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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
v ruce držíte poslední číslo za rok 2007.
Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na vzniku našeho časopisu,
především pak paní starostce Míle Kavánové a místostarostce Aleně Vondrové.
Mé poděkování pak také patří všem přispěvovatelům, bez nichž by se mi nikdy
nemohlo podařit zpravodaj vytvářet.
Také musím projevit radost nad tím, že
naše soutěže začínají mít více řešitelů, za
což jsme velmi vděční.
Pevně věřím, že si náš zpravodaj najde
v novém roce opět místo ve vašich domácnostech a že se naší redakci podaří
naplnit ho příjemným čtením plným
důležitých informací a zajímavostí. Za
naši redakci vám přeji vše nejlepší v roce
2008.
Marek Kulhavý

Prosba redakce
Milí minulí, současní i budoucí přispěvovatelé. Mám k Vám několik proseb,
které by naší redakci pomohly a zrychlily
naši práci.
- Prosba první - pokud je to jen trochu
možné, dávejte nám příspěvky v elektronické podobě a to tak, že texty pište zvlášť
a fotky přikládejte také zvlášť (kvalitní rozlišení). Vždy prosím uvádějte autora článku
a autora fotky.
- Prosba druhá - pokud nechcete, aby
Váš text prošel jazykovou korekturou, napište nám to spolu s příspěvkem.
- Prosba třetí - velmi by nám pomohlo,
kdybychom dostávali Vaše příspěvky průběžně a ne až s datem uzávěrky, případně
po ní. Velmi to urychlí naši práci.
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nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny

- Prosba čtvrtá - možná si všimnete, že
v přehledu kulturních akcí je zmíněn pouze
sportovní ples, o kterém jsem se dozvěděl
čirou náhodou. Rád bych vás, zejména
zástupce místních spolků, organizátorů
různých akcí atd. ještě jednou poprosil,
abyste nám dávali vědět dopředu, jaké akce
připravujete. Zpravodaj by měl sloužit jako
informační zdroj a to se nám v poslední
době bohužel moc nedaří.
Děkuji.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Úvodem bych chtěla popřát všem Ponikelákům a čtenářům časopisu Pod horami,
aby nový rok byl plný úspěchů, příjemných
zážitků, dobrých zpráv a optimismu. Doufám,
že vykročení do nového roku bylo tou správnou nohou. Každý rok nás čeká něco nového,
ale tento nový rok mnozí z nás přijímáme
s nejistotou. Nikdo z nás není schopen odhadnout, jak vážně se změny každého doopravdy
dotknou. Přeji Vám, abyste vše zvládli.
Nejdůležitější zprávy RO z období od
16. 10. 2007 do 17. 12. 2007.
K 31. 12. 2007 byla ukončena činnost Vodohospodářských služeb RT s.r.o. Vrchlabí. RO
jmenovala komisi, která ve složení p. Čížek,
ing. Polej a pí Kavánová st. měla dohlédnout
na bezproblémové ukončení spolupráce v oblasti zajištění vodohospodářských služeb. Byl
vypracován soupis věcí a zařízení, aby předání
ČOV, kanalizace a vodovodů proběhlo bez
komplikací.
Novým provozovatelem vodovodů, kanalizace, ČOV se od 1. 1. 2008 stala firma KrVaK
s.r.o. z Horní Branné. Zástupce firmy radu obce
na společném jednání seznámil s postupem
a typem prací, které bude pro nás zajišťovat.
Nový provozovatel přislíbil zařídit příslušné
povolení při změně provozovatele.
Přelom léta a podzim roku 2007 byl opět
mimořádně suchý a ve vodojemu Horní Dola
byla kritická situace v množství přítoku vody.
Téměř 14 dní se voda navážela hasičskými auty
z vodojemu Keříček. Prakticky nikdo z obyvatel napojených na tento vodojem nepocítil její
nedostatek. Občané byli vyzváni šetřit vodou.
Bohužel se mezi námi našli i tací, kteří výzvu
nerespektovali. Naváženou vodu používali
k mytí auta či k napouštění bazénů. Bohužel si
neuvědomili, jak finančně nákladné bylo vodu
do vodojemu navozit.
Protože přítok vody do vodojemu je každý
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rok po létu slabší a spotřeba vody stoupá, je
potřeba tento zdroj posílit. Ještě na podzim
byla snaha u vodojemu Horní Dola provést
vrt. Předběžně bylo jednáno s firmou Studnařství pana O. Pospíchala. Nečekaně brzo
napadaný sníh tyto naplánované práce pozastavil. Firma i přesto provedla šetření přímo
na místě, kde bylo nalezeno několik pramenů.
Pan Pospíchal určil jejich sílu a hloubku pod
povrchem. Zaručil se, že nalezený pramen
bude mít vydatnost minimálně 15 m3 za den,
a že se nachází v hloubce cca 25 m pod zemí.
Při denní spotřebě 130 – 160 m3 vody to není
moc, ale každé posílení vodojemu bude přínosem. Proto také zastupitelstvo provedení vrtu
podpořilo a odsouhlasilo.
Další možnost, jak posílit vodojem Horní
Dola, je propojení s vodojemem Keříček. I
v tomto případě bylo již s majitelem pozemků
jednáno. Propojení vodojemu je pro rok 2008
hlavní prioritou. Majitel pozemků s propojením souhlasí.
RO doporučila odsouhlasit bezúplatné
darování pozemků p. č. 271/1 v k. ú. Přívlaka
o výměře 11 m2 Krajské správě silnic Libereckého kraje. Převedení pozemků je potřebné
z ůvodu podání žádosti o dotaci z programu
ROP Evropských fondů na kompletní rekonstrukci silnice III./29065 Přívlaka – Jilem, jejíž
oprava má být provedena v roce 2008.
RO odsouhlasila sepsat se správcem bytového a nebytového fondu mandátní smlouvu
pouze do konce volebního období. Smlouva
bude obsahovat jak zajištění služeb správy
bytového a nebytového fondu, tak i vedení
účetnictví.
RO vzala na vědomí dohodu o ukončení
nájmu v bytě uzavřenou s panem Zákravským.
Pan Zákravský musí uvolnit byt z důvodu
přístavby tělocvičny. Nová nájemní smlouva
s ním bude sepsána na byt v čp. 204. Rekonstrukci knihovny na byt provede stavební
firma pana Nechanického.
RO vzala na vědomí rozhodnutí České

