stav 13-16 pracovníků, a
to na tak velkou stavbu není mnoho. Jen pro
ilustraci objemu prací, které je třeba na Hale
dle rozpočtu provést. Pominu-li zemní prá-

Zprávy z obce
ce, tak beton základů 78 m3, podkladní bet.
deska podlahy 46 m3 s podkladní vrstvou
z akadamu 72 m3, cihelného zdiva 292 m3,
opěrné zdi z bet. tvárnic tl. 40 cm 144 m2
vnitřní omítka 644 m2, podhled v hale včetně
tepelné izolace 480 m2 pobití střechy prkny
640 m2 /16 m3/. Pokud se v krátké čase povede dokončit střechu, bude možné zahájit
práce elektrikářské a topenářské.
Jako každý rok nás zaskočila zima a pracovní podmínky pracovníků na stavbě se
velmi zhoršily a může být ještě hůř, jestli se
nepovede dopravit na stavbu 20 m dlouhé
střešní vazníky a osadit je do výšky 7,2 m
v počtu 28 ks.
Každý týden v úterý pořádáme kontrolní
dny stavby, kde se projednávají aktuální postupy prací a co je možno pro jejich urychlení
provést. Přizvali jsme dodavatele profesí elektroinstalace, sportovního nářadí, dodavatele podhledu a podlahy v hale, abychom pro
ně stavební připravenost co nejlépe zajistili.
Protože stavba haly je propojená do 3 objektů, tj. Šatny a Ubytovací část, mělo by se
v případě další dotace pokračovat na těchto
objektech, včetně propojení vody, topení
a elektro ze stávající budovy školy, s kterou
jsou všechny nově budované objekty spojeny
přes objekt Šatny. Teprve po jejich dokončení
bude mít celý areál smysl.
Bohuslav Šír
stavební dozor investora

Obecní úřad v Poniklé vás všechny srdečně zve na

Obecní ples
19. 1. 2008 do Pohostinství pana Mádle. K tanci
a poslechu bude hrát KPK Vrchlabí, začátek od
20.00 h.
16
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Ze školních lavic a kabinetů

Ze školních lavic a kabinetů
Ze základní školy
Určitě jste se mnozí z Vás doslechli, že stát
v rámci úsporných opatření přestal financovat připojení škol k internetu. A protože jsme
této vymoženosti doposud využívali, museli
jsme o prázdninách přistoupit k řešení tohoto
problému. Zároveň jsme tuto situaci využili
k definitivnímu odstřižení od firmy AutoCont On Line, která pro ministerstvo školství
zajišťovala projekt INDOŠ /vybavení škol
počítači/ a následně převzala už školami placenou správu počítačových sítí ve školách.
V rámci této akce došlo ke zvýšení
výkonnosti počítačů a zrychlení připojení
k internetu, a to jistě přispělo ke zkvalitnění
výuky.
Touto cestou bych chtěl poděkovat Ing.
P. Plichtovi za uhrazení vstupních nákladů

spojených s novým připojením k internetu
a J. Kubínovi a J. Harcubovi za přeinstalování
PC a převzetí správy počítačové sítě.
Zdeněk Vinklář
ředitel školy

Díky za brambory
Vzhledem k nečekaným problémům se
sklizní brambor kombajnem jsme byli nuceni
provést ruční sběr brambor. Chtěla bych tímto poděkovat řediteli školy, který uvolnil žáky
8 a 9 třídy. Sběr brambor probíhal za pěkného
podzimního počasí. Žáci obou tříd sbírali
jako o život, a tak za dva dny bylo hotovo.
Myslím, že sběr brambor byl pro mnohé
vítaným zpestřením a odměna 20,- Kč za pytel stála za to.

Žáci obou tříd sbírali jako o život, a tak za dva dny bylo hotovo.
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Alena Vondrová
Krakonošův ranč

foto: Krakonošův ranč
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Děti, pozor silnice
Město Jilemnice ve spolupráci se svými
partnery Jilemnicko – svazek měst a obcí,
Policií ČR Semily a BESIPem zpracovalo
pilotní projekt, jehož cílem je rozšířit vzdělání v oblasti chování v silničním provozu
mezi žáky prvních tříd. Právě tyto děti
čeká na cestě ze a do školy spoustu nástrah
a nepoznaných věcí, které se týkají silničního provozu. Co která dopravní značka
znamená, jak se chovat na přechodu, jak
se chovat při přechodu silnice kde přechod
chybí, jaké oblečení je nejvhodnější pro
bezpečnou cestu po silnici, jak se chovat
v těsné blízkosti silnice, … - to je jen zlomek otázek, na které děti dostaly odpověď

Ze školních lavic a kabinetů
v průběhu dne „Děti, pozor silnice“, který
se uskutečnil také v naší ZŠ Poniklá. Řady
ponikelských prvňáčků byly posíleny prvňáčky z Víchové nad Jizerou. Zábavnou
formou her, pohádek a soutěží zvládly děti
celou problematiku na jedničku. Odpoledne si ještě vyzkoušely střelbu z „paintball“
pistole a signálním výstřelem, na přání dětí
zelené barvy, byl celý den ukončen.
Děti obdržely propagační i pracovní
materiály BESIPu a Policie ČR. Prvňáčkům
se den opravdu líbil, proto si jistě nabyté
vědomosti budou velmi dobře pamatovat.
Míla Kavánová
starostka obce

Zábavnou formou her, pohádek a soutěží zvládly děti celou problematiku na jedničku.

foto: Obecní úřad
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Nejmladšími občánky Poniklé jsou:
Ondřej Mochaň,
narozený dne 30. 8. 2007
Matylda Borde,
narozená 20. 7. 2007
David Patočka,
narozený 21. 10. 2007
Pyšným rodičům přejeme mnoho krásných rodinných chvil nad postýlkou, človíčkovi pak hodně zdravého křiku, aby sousedé
záviděli.

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Pro své „ANO“ společné cestě životem si
vybrali den
14. července pan Richard Stojka se slečnou Hanou Nechanickou
4. srpna pan Zdeněk Svatý se slečnou
Danou Novotnou
Novomanželům přejeme hodně štěstí,
vzájemného porozumění a pohodových společných chvil.
Dne 6. září oslavili manželé Bohumil
a Jaroslava Rychtářovi, Poniklá 141, Diamantovou svatbu. Neuvěřitelných 60 let
společného života jsme měli tu čest oslavit
s manželi Rychtářovými v prostředí jim nejbližším. Nad obrovským dortem, mezi krásnými květinovými dary a nad kronikou pro
společenské záležitosti jsme zavzpomínali na
osoby a situaci v Poniklé před pár desítkami
let. Ani současnost nezůstala opomenuta.
Manželům Rychtářovým děkujeme za
příjemné přijetí a přejeme jim hlavně hodně
zdraví, domácí pohodu a hodné a spolehlivé
přátele vždy nablízku.
Jen o deset let méně společného soužití,
svatbu Zlatou, oslavili dne 26. října Jaroslav
a Jiřina Lukešovi, Poniklá 470. Ani oni nepřijali pozvání do obřadní síně. Rozjeli jsme
se tedy za nimi domů. Velmi nás potěšila
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rodinná pohoda a velmi mladý vzhled obou
manželů. Opět jsme zavzpomínali, tentokrát
na obyvatele Přívlak, na provoz „Jeslí“, …
Manželům Lukešovým přejeme hodně zdraví, mnoho krásných společných chvil a více
ponikelských návštěv.

Životní jubilea:
91 let paní Ludmila Fišerová, Po čp.285
85 let paní Věra Šimůnková, Po čp.465
75 let pan Jaroslav Vaníček, Po čp.228
75 let paní Anička Udatná, Po čp. 321
75 let paní Pavlína Kocourová, Po čp. 42
70 let paní Marie Borseková, Po čp.264
Všem srdečně blahopřejeme a přejeme hodně
zdraví a pohody do dalších let.

Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili:
dne 26. srpna s Bohumilem Zemánkem, ve
věku krásných 92 let,
dne 24. října s paní Magdou Smrčkovou, ve
věku 81 let.
Všem pozůstalým přejeme mnoho nestárnoucích krásných vzpomínek, upřímnou
soustrast.
Připravil obecní úřad

Poděkování rodiny
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naším tatínkem, za projevenou účast
i květinové dary. Děkujeme paní MUDr. Karáskové za péči a paní Stínilové za její řeč na
rozloučenou.
Zemánkovi
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Bobr počtvrté
To není pozvánka do ZOO ani do míst
jejich výskytu. Je to možnost nahlédnout do
extrémního závodu tříčlenných štafet - Bobr
cup 2007 v Litovli.
Už po třinácté mohli skuteční drsňáci
ochutnat prach, bláto a vodu a na vlastní kůži
okusit tvrdost kamenů na trati tohoto závodu.
V závodu, který se nevzdává a ve kterém si
závodníci sáhnou na dno svých sil, museli
absolvovat běžci 15 km s 5 brody přes řeku,
cyklisté 25 km se 3 brody a kajakáři 6 km
proti i po proudu řeky Moravy se 2 brody
a závěrečným výstupem na šikmou rampu
a sjezdem do koupaliště.
Již po čtvrté se tohoto závodu zúčastnilo
družstvo VYPÁLENÉ ŠVESTKY. Věhlas TJ
Sokol Poniklá v kategorii veteránů hájil starosta Ladislav Soukup a místostarosta Karel
Scholz. Vodáka jsme si museli vypůjčit až
na Moravě, a to toho nejlepšího - Vlastimi-

la Mrůzka (tatínka mistra světa na divoké
vodě).
Při jedné „přípravné poradě“ se zrodil
bláznivý nápad sestavit druhé družstvo.To se
během týdne podařilo a do startovní listiny
byli přihlášeni pod názvem MISTŘI PARKETU Mgr. Jiří Paulů, Ondřej Scholz a Tomáš
Jindra – tanečníci ze známé skupiny Paul-Dance Jilemnice a členové TJ Sokol Poniklá.
Přestože nikdo z nich se kromě tance nevěnuje výrazněji nějakému sportu, na start se
postavili společně s profiky. Nejstarší účastnicí co do počtu startů byla cyklistka štafety
„hledá se sponzor..“ Alenka Soukupová.
Na úvod je toho až až.
Naši sportovní náladu trochu kazily
zprávy o počasí, které hlásily na Moravě stálé
srážky a zvýšené hladiny řek. No, snad to nebude tak hrozné.
Do Litovle vyrazili 6. října v 7 hodin
správně bojovně i fandovsky naladěni nejen
naši závodníci, ale i početná sestava fanclubu.
Cestou nás zastihla nemilá objížďka, která