Pod horami - listopad - prosinec

Zprávy z obce

inspekce životního prostředí o vyměření postvení a pití, projevili zájem pronajmout si
platku za odběr podzemní vody pro rok 2008
kiosek v zimní i v letní sezóně. Jediný pan Koze zdroje Horní Dola, Nová Ves, Přívlaka a Kewalevski splnil dané podmínky, tj. výši nájemříček. Vyměřený poplatek za odběr podzemného vč. úhrad nákladů za elektrickou energii
ních vod činí
a vodu. RO
celkem 183 tis.
rozhodla mu
Kč .
prozatím pro
TJ Poniklá si Vás dovoluje srdečně
RO vzala
zimní sezónu
pozvat na
na
vědomí
kiosek pronapodání žádosti
jmout.
o prodloužení
RO vzala
termínu
rena
vědomí
alizace – výsmlouvu
stavby školní
o spolupráci
tělocvičny
při zajišťovákterý se koná 2. února ve 20.00 v
v ákladní škoní dopravní
pohostinství Mádle.
le. Vzhledem
o b s lu ž n o s t i
k nečekaným
Libereckého
a
špatným
kraje pro rok
K tanci a poslechu Vám zahraje kapela
klimatickým
2008. Příspěpodmínkám
vek zůstává
„Konec konců“
nebylo možzachován ve
né
stavbu
stejné
výši
dokončit do
jako v roce
15. prosince
2007. ZnameNebude chybět bohatá tombola.
2007. Z tohoto
ná to, že naše
důvodu bylo
obec přispěje
doporučeno požádat o posunutí termínu redo sytému částkou 90,- Kč za každého obyalizace akce, profinancování a čerpání dotace
vatele. Za rok 2008 musí naše obec zaplatit
do konce dubna roku 2008.
příspěvek na zajišťování dopravní obslužnosti
S nájemníky čp. 266 a 267 RO projedná109 350,- Kč.
vala způsob a možnosti zimního parkování.
RO vzala na vědomí získání finančního
Problém u těchto nemovitostí není jenom
příspěvku ve výši 50 000,- Kč, který byl určen
s místem pro auta, ale i s místem, kam odhrna zabezpečení technického vybavení konnovat napadaný sníh. Zde se situace podcenila
taktních míst veřejné správy Czech POINT.
a začala se řešit pozdě. V listopadu napadlo
RO odsouhlasila za tyto prostředky zakoupit
tolik sněhu, že parkování pro všechny nájempočítač vč. příslušenství, na kterém bude nainníky nebylo možné vyřešit. S nájemníky bylo
stalován program pro systém veřejné správy.
na schůzce dohodnuto, že se v roce 2008 na
Alena Vondrová
pozemku před kantýnou vybuduje parkování
místostarostka obce
pro cca 5 aut. Pro letošní rok bylo přislíbeno
Slovo starostky
namontovat na střechu držáky, a tím zabránit
padání sněhu ze střechy.
Vážení spoluobčané,
RO doporučila oslovit zájemce o pronájem
Zvládli jste první rok v čele s novými
kiosku Bahýnko. Nabídky měly být předloženy
zastupiteli obce. Nebudu zde hodnotit úspědo konce listopadu. Přihlásili se tři zájemci.
chy a zamlčovat neúspěchy, ani nebudu slepě
Všichni předložili širokou nabídku na občerplánovat strategii obce do dalších dvaceti let,

Sportovní ples
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i když je to pro studované politology a odborníky nutnost. Ráda bych pouze zkonstatovala,
co se nám podařilo a co méně. Vyberu jen
akce, které byly z mého pohledu v loňském
roce nejdůležitější:
Silnice III / č. 29065 Poniklá – Jilem.
Díky sepsané petici proběhlo několik
jednání na Krajském úřadu Libereckého kraje. Na posledním zastupitelstvu bylo kladně
hlasováno pro převedení zrekonstruované
silnice do vlastnictví obce. To byl poslední
krok k předání celé této záležitosti Krajskému
úřadu LK. Ten přislíbil opravu této silnice na
tento rok, v případě neúspěchu získání dotací
v roce následujícím.
Bude se jednat o celkovou rekonstrukci
této silnice, tedy i o opravu a vybudování
propustí, odvodnění silnice, zpevnění svahů, obnovení příkopů v celkové hodnotě
12 – 15 milionů Kč.
Výstavba tělocvičny
Od měsíce září probíhá výstavba tělocvičny k ZŠ Poniklá. Její hrubá stavba byla
ke konci roku 2007 dokončena. Protože se
firma DOLCE VITA ČR potýkala s velkými
problémy (nedostatek pracovníků), vstoupila
do této akce stavební firma JANDA, která
dokázala vybrané firmě pomoci. Ministerstvo
financí jsme požádali o prodloužení termínu
realizace akce na 31. květen 2008, protože již
v listopadu napadl první sníh a termín dokončení stavby do 31. prosince byl definitivně
nereálný. MF ČR nám vyhovělo. Máme tedy
dalších 5 měsíců na dokončení I. etapy stavby,
což je dokončení haly. Ta by měla být funkční
již v červnu roku 2008. Žáci budou tedy tělocvičnu užívat v novém školním roce. Do konce roku 2008 je plánováno dokončení i druhé
etapy výstavby tělocvičny, což představuje
funkční sociální zařízení a šatny. K 10 milionům, které jsme obdrželi ze státního rozpočtu v loňském roce, jsme vybojovali díky
panu poslanci J. Vondruškovi další 3 miliony.
Ještě se snažil o navýšení o 7 milionů, bohužel již bezúspěšně.Toto je jeho obhajovací řeč
v oslanecké sněmovně:
„Vážený pane předsedající, vážená vládo,
dámy poslankyně, páni poslanci, já se zde
přihlašuji s pozměňovacím návrhem, kterým
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navrhuji navýšení v kapitole 398 Všeobecná
pokladní správa pro akci Obec Poniklá - výstavba školní tělocvičny o částku 7 milionů Kč.
Rozpočtový výbor již schválil částku 3 miliony,
která je ovšem pro tuto akci, pro její dokončení
naprosto nedostatečná, a proto navrhuji další
navýšení o 7 milionů. Tato akce - výstavba školní tělocvičny - již je realizována zhruba z určité
části, ovšem aby mohla být zcela dokončena
a jako celek byla funkční, je tam třeba dostavět sociální zařízení atd. Tudíž tato částka je
naprosto nezbytně nutná pro provoz této školní
tělocvičny, jinak by nemohla být užívána ani
dosud zrealizovaná část.
Já vám předem děkuji za pochopení
a uznání toho, že i děti v odlehlých částech státu potřebují tělocvičny, že nestačí, když budou
válet sudy na louce. Děkuji.“
Pokud obec nedosáhne na jiné zdroje
financí, bude nucena ze svého rozpočtu uhradit dva až tři miliony. Během tohoto roku budeme žádat o zbývajících 7 milionů, abychom
tělocvičnu dostavěli jako celek i s poslední
etapou, kterou je část ubytovací.
Realizovat v Poniklé tělocvičnu se mi jeví
jako splnění velkého snu pro všechny děti
školou povinné a pro všechny ty, kteří dají
přednost aktivnímu sportování před televizí
a pohodlím na gaučíčku. Mnozí jsou již nuceni dojíždět do okolních sportovních hal, což