Foto: TJ Sokol Poniklá
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Ping - pong

trasu trochu protáhla.
překvapení i zděšení to
V cíli pohled na vodu
bylo nahoře. Hlavou
– je to hrozné!!! Tam,
se mu honilo: “Sjet do
- to není sport, to je zábava kde v minulých ročnících
vody pozadu, nebo si
bylo vody po kolena, se
nějakým
způsobem
Každou
středu
v
17:30
ve
letos valila hnědá voda
natěsnat nohy okolo
školní tělocvičně.
ve výši ramen urostlých
sedáku? Co když se
mužů. Kam voda saha„udělám“ – to se z lodi
Bližší informace vám
la něžným dívkám si
a z pod hladiny asi nedovedete asi představit. poskytne Marek Kulhavý dostanu. Ale přece to
Při jednotlivých krocích
svému teamu nepokana tel: 736 109 917.
„brodem“ s výskokem lazím?“ A nepokazil.
paly po vzduchu. Kde býVšechna družstva
valo suché a prašné pole,
se sice ocitla lehce vedbylo nepříjemné bláto. Ale co, tenhle závod
le BEDNY, ale stálo to opět za to. Družstvo
se nevzdává. Posíleni „švestkově-iontovými
Vypálené švestky skončilo ve své kategorii
prostředky“ vyrážíme do toho!
12. z 25, celkově obsadili 91. místo. Družstvo
Na start se postavilo 213 štafet „krásných
Mistři parketu bylo v kategorii mužů 92. ze
bláznů“.
162 a celkově 118. Družstvo Áji bylo 14. ze
Běžci 15 km zvládli bez problémů a ne26 a celkově 162. z 213 štafet.
čekaném čase, cyklistka měla technické
Myslím, že se vůbec nemají za co styproblémy a jeden z vodáků si v zápalu boje
dět!!!
nabral při nástupu vodu do lodě (plavidlo
Kdo by se chtěl o tomto závodu dozvěmělo rázem dvojnásobnou váhu pro výstup
dět více, musí vyhledat www.bobrcup.cz/
na rampu) a také si ji nevědomky otočil. Jaké
bobrcup.
Lenka Scholzová

Mistři švestky na vypáleném parketu
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Co se děje v SDH Poniklá
Branný závod
V Bukovině u Čisté dne 13. 10. 2007 probíhala první disciplína celoroční hry Plamen
„Branný závod“. Zúčastnilo se 77 pětičlenných kolektivů a 6 jednotlivců za dorost.
Branný závod je vytrvalostní běh na
2 km, kde je po trati 5 kontrol – střelba, uzle
– topografie, požární ochrana, lano a zdravověda, z čehož vyplývá, že i zručnost a zdatnost
je důležitá.
První krok v této sezóně jsme zahájili zcela úspěšně. Našim osmi pětkám, z toho 2 byly
mladší a 6 starších, se vedlo obstojně. Mladší
družstva, i přesto, že byla nejmladší v kategorii, se umístila na krásném 5. a 10. místě
z 23 kolektivů. A starší družstva se opravdu

vyznamenala, obsadila 1. 2. 3. 8. 9. a 12. místo
ze 45 družstev. Dorostenky se umístily na
druhém místě z 6, taktéž i dorostenci na
2. místě, ale z 5 kolektivů. Za jednotlivce běžel Jakub Jirouš, který se umístil na 1. místě.
Gratulujeme!
Všichni soutěžící k obědu dostali tradiční guláš s chlebem, který po té námaze jistě
přišel vhod. Počasí nám přálo kupodivu celý
den, tak až na ty nervy panovala dobrá nálada. Každý si s sebou odvezl pamětní medaili,
což děti ocenily.
Start sezóny máme tedy zdárně za sebou
a teď nás čeká další trénování na jaro.

Mladí hasiči na přípravném soustředění v Lučanech nad Nisou.

Monika Jonová

foto: Míra Jirouš
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Co se děje v SDH Přívlaka
100 let SDH Vítkovice
22. 9. 2007
Všechno začalo pozváním SDH Vítkovice, abychom se jako sbor zúčastnili oslav
100. výročí založení sboru ve Vítkovicích.
V rámci oslav měla proběhnout ukázka
historické techniky a jak sami všichni dobře víte, tak této historické techniky máme
opravdu požehnaně!
Organizaci si vzal na svá bedra bratr Jan
Kubín ml.. Bohužel, jak to již tak na podzim
bývá, každý má doma moře práce, jeden dělá
střechu, druhý má doma zedníky, další vybírá brambory atd. Po usilovném telefonování
a shánění se k reprezentaci našeho sboru
uvolil ještě bratr Tomáš Dolenský a tak jsme
mohli vyrazit.
V sobotu v 8 hodin ráno jsme byli
připraveni na Přívlace u lávky a očekávali
příjezd auta s podvalníkem. V 8:05 zvoní
telefon a dozvídáme se překvapivou věc, že
chlapi z Vítkovic už projeli celou Přívlaku

a nikde nás nepotkali a že už jsou až u Domu
s pečovatelskou službou. Tak jsme jim rychle
vysvětlili, že tam opravdu konec Přívlaky
není a ať pokračují dále po silnici. Vše měli
perfektně připraveno a vzhledem k nedávnému úklidu v hasičárně jsme historickou
stříkačku naložili a na podvalníku upevnili
během 10 minut. Cestu do Vítkovic jsme si
zkrátili vyslechnutím programu slavnostního dne a několika hasičskými historkami.
V dolních Vítkovicích na hřišti u školy
jsme složili stříkačku a přesunuli se do horních Vítkovic ke kostelu, kde měla dopoledne probíhat soutěž. Protože jsme jako jedni
z mála (to málo bylo konkrétně čtyři) měli
vycházkové uniformy, pohotově z nás bratři
a sestry z Vítkovic udělali časoměřiče. Nijak
jsme se nebránili a v rámci svých možností
se statečně ujali svěřeného úkolu. Celkem se
na start postavilo 9 družstev mužů a 3 družstva žen. Terén pro útok byl opravdu horský.
Startovalo se u silnice kolmo do svahu po
louce se sice posekanou, ale neshrabanou
trávou. Na tomto profilu a podmínkách

Terén pro útok byl opravdu horský. Startovalo se u silnice kolmo do svahu po louce se sice
posekanou, ale neshrabanou trávou.