je velice nevýhodné, pro děti nemožné. Určitě
je přáním nás všech, aby škola v Poniklé zůstala zachována, proto udělejme všechno pro
to, aby nám zde děti zůstávaly a přibývaly. Vybudování plnohodnotné tělocvičny je určitě
prvním velkým krokem.
Přístřešek u vchodu MŠ
Vybudováním přístřešku byl definitivně
odstraněn problém s padajícím sněhem ze
střechy MŠ v místě přístupového chodníku
u hlavního vchodu. Bylo vybráno řešení nejen praktické, ale i estetické.
Opravy v obecních bytech
Po dohodě s nájemníky byl učiněn kompromis ke vzájemné spokojenosti. Doufám, že
téměř ve všech případech. Nesplněné, ale prodiskutované požadavky budou plněny v tomto roce (zádveří u čp. 267, střecha u čp. 262,
připojení na kanalizaci a odvodnění domu
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čp. 204, parkování u čp. 266 a 267, připojení
na kanalizaci a odvodnění domu čp. 60).
Co se týká některých nájemníků pak
vězte, že nejsme žádní nelidové a že jsme se
snažili i problémovým lidem pomáhat. Ale
vše má své meze. Pokud člověk zklame několikrát, pak nezbývá než se s ním rozloučit
soudně. Vyvarujte se naslouchání pouze
jedné z dotčených stran, může se stát, že se
ocitnete v pozici zneužívaného člověka.
Svodidla u hlavní silnice, autobusová
zastávka – lávka
I přes velmi odmítavou odpověď Krajské
správy silnic a dálnic nám nakonec vyšli
vstříc a během prázdnin byla na tomto nebezpečném úseku namontována svodidla.
Byla opatřena i nezbytnými odrazkami,
které se ale naší mládeži podařilo velmi záhy
zlikvidovat. Ráda bych se přimluvila za vaše
dospívající děti. Vážení rodiče, kupte domů
svým dospívajícím ratolestem odrazku, asi
je to jejich největší přání. A postavte jim za
domem zastávku, třeba nám nebudou podpalovat a ničit ty autobusové.
Oprava silnice „Na Kopec“
Ano, obecní komunikace jsou některé
srovnatelné se silnicemi III. třídy LK. Bohužel. Materiál, který jsme žádali na jejich opravu, se naskytl až na začátku listopadu, kdy
zde padal první sníh. Oprava příjezdové cesty
„Na Kopec“ se uskutečnila jen díky vstřícnosti obyvatel, kteří v této části obce bydlí. Prostě
si udělali brigádu. A jak jim to klukům šlo.
Z rozpočtu obce rádi nakoupíme materiál
na opravu komunikací, ovšem v omezeném
množství. Proto opravy budou probíhat postupně a jen s pomocí občanů.
Dopravní značky
Na konci roku bylo vyměněno několik
dopravních značek u hlavní silnice. Budeme
se snažit všechny nahradit novými, ovšem
postupně. Mějte prosím trpělivost.
Rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu HOMOLE
Po dlouhých letech, kdy lyžaře otravoval
zápach z jímky nacházející se na dojezdu
lyžařské sjezdovky, si troufám tvrdit, že letos
budeme dýchat pouze čerstvý horský vzduch.
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A vodu budou návštěvníci penzionu HOMOLE užívat zcela bez problémů.
ÚPD obce Poniklá
Územně plánovací dokumentace obce je
nyní ve stádiu schvalování Návrhu územního
plánu dotčenými orgány. Poslední etapou ke
konečnému schválení ÚPD bude veřejné projednání s dotčenými orgány. Termín dokončení je stanoven na srpen tohoto roku. Snad
se to pověřené zastupitelce a bývalé starostce
Květě Kavánové podaří uhlídat. Vzhledem
k novému stavebnímu zákonu a spoustě
nejasnostem v něm je to úkol velmi těžký. Ale
ona to zvládne!
Norské fondy – Modernizace ZŠ Poniklá
Díky velmi šikovným a obětavým manažerkám K. Stojkové a R. Soukupové se podařilo dokončit veškeré přílohy a povinnou