foto: Jan Kubín ml.
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tratě jsme s Tomášem
a ukázala, že nepatří
Hon na zajíce a tradiční zábava
ocenili, že se velmi podo starého železa.
dobá skutečnému záS Tomášem jsme
sahu a teprve takto se
zapojili do pumpovápozná, kdo má jenom
ní přihlížející tatínky
natrénováno a kdo
a pomalu se vytratili
u toho ještě přemýšlí.
ke stánku s občerstvebudou v sobotu 24. listopadu.
Soutěž probíhala bez
ním, kde jsme setrvali
problémů,
všechna
až do doby, než došla
družstva dopravila vodu a nedošlo k žádnépára v jilemnické stříkačce, kterou nám do
mu úrazu. V poledne následoval přesun na
naší stříkačky hnali vodu.
hřiště ke škole.
Po ukázce historické techniky následoDole na hřišti cca ve 14 hodin proběhlo
vala zábava pod širým nebem. Kapela Konec
vyhlášení vítězů. Žádné družstvo neodešlo
konců hrála pestrý repertoár pro cca 150bez ceny a mezi všemi panovala přátelská
200 návštěvníků, na kterých bylo opravdu
atmosféra. Dalším bodem programu byla
vidět, že se baví. Ani my z Přívlaky jsme
ukázka historické hasičské techniky. Ač prý
nezůstali pozadu a ukázali, že náš sbor má
bylo přislíbeno asi 10ks stříkaček, sešly se
velice aktivní členy. Ke konci zábavy nás i se
pouze 4. Parní stříkačka z Jilemnice, naše
stříkačkou bratři z Vítkovic opět odvezli do
přenosná ruční čtyřmužka, velká vozová
Poniklé a plni zážitků jsme se okolo půlnoci
čtyřmužka a ještě jedna stará motorka. Po
uložili doma ke spánku.
roztopení parní stříkačky měly děti o zábavu postaráno. Naše stříkačka po několika
Za SDH Přívlaka
Jan Kubín ml. a Tomáš Dolenský
letech také vymetla vodou pavouky z hadic

Poslední leč

Dole na hřišti cca ve 14 hodin proběhlo vyhlášení vítězů. Žádné družstvo neodešlo bez ceny a mezi
všemi panovala přátelská atmosféra..

foto: Jan Kubín, ml.
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Co se děje v TJ Poniklá
Okresní soutěž ve fotbale muži - podzimní kolo
Pořadí

Tým

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1.

Sokol Dolní Branná B

13

8

3

2

47:26

27

2.

SK Mírová B

13

7

5

1

35:18

26

3.

Sokol Rovensko B

13

7

4

2

38:23

25

4.

Sokol Martinice

13

7

4

2

33:22

25

5.

TJ Poniklá

13

7

2

4

28:25

23

6.

Sokol Mříčná

13

6

2

5

33:23

20

7.

SK Studenec B

12

6

1

5

32:26

19

8.

Zálesní Lhota

13

4

4

5

36:34

16

9.

TJ Košťálov C

13

4

3

6

38:33

15

10.

HSK Benecko

13

4

3

6

31:39

15

11.

FC Víchová B

13

4

2

7

20:24

14

12.

Spartak Rokytnice B

12

3

3

6

26:34

12

13.

Sokol Horka

13

2

1

10

16:43

7

14.

TJ Vysoké B

13

2

1

10

08:51

7

Okresní přebor ve fotbale žáci - podzimní kolo
Rk.

Tým

Záp

+

0 -

Skóre

Body

1.

SK Studenec

10

9

1

0 74:01

28

2.

TJ Poniklá

10

9

1

0 47:03

28

3.

Sokol Horka

10

7

1

2 55:07

22

4.

Jiskra Libštát B

10

7

0

3 23:15

21

5.

SK Semily B

10

5

1

4 36:36

16

6.

Sokol Jablonec

10

4

3

3 42:21

15

7.

SK Mírová

10

3

2

5 15:27

11

8.

FC Víchová

10

2

1

7 41:20

7

9.

Spartak Rokytnice

9

1

2

6 10:30

5

10.

TJ Vysoké

10

0

1

9 01:86

1

11.

Sokol Roztoky

9

0

1

8 01:99

1

Zdroj: www.fotbal.cz
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme všem, kteří poslali odpovědi na otázky minulého kvízu. Dostali jsme ale pouze
2 odpovědi, naštěstí správné, které samozřejmě bohatě odměníme.
Správné odpovědi byly:
1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6c, 7c, 8b, 9b, 10a
Výherci:
Barbora Hájková, Poniklá 56
Kryštof Hájek, Poniklá 56
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří nás upozornili na to, že notová osnova nemá
řádky, ale linky. Za nepřesnost se omlouváme.
Tentokrát jsme vám pro zpestření připravili jednoduchou křížovku. Sněhu bude letos asi
požehnaně, takže tématem křížovky je zima a vše, co k ní patří. Vyluštěnou tajenku nám pošlete
do 2. 1. 2008 na adresu marek@rautis.cz nebo ji nechte na Obecním úřadě. Pokud ještě navíc
splníte to, co tajenka říká, budeme mít velkou radost.
A pozor - hraje se o 3 celodenní dětské permanentky na náš vlek, které do soutěže věnoval Obecní úřad.
Tradiční vánoční jídlo (ryba)
Stroj na úpravu sjezdovky
V jakém měsíci je první zimní den?
Vyznačená dráha pro běžkaře
Disciplína sjezdového lyžování
Přepravní zařízení pro lyžaře
Kašpar, Melichar a .....
Písně, které zpíváme o Vánocích
Co mají hokejisté na nohou?
V jaký den letos budeme slavit Štědrý den?
Kdo chodí spolu s Mikulášem a čertem?
Co v zimě padá místo deště?
Vánoční pečivo
Velká masa ledu v horách
Nejvýznamnější prosincové svátky
Co nosí Ježíšek?
Nebezpečné uvolnění sněhové pokrývky v
horách
Připravila Bára Konvalinková
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Z deníčku
Ponikelský
ponikelského
kulturník
ochotníka
SATORI slaví 15 let
Ano, je to již 15 let, kdy za Vámi poprvé
přišel vokálně-instrumentální soubor SATORI se svým vánočním vystoupením. Od této
chvíle máte možnost se s námi setkávat každý
rok, nejen na vánočních koncertech, ale také
na tradičních koncertech jarních.
SATORI ale nevystupuje jen v Poniklé
– mimo blízkého okolí vyrážíme také na cesty
delší. Měli jsme tak možnost poznat spoustu
zajímavých míst, měst a vesniček, ale také lidí,
zpěváků a hudebníků. Vystupovali jsme nejen ve spoustě chrámů, divadel a kulturních
domů, ale také třeba v jeskyni, hypermarketu
nebo na soutěži sokolských(!) sborů. Několikrát jsme také vycestovali za hranice, a to do
Německa, Francie a Polska.
Chceme Vás tímto srdečně pozvat
na oslavu našeho výročí, které oslavíme
(jak jinak) vánočním koncertem v sobotu
22. 12. 2007 v 18 hod. v sále pohostinství
Mádle (bývalá kantýna SEBA). Tradičně si
na naše vánoční koncerty zveme nejrůznější
hosty a ne jinak tomu bude i letos. Věřím, že
se vše podaří a vy budete mít možnost vidět
a slyšet SATORI „tak, jak je neznáte“. Zatím
ovšem více neprozradím.
Dále Vás zveme na tradiční předvánoční
trhy v Jilemnici, kde v sobotu 15. 12. zpíváme
od 16 hod. na tamním náměstí.
Zveme Vás srdečně nejen na oslavu
našeho výročí, ale na všechny akce a koncerty
vokálně-instrumentálního souboru SATORI.
Vždyť vše, co děláme, děláme pro Vás. Bez vás
- posluchačů by naše práce ztratila svůj smysl
a proto děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na
další setkávání na našich koncertech.
Jirka Votrubec
vedoucí souboru

O zvonech (nejen) v Poniklé
Ke každému pořádnému kostelu od pradávna náleží zvonice. Ale proč? Mám pocit, že

27

v současnosti nám již vyzvánění zevšednělo
natolik, že málokdo už podle odbíjení měří
čas či s úderem klekání sepne ruce k modlitbě, jako tomu bývalo dříve. Po pravdě k tomu
není ani důvod. Vždyť mnohem pohodlnější
je podívat se na své náramkové hodinky
či display mobilního telefonu. A to je těch
ukazatelů času mnohem více! Avšak primární
úloha zvonů tkví někde jinde.
Zvony, tehdy spíše kovové cimbály a rolničky, jsou starší než křesťanství. Nicméně za
jejich současnou podobu vděčíme mnichu
eophilovi, který v roce 1160 popsal postup
výroby zvonů a byl prohlášen za vynálezce
metody jejich výroby. Zvony se pak pro svoji
signalizační funkci dobře ujaly i jako důležitý
prvek křesťanských svatostánků. Zvony se
buď zavěšovaly na kostelní věže, jež ke kostelu přiléhaly, tak tomu je ve většině případů, či
se v areálu kostela stavěly samostatně stojící
zvonice. I v těch nejmenších vesničkách byl
později zavěšován alespoň malý umíráček.
Buď v kapličce nebo na konstrukci jednoduché zvonice. Marie Terezie roku 1751
dokonce vydala nařízení, které přikazovalo
vybudovat v každé obci alespoň zvoničku,
varující před požárem. Mnohé zvony vzaly za
své během válečných let, čímž si jsou osudy
zvonů v našich zemích velmi podobné. Za
všechny uvedu příklad z ponikelské farnosti.
Roku 1682 byl v Poniklé postaven na místo roubeného kostela kostel zděný, který byl
bez věže, jelikož stará dřevěná zvonice, stojící
poblíž, nepřestala sloužit svému účelu. Tento
stav trval až do roku 1803, kdy byla ke kostelu přistavěna věž a na ní zavěšeny tři zvony
z původní zvonice, jež byla stržena. Zvony
pocházející z let 1555, 1601 a 1623 byly nedílnou součástí života obce až do doby, kdy se
zvony díky ušlechtilé zvonařské slitině (mědi
a cínu v poměru 77:23) začaly přetavovat na
granáty a nábojnice.
Ve středu 20.září 1916 nadešel pro ponikelskou farnost smutný den – loučení se
zvony.
„Sotvaže skončena byla mše svatá o 8. hodině, již se hlásili zdejšímu nově ustanovenému

Pod horami - září - říjen

Ponikelský kulturník

administrátorovi P. Josefu Říhovi dva mužové
sem přibyvší , za nimiž v malé chvíli se dostavil
vojenský zástupce p. Rudolf Kaan, aby započali se snímáním dvou zvonů ze zdejší kostelní
věže. Naposledy ještě zahlaholily milým svým
hlasem svolávatelé lidu ke službám Božím,
naposledy zazněly všechny zvony ponikelské,
aby zmlkly navždy. Těžko se loučil zdejší lid
s těmito památnými zvony, jež zaznívaly kolika generacím v dobách dobrých i zlých. Vždyť
původ jejich dle nápisů byl z roku 1555, 1601
a 1623. Kdo by se divil, že zvlhly smutkem
a bolem nad touto těžkou ztrátou oči zdejších