dokumentaci k žádosti Modernizace ZŠ Poniklá. V průběhu zpracování této akce došlo
několikrát ke změně podmínek. Mimo tuto
rozsáhlou akci nám obě pomáhají uhlídat
vyhlášené dotační tituly, ze kterých bychom
mohli získat finance na připravené projekty
(předčištění na centrální ČOV, propojení
vodovodů, prodloužení vodovodu Klára,
dostavba obslužného objektu Bahýnko, rekonstrukce vodovodního řadu, otočka autobusu na Preložce, oprava lávek, bezbariérový
přístup do zdravotního střediska, vybavení
SDH, …).
Jednotlivé akce probíhaly za účasti a aktivní podpory vašich radních i zastupitelů,
kterým za jejich pomoc a rady děkuji. Dalším,
kterým patří velký dík, bez kterých bychom
nebyli schopni zvládnout nejednu havárii,
jsou místní podnikatelé a živnostníci. Děkuji
jim a zároveň doufám, že nám zůstanou nápomocni.
V loňském roce jsme podali žádosti na
nový potah místní komunikace „obřadní síň
– Červinkova stodola“, na dokončení obslužného objektu Bahýnko, na vybudování autobusové otočky na Preložce, na rekonstrukci
lávky, na dokončení modernizace školní
jídelny a na dotaci na úroky z úvěrů. Všechny
nebyly shledány dostatečně důležitými.
Schváleny byly dotace na dopracování
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územního plánu ve výši 50.000,- Kč a na
zpracování dokumentace projektu „Modernizace ZŠ Poniklá“ ve výši 5.120,- Euro. Budeme stále sledovat vyhlášené dotační tituly
a snad alespoň v něčem uspějeme. Nejdůležitější akcí pro letošní rok je mimo dostavby
tělocvičny a obslužného objektu Bahýnko
i propojení vodovodů z vodojemu Keříček
a Horní Dola.
Dalším neúspěchem byla žádost o předčasné užívání obslužného objektu Bahýnko
v červnu loňského roku, druhou neopravené
vývěsní tabule.
Do nového roku přeji všem pevné zdraví, alespoň trošku štěstí, rodinnou pohodu
a úspěchy v práci, ve sportu, v zálibách. Zároveň děkuji všem, kteří jakýmkoliv způsobem
přispívají k pestrému a krásnému životu
v obci, ať jsou to učitelé, vedoucí zájmových
kroužků, členové dobrovolných spolků a organizací, či občané, kteří se nestydí vzít občas
do ruky koště, hrábě a lopatu a kromě svého
uklidí i kousek „toho, co nepatří nikomu“.
Vážím si jejich práce a ráda bych, abychom je
odměnili tím, že na jejich vystoupení, pořádané zápasy a soutěže budeme chodit alespoň
jako diváci. Další velké přání všeho dobrého
v novém roce, hlavně pevného zdraví, posílám do Domu s pečovatelskou službou
všem zde žijícím a také paní ošetřovatelce
J. Šafránkové.
Na úplný závěr: Děkuji za pozvání na
hasičskou výroční schůzi, které jsem se
nezúčastnila z důvodu konání „Stříbrných
podvečerů“. Plně mne ovšem nahradili mladí
hasiči, kteří v připraveném pásmu pronesli
mimo jiné:
„Dobrý večer, nejprve mi dovolte, abych
vás pozdravila a zároveň ocenila práci vašeho
sboru, zejména pak práci s mládeží! Velmi si
vážíme jejich reprezentace po celé republice, je
to samozřejmě i výborná reklama obce a budeme se vás snažit všemožně podporovat. Nicméně …, finanční situace obce v současné
době umožňuje nákup pouze takovéto
techniky.
Takže bohužel, je mi velice líto.“
Plně se s těmito slovy ztotožňuji a děkuji
za zastoupení mé osoby.
Všem váženým jubilantům, kteří oslavili
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svá významná výročí v loňském roce, a nebyla jsem jim potřást pravicí osobně, se omlouvám. Zároveň jim alespoň tímto hromadným
blahopřáním přeji zdraví, štěstí, pohodu
a přívětivé osoby kolem sebe.
Míla Kavánová
starostka obce

Vánoční výzdoba

starostka obce

Opět jsme se mohli pochlubit dvěma
krásnými vánočními stromy. Strom u pomníku padlým daroval pan J. Čížek s rodinou.
Společně s panem A. Holubcem a jeho pomocníky zvládli rozsvícení vánočních stromů skvěle. Dokonce i já, stejně jako starosta
hlavního města Prahy, jsem měla tu čest náš
vánoční strom rozsvítit. Děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Označení popelnic

starostka obce

Na prosincovém zasedání zastupitelstva
bylo odhlasováno, že každá popelnice, která
je přistavována k vývozu, bude označena
číslem popisným. Proto prosím všechny
uživatele popelnic, aby takto učinili do konce
ledna 2008. Děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Prodej pozemků

starostka obce

Manželé Václavíkovi, čp. 447, žádají
o odkoupení pozemku p. č. 126. Jedná se
o pozemek mimo zástavbu obce, ležící ladem
a v těsné blízkosti pozemků, které vlastní
manželé Václavíkovi. RO doporučuje odprodej za cenu 5,-Kč/m2.
Pan Vladimír Varadi, Praha-Chodov žádá
o odkoupení pozemku p. č. 2770/3 - trvalý
travní porost, k.ú. Poniklá (jedná se o lokalitu pod penziónem Klára - okolí stavební
buňky), Pozemek potřebuje k tomu, aby si
zde vybudoval přístup na své pozemky. Na
st. p. č. 49, k. ú. Poniklá hodlá postavit rekreační chalupu. RO doporučila odprodat panu
Varadimu část obecního pozemku číslo
2770/3 za cenu 50,- Kč. /m2. Pan Varadi musí
zajistit zaměření hranic.
Rada obce
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Zavřená knihovna

starostka obce

Obecní úřad Poniklá společně s paní knihovnicí L. Višňákovou oznamuje, že Místní
knihovna bude až do odvolání uzavřena. Důvodem je rekonstrukce bývalé knihovny na
byt pro zaměstnance ZŠ Poniklá. Knihovna
bude poté provizorně otevřena v prostorách
ZŠ Poniklá. Do dvou let je plánována výstavba Informačního centra mládeže (ICM)
v základní škole, jehož součástí bude právě
Místní knihovna.
Míla Kavánová
starostka obce
starostka obce

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá za kalendářní rok 2007

Na území obce Poniklá došlo v loňském
roce ke spáchání celkem 13 trestných činů.
Nebyl zjištěn nárůst, neboť v roce 2006 bylo
evidováno 25 trestných činů. V roce 2007 se
v 8 případech jednalo o majetkové trestné
činy. Oproti minulým obdobím, kdy docházelo k vloupání především mimo zastavěnou
část obce (jednalo se o rekreační objekty),
v roce 2007 byl zaznamenán případ vloupání

Zprávy z obce
do rodinného domu přímo v obci. Zde se pachatele podařilo zjistit, stejně tak i ve 2 dalších
případech. Ve všech objasněných případech
se jednalo o cizí osoby, tedy ne o osoby trvale
žijící v obci. Z celkového počtu spáchaných
trestných činů tvoří nezanedbatelnou část
trestné činy spáchané v silničním provozu.
Zde byly zjištěny a objasněny 3 případy,
jednalo se o nebezpečnou jízdu pod vlivem
alkoholu, kde mohlo dojít k ohrožení života, nebo zdraví osob, nebo značné škody na
majetku, dále 2 případy, kdy řidič provozoval
vozidlo, ačkoliv mu předtím již byl správním
orgánem nebo soudem vysloven zákaz řízení.
Zde se většinou jednalo o místní občany.
Na území obce došlo dále ke spáchání
celkem 24 přestupků. Z toho bylo objasněno
13 přestupků. Ve většině případů šlo o přestupky proti občanskému soužití, kdy se jedná
nejvíce o schválnosti mezi sousedy, dále pak
drobné ublížení na zdraví nebo vyhrožování
újmou na zdraví. Dále byly zaznamenány tzv.
dopravní přestupky, kdy se jedná opět o jízdu
pod vlivem alkoholu, jízdu na motocyklu bez
ochranné přilby a další.
Npor. Jaroslav Brož

Foto: Marek Kulhavý
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Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 27. 11. 2007
27. 11. 2007 proběhlo v zasedací místnosti
OÚ Poniklá 8. 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 19. září
2007 do 19. listopadu 2007
3. Prodej a koupě pozemků – ÚZSVM,
KSSLK, manželé Václavíkovi, č. p. 447
4. Silnice lll/29065 Poniklá - Jilem
5. Návrh rozpočtu pro rok 2008
6. Rozpočtové změny
7. Členství ve Sdružení místních samospráv
8. Memorandum Správy KRNAP a regionální
sekce Rady KRNAP
9. Posílení přítoku prameniště Horní Dola
10. Odpady, poplatek a známky
11. Ceny a druhy jízdenek na vleku HOMOLE
12. Diskuse, různé