osadníků. Ihned přikročeno k práci. Zvony
2 sňaty a oknem k jihu obráceným shozeny
dolů. Vše dálo se rychle, bez zvláštní příhody.
Zvony již na zemi ležící ochotně ofotografoval
místní fotograf p. Heina, od něhož 1 podobizna
velkého zvonu a 2 podobizny zvonu malého
jsou ve zdejším archívu na věčnou paměť uloženy. K večeru pak oba zvony byly naloženy na
vůz a na nádraží Přívlaka – Poniklá odvezeny
a zváženy. Velký zvon vážil, jak v protokolu zaznamenáno, 760 kg a malý 297 kg.“
(citováno z obecní kroniky)
A tak první
světovou
válku
přestál pouze nejstarší zvon z roku
1555, jenž nese nápis: „Tento zvon slit
jest ke cti a chvále
Pána léta Páně
M D X X X X X V “.
Náhradou
za
zrekvírované zvony
byly v letech 1924
a 1929 za přispění
farníků a místních
dobrodinců pořízeny zvony nové.
Nicméně ani
jim osud nepřál, neboť i je pohltila válka, tentokrát druhá
světová. Stalo se
to 2. února 1942,
kdy přišel rozkaz
zrekvírovat
oba
zvony ulité v letech
1924 a 1929. Zvony
vážily 400 kg a 120
kg.
Vykonávání
rozkazu se zúčastnil
německý
farář P. Schneider
(ač Němec, uměl
výborně
česky
a do Poniklé byl
dosazen na podzim
roku 1941). Snad
A tak první světovou válku přestál pouze nejstarší zvon z roku 1555, jenž nese jen pro zajímavost
zmíním, že na
nápis: „Tento zvon slit jest ke cti a chvále Pána léta Páně MDXXXXXV“.
foto: Miloš Holubec, ml.
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území Čech zůstalo po druhé světové válce
pouze 13% původního počtu zvonů, na Moravě dokonce 6%.
Poválečná léta nebyla pro náhradu
zrekvírovaných zvonů nejšťastnější, a tak se
Poniklá dočkala prvního nového zvonu až
v roce 1982, kdy byl pořízen zvon s nápisem
„Ke cti sv. apoštola Jakuba staršího“. V roce
1986 byl pořízen druhý zvon s reliéfem Panny Marie nesoucí nápis „Velebí duše má Pána,
můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli“.
Oba zvony včetně nejstaršího z roku
1555 najdete na ponikelské kostelní věži dodnes. Pro úplnost se ještě zmíním o umíráčku
nacházejícím se v sanktusové vížce, který
pochází z roku 1888.
Na závěr si přejme, aby zvony do budoucna sloužily již jen bohulibým účelům
a nikoli jako rezervy jakostního kovu pro
válečné potřeby.
Miloš Holubec, ml.

Pouť u nové kapličky ve
Stromkovicích
Půjdeme?
V neděli 19. srpna si na tuto otázku odpovědělo kladně asi 250 lidí, kteří se vydali
pěšky, na kole či autem na mši svatou, nebo
jen tak ze zvědavosti do Stromkovic k nově
zrekonstruované mariánské kapli. Také jsem
se zeptal: „Půjdeme?“ a vyrazili jsme pěšky z Jablonce přes Vojtěšice a Bratrouchov
místními pěšinami, cestami, loukami, lesy.
Obdivovali jsme krásu Božího stvoření, dílo
lidských rukou, modlili jsme se, supěli do
kopců a když se nám v lese ztratila pěšina, tak
jsme i trochu bloudili. Šli jsme prostě pouť,
krátkou, ale krásnou. Počasí všem poutníkům
přálo a tak jsme se na mši svaté sešli v hojném
počtu.
Mše svatá obětována za zesnulého pana
Daňka, hlavního iniciátora znovupostavení

Oba zvony včetně nejstaršího z roku 1555 najdete na ponikelské kostelní věži dodnes.

foto: Miloš Holubec, ml.
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Stromkovická kaplička v
datech
1863

Založení tohoto poutního místa

1928

Kaplička jako zázrakem přežila
silnou vichřici

1964

Oprava podezdívky a střecha
pokryta plechem

1975

Kaple byla vykradena

1986

Kolem kapličky se přehnala
silná vichřice – kaplička opět
nepoškozena

1992

Kaple podruhé vykradena

1993

Nová křížová cesta

1994

Kaplička nově natřena

1998

Kaplička znovu vykradena

16.5.
2003
1.5.
2007

19.8.
2007
1.5.
2008

Slavnostní bohoslužba ke
140. výročí
Rozloučení se starou kaplí,
která byla následujícího dne
stržena
První pouť k nové kapli
Plánované vysvěcení nové
kaple

stromkovické kaple, který tragicky zahynul
v Himalájích. V promluvě pan farář poukázal
na to, že Pán má pro nás připravené různé
cesty, jak si nás přivést k sobě, pana Daňka si
zde na zemi k sobě vedl třeba skrze obnovu
mnoha kaplí v Krkonoších.
Pro každého z nás má Pán připravenou
jedinečnou cestu a záleží na tom, abychom se
snažili ji ve svém životě stále objevovat.
Po duchovním pokrmu si poutníci mohli
dopřát občerstvení, které již tradičně připravují farníci z okolí.
Na nových základech vyrostla během
několika měsíců úplně nová kaple s malou

Ponikelský kulturník
věžičkou. K prameni mohou sejít poutníci po
krásných kamenných schodech, ve stráni nad
kaplí i u pramene byly nainstalovány nové
lavičky a podél cesty stojí 14 nových zastavení křížové cesty. Kapli ještě chybí vybavení
interiéru a zvon ve věžičce.
Krásné staré poutní místo získalo novou
tvář, kde se lidé budou dál scházet při poutích, kam budou dál rádi chodit pro vodu,
kde se budou moci ztišit a přemýšlet, modlit
se, čerpat, …
Čerpáno z prvního čísla listů Náš život, vydávaných Farním společenstvím Jablonce nad Jizerou,
Rokytnice nad Jizerou, Poniklé a Harrachova
M+Vz