1) Zahájení
Osmé zasedání zastupitelstva obce bylo zahájeno v 17:05 hod. v zasedací místnosti OÚ
za přítomnosti 12 členů zastupitelstva. Omluveni byli: K. Kavánová, T. Klikorka – pracovně, Z. Petrušková – rodinné problémy.
Ověřovatelé posledního zápisu (K. Kavánová, T. Klikorka) se pro svoji nepřítomnost
nemohli vyjádřit k poslednímu zápisu, byli
dotázáni dodatečně a oba shodně vypověděli, že v zápise posledního zasedání nebyly
žádné chyby. Nato vystoupil pan M. Kulhavý,
že zápis ze zasedání je zkreslený, neboť zde
byla uvedena pouze jeho reakce na problém,
nikoliv jeho navrhované řešení. Navrhuje, aby
na dalším zasedání byl zapisovatelem zvolen
zaměstnanec OÚ. Paní starostka uvedla, že
zápis nikdy nebude napsán slovo od slova,
což znamená, že zkreslen bude vždycky. Proto
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navrhuje diskusi vůbec neuvádět a ze zasedání zpracovat do zpravodaje článek. Pro další
zasedání bude přítomen zapisovatel, který
nebude z řad zastupitelů.
Schválení programu 8. jednání ZO
Diskuse: Protože byl přizván pan B. Šír, který dozoruje stavbu tělocvičny, navrhla paní
starostka zařadit místo bodu tři bod, který se
bude týkat stavby tělocvičny.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program
8. zasedání zastupitelstva konaného v úterý
27. listopadu od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Poniklá, se změnou programu, která
znamená vřazení bodu, který se týká stavby
tělocvičny.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
12

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení: Návrh na ověřovatele zápisu:
M. Kulhavý, J. Jindřišek. Návrh zapisovatele:
J. Pičmanová. Navrhovatel usnesení: P. erová
Hlasování:
Schváleno

2) Zpráva o činnosti RO za
období 19.9. až 19.11. 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:
P. Plichta poznamenal, že je třeba značit
parcely všemi údaji, které jim přísluší, aby
bylo srozumitelné, o kterou parcelu se jedná. Do podkladů materiály pouze přikládat,
nikoliv kopírovat. M. Holubec zmínil otázku
početního zvýhodnění dětí v ZŠ, když třídu
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navštěvuje postižené dítě. Obává se, že škola
nevyužívá této možnosti. L. Scholzová reagovala, že přítomnost postižených dětí ve škole
není nikterak finančně zvýhodněno.
P. Plichta položil otázku, která se týkala
schválení smlouvy s jednotou SOKOL. Bezplatné užívání na 20 let znamená, že Sokol
nebude platit za svoje hodiny cvičení v nové
tělocvičně, oplátkou je, že se snaží získat finance na vybavení tělocvičny. A. Soukupová
poznamenala, že zatím nebylo ze strany Sokola o dotaci požádáno a oslovila další spolky
a organizace, aby se také snažily dosáhnout
na potřebné finance pro vybavení tělocvičny.
P. Plichta požaduje, aby byla zastupitelům
přeposlána smlouva s novým správcem vodovodu a kanalizace, firmou KrVaK. Paní
starostka přislíbila. Pan Zemánek zdůraznil,
že by firma posavadního správce VaK měla
odevzdat vše alespoň v takovém stavu, v
jakém systémy přebírala, když zde nastupovala. Pan J. Čížek zmínil, že firma VHS RT
požaduje navýšení rozpočtu o 100.000,-Kč,
aby některé závady odstranila. P. Zemánková
se dotázala, kam firma VHS RT tedy investovala všechny finance, které od obce měsíčně
dostávala. J. Čížek reagoval, že pokud bychom
požadovali od firmy VHS RT vrácení financí
atd., nezbývalo by než vstoupit do právního
sporu.
P. Václavík upozornil na nedostačující zabezpečení čističky u DPS a zeptal se na možnost
opravy cesty nad nádražím, která je v katastru
místních komunikací. R. Šír ubezpečil pana
Václavíka, že kryt na čističku u DPS bude
spraven v příštím týdnu. Co se týká opravy
zmiňované komunikace, bude dovezen materiál a občané si sami cestu opraví, s čímž pan
Václavík souhlasí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
19. září do 19. listopadu 2007.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Informace o stavbě tělocvičny