Výlet 8. B. do Poniklé
Naše třída 8B Jilemnice roč. 1945 – 1953
se po 43 letech sešla na svůj první školní sraz.
Od té doby se pravidelně scházíme každý
měsíc. Většinou to je v Auto – moto – klubu
v Jilemnici nebo různých restauracích či hospůdkách po okolí Jilemnice, protože žáci jsou
z okolních vesnic. Jezdíme na výlety a poznáváme krásy naší vlasti. Byli jsme v ZOO Dvůr
Králové, v Babiččině údolí, v Harrachově, na
Troskách, v Rovensku, na rozhlednách Kozákov, Štěpánka a jinde. Jeden krásný jarní den
se naše třída vydala linkovým autobusem do
Poniklé. Vedoucí výletu Láďa Václavík nás
očekával na zastávce u školy. Rozdal nám
brožurku „Pamětní listy Poniklé“, které získal na OÚ. Vyprávěl nám zajímavosti obce,
i o první zdejší škole, která zde byla v chalupě
u Jírů v roce 1738. Zajistil návštěvu „Muzea
krkonošských řemesel“. Paní Pičmanová nám
vyprávěla, jak se tu žilo a pracovalo. V jedné
příjemné světničce se dalo koupit něco na
zahřátí, „štamprlička“, ze které měl Jirka Pavlů
pěknou škytavku. Další návštěva byla ve výrobně skleněných perel a vánočních ozdob.
Zde nás provedla s pěkným výkladem p. Nosková. Zajímavá práce, ale pro šikovné ruce.
Zašli jsme se podívat na koupaliště. Většina konstatovala, že ani Jilemnice nemá
koupaliště tak pěkné. Poslední zastávka byla
barokní kostel: byl postaven v roce 1682 a má
nejstarší zvon 66 cm vysoký a průměr 99 cm.
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Na zvonu je nápis: Tento zvon je slit ke cti
a chvále Pánu Bohu všemohoucího a nebeské
říši léta Páně MDXXXXXV od Petra z Mladé
Boleslavi. Kostelem nás provedl p. A. Holubec.
Zakončení našeho výletu bylo ve zdejší
restauraci „U Floriána“, kde jsme se po dobrém obědě rozjeli ve 14:30 hodin do svých
domovů. Výlet se líbil.
Václavík Ladislav

Společenské a sportovní akce
v Poniklé - listopad, prosinec
24. listopadu - Poslední leč
V podvečerních hodinách v pohostinství
Mádle. Bohatá zábava a tombola.
27. listopadu - 8. Zasedání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Poniklá srdečně zve ob-

čany na veřejné zasedání, které se bude konat
27. listopadu od 17,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Poniklá.
22. prosince - SATORI - Vánoční koncert
Satori vás všechny při příležitosti 15. roku
činnosti souboru na vánoční koncert do sálu
pohostinství pana Mádle. Začátek koncertu
bude v 18,00 hodin.
31. prosince - Silvestrovský běh
Tradiční Silvestrovský běh začíná ve 13,30.
Presentace borců a borkyň o půl hodiny dříve. Tento 25. ročník pořádá SDH Poniklá.
19. ledna - Obecní ples
Obecní úřad v Poniklé zve 19. 1. 2008 do
Pohostinství pana Mádle na ples. K tanci
a poslechu bude hrát KPK Vrchlabí, začátek
od 20,00 hodin.
připravil Marek Kulhavý

Stejně jako před čtyřmi lety odstartuje 25. ročník Silvestrovského běho starosta hasičů pan Krafek.

foto: Marek Kulhavý
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Silvestrovského b�hu v Poniklé
2007
Datum

:

pond�lí 31.12.2007

Po�adatelé

:

SDH Poniklá

Místo

:

Hasi�ská zbrojnice

Trat� závodu

:

Silnice a ve�ejné cesty

Prezentace

:

V den závodu - p�l hodiny p�ed startem

Start

:

13,30 hod.

Kategorie

:

Od p�edkolních - po d�chodce

Startovné

:

Dobrovolné

Ceny

:

První t�i z kadé kategorie ceny a diplomy.
V hlavní kategorii-mui,eny bude stejná cena
jakou obdrí vít�z vylosována mezi startující.

OB�ERSTVENÍ ZAJIT�NO
v restauraci  U Floriána 
Po�adatelé se t�í na Vaí hojnou ú�ast.
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M�stské KINO Jablonec nad Jizerou

PROGRAM NA LISTOPAD A PROSINEC 2007
*
*
*

sobota 3.11. v 19.45 h.

HV�ZDNÝ PRACH

p�ístupný

Americký irokoúhlý film (127 min.) v �eském zn�ní (dabováno).
Dobrodruný p�íb�h, který stvo�ila sama Fantazie.

Vstupné 65,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

st�eda 7.11. v 19.45 h.

Mr. BROOKS

p�ístupný (15)

Americký thriller (120 min.) s Kevinem Costnerem v hlavní roli.
Má ve, co kdy cht�l, ale musí to skrývat.

Vstupné 60,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.11. v 17.15 h.

DIVOKÉ VLNY

p�ístupný

Americká animovaná rodinná ak�ní komedie (88 min.) v �eském zn�ní (dabováno).
Nau�te se surfovat s tu��áky.

Vstupné 65,- K�

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st�eda 14.11. v 19.45 h.
Kontroverzní komedie SRN (96 min.).

M�J V�DCE: Skute�n� skute�ná skute�nost p�ístupný (12)

o Adolfu Hitlerovi

okující komedie, která ve sv�t� a p�edevím v N�mecku vyvolala mimo�ádnou vlnu mediálního zájmu.

Vstupné 60,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 17.11. v 18.00 h. !

DISTURBIA

p�ístupný (15)

Americký thriller (105 min.). Kadý vrah je n��í soused.
Pozor  mírovat sousedy se p�íli nevyplácí ...

Vstupné 60,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 24.11. v 19.45 h.

MISS POTTER

p�ístupný (12)

irokoúhlé biografické drama inspirované ivotním p�íb�hem sv�toznámé spisovatelky GB/USA (92 min.). Vstupné 60,- K�
ivot Beatrix Potter je tím nejkouzeln�jím p�íb�hem ze vech. Toto je její odkaz, toto je její p�íb�h ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 1.12. v 19.45 h.

TAXI 4

p�ístupný (12)

irokoúhlá francouzská ak�ní komedie (91 min.).
�tvrtá �ást slavné automobilové ságy napsané Lucem Bessonem.

Vstupné 60,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek ! 7.12. v 19.45 h.

GYMPL

p�ístupný

Nová �eská irokoúhlá komedie (105 min.).
Komedie o studentech, u�itelích, rodi�ích a graffiti.

Vstupné 70,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pátek ! 14.12. v 19.45 h.

MEDVÍDEK

p�ístupný (12)

Nová �eská �erná komedie (98 min.) reiséra Jana H�ebejka.
Vstupné 70,- K�
Ho�ká komedie o manelství se skv�lým hereckým obsazením. Komedie o sv�t�,
ve kterém je enský princip mocn�jí ne muský, m�kké je mocn�jí ne tvrdé a voda je mocn�jí ne kámen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 22.12. v 17.15 h.

RATATOUILLE

p�ístupný

Americká irokoúhlá animovaná komedie pro celou rodinu (110 min.) v �eském zn�ní (dabováno).
POZOR  komedie pro skute�né fajnmekry!

Vstupné 65,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 29.12. v 19.45 h.

KO�ENÍ IVOTA

p�ístupný (12)

Catherine Zeta-Jones a Aaron Eckhard v hlavní roli skv�lé americké komedie (104 min.).
Vstupné 70,- K�
Donutí snad n�co prvot�ídní éfkucha�ku manhattanské restaurace opustit klamné bezpe�í její kuchyn�?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 5.1. v 19.45 h.

VDÁ SE, A BASTA !

p�ístupný (12)

Americká komedie (102 min.).
Vstupné 65,- K�
Vdá se, a basta! Pro�? Protoe jsem �ekla. P�vabná komedie o vztahu matky a jejich t�í fantastických dcer,
které uvádí do ivota. Jediný problém je ... e ony toho mají plné zuby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.1. v 19.45 h.

CRASH ROAD

p�ístupný (12)

Nový �eský film reiséra a scénaristy Krytofa Hanzlíka (90 min.).
Veronice (Agáta Hanychová) je 18. Má po maturit� a od mali�ka má pocit, e osud je proti ní ...

Vstupné 70,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.1. v 19.45 h.

ZBOUCHNUTÁ

p�ístupný (15)

Americká komedie (129 min.). Sta�í jeden úlet  a kon�í legrace!
Vstupné 60,- K�
Trochu necudná a trochu drsn�jí komedie re. Jadda Apatowa, který ji sám charakterizuje takto:
M�j film je v podstat� o tom, jak je t�ké nechovat se v krizových chvílích jako pitomec a co pro to vechno ud�lat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26.1. v 19.45 h.

INVAZE

p�ístupný (12)

Americký sci-fi thriller (99 min.) s Nicole Kidman a Danielem Craigem v hlavních rolích.
Výbuch vesmírné stanice Patriot osvítil oblohu nad Dallasem a Washingtonem ...

Vstupné 70,- K�

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

Ve vstupném je zapo�ítán p�íplatek 1,- K�, ur�ený ve prosp�ch Státního fondu pro rozvoj �eské kinematografie. Filmy zna�ené symboly (12, 15, 16, )
jsou mládei p�ístupné, pro d�ti do 12, 15, 16 let jsou vak nevhodné. Zm�na programu a výe vstupného vyhrazena.
Program KINA té na adresách: www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106
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Inzerce

Inzerce

Japonskon�mecká firma se sídlem ve Vrchlabí
významný dodavatel pro automobilový pr�mysl,
zabývající se výrobou displej� a modul� na bázi
kapalných krystal�, hledá nové spolupracovníky pro
rozí�ení výroby na pozici:

Mechanik optoelektronické výroby
Nabízíme:
-

stabilní zázemí silné zahrani�ní spole�nosti
práci v �istém a zajímavém provozu
perspektivu profesního r�stu
dobré platové podmínky
dalí zam�stnanecké výhody
pro vybrané oblasti poskytujeme p�ísp�vek
na dopravu nebo svozy zam�stnanc�

Poadujeme:
-

minimáln� výu�ní list
dobrý zdravotní stav
manuální zru�nost
práce je vhodná zejména pro eny
Nástup moný ihned.

V p�ípad� zájmu kontaktujte personální úsek
spole�nosti OPTREX Czech a. s.
t.�. 499/408 371
499/408 193
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P�EDVÁNO�NÍ
SLEVA
50%
OD 1. 11. 2007 DO 22. 12. 2007
NA VEKERÉ HODINKY, HODINY
A ZLATNICKÉ ZBOÍ
POZOR ! OD 17. 9.
ZM�NA PRODEJNÍ DOBY
OTEV�ENO
PO-PÁ 13-17 HODIN
Po tel. domluv� kdykoliv
na tel. 606 545 783 nebo 736 440 783
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Poslední vzpomínka na krásný a bohatý podzim

Inzerce

foto: Marek Kulhavý

36