Zprávy z obce
Pan B. Šír informoval o průběhu stavby tělocvičny. Vysvětlil, proč se na stavbě vyskytuje
stavební firma Janda.
Zmínil, že výběrové řízení mělo obsahovat
více podmínek. Poukázal, že nejhorší situaci
již stavba překonala (vybagrováno 4,5 m pod
kůlnou manželů Slukových, dešťové průtrže).
Dalším problémem bylo týdenní přerušení
telefonní sítě v okolí školy. K tomuto dni je
pokrytá 1/3 střechy, informoval o provedené
změně (ocelové vazníky za dřevěné – konstrukce spočtená na stejnou zátěž v zimním
období. Navíc výhoda přibíjení podhledů
a tepelné izolace). Stále dohlíží na to, aby
práce byly připraveny dopředu, tlačí firmu,
aby umístila v hale prostorové lešení, které
umožní lepší montáž zateplení, elektr.osvětlení a podhledů ve stejném čase.
Na dotazy odpověděl, vysvětlil výhody bonského šindele v pásech, prkna jsou napříč
k vazníkům, na zimu bude na střeše pouze
lepenka. V současné době jsme požádali
o posunutí termínu realizace akce a máme
ze státního rozpočtu přislíbeny 3 miliony
Kč, které s úvěrem obce postačí na dostavbu
šaten a sociálního zařízení (M. Kavánová).
Pokud nebude dokončena i III. etapa, není
vyřešen přístup na ochoz a lávku pod okny.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace od stavebního dozoru pana B. Šíra, které se
týkaly stavby školní tělocvičny.
Hlasování:
Pro

Proti

12

0

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka
J. Jindřišek

4) Koupě a prodej pozemků
1) Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových nabízí několik pozemků typu
„ostatní komunikace“ k prodeji, či bezplatnému převodu prokáže-li obec, že je splněn
veřejný zájem. Jedinou takovouto komunikací je p. č. 2886 a 2877, k. ú. Poniklá, které
tvoří přístupovou komunikaci k vodojemu
a prameništi Horní Dola. Zde by byl splněn
i veřejný zájem, proto RO doporučuje požádat o bezplatný převod.
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Diskuse: Bez příspěvků
2) Manželé Václavíkovi, čp. 447, žádají
o odkoupení pozemku p. č. 126. Jedná se
o pozemek mimo zástavbu obce, ležící ladem
a v těsné blízkosti pozemků, které vlastní
manželé Václavíkovi. RO doporučuje odprodej za cenu 5,-Kč/m2.
Diskuse: P. Plichta sdělil, že ZO jednou
schválilo, že prodávané a kupované pozemky
budou uveřejněny v místním časopise, což
se v tomto případě nestalo. M. Kavánová
přiznala chybu a omluvila se. P. Václavík reagoval, že jeho záměr byl v časopise uveden. Po
dohadování zda ano či ne byl vyvozen závěr,
že prodej byl sice zmíněn, ale pouze ve zprávě
o činnosti RO, což je nedostačující.
3) KSSLK žádá o bezúplatné darování pozemku zastavěného silnicí k. ú. Přívlaka,
lll/9065. Jedná se o p. č. 271/1 o výměře 11m2.
Tato silnice má být rekonstruována v příštím
roce a podmínkou pro získání financí na její
opravu je 100% vlastnictví rekonstruované
silnice KSSLK.
Diskuse: Bylo pouze upřesněno, že se jedná
o obecní pozemek mezi vlakovým přejezdem
v kopci a rodinným domkem Ryplových.
Návrh usnesení:
1) Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o bezplatný převod p. č. 2886 a 2877 v k. ú. Poniklá
od ÚZSVM.
2) Zastupitelstvo obce odkládá odprodej pozemku p. č. 126 manželům Václavíkovým za
cenu 5,-Kč/m2 do příštího zastupitelstva.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje bezúplatné
darování pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci, PK p. č. 271/1 o výměře 11m2,
k. ú. Přívlaka, do vlastnictví LK se správou
hospodaření Krajská správa silnic LK.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Silnice lll/29065
15. 10. se uskutečnila schůzka v budově LK
se zástupci odboru dopravy, ohledně re-
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konstrukce silnice lll/29065. Byl předložen
vypracovaný odhad investičních nákladů na
rekonstrukci a vypracovaný projekt. Jedinou
podmínkou pro uskutečnění této akce v roce
2008 nebo 2009 je převod zrekonstruované
silnice do majetku obce Poniklá. Tato silnice má a vždy měla charakter komunikace
místní.
Diskuse:
Pan Zemánek zmínil, že je třeba zkontrolovat navržené odvodnění cesty a navrhované
propustě a příkopy, je třeba dohlédnout na
průběh prací. Paní Holásková se zeptala, zda
by nebylo možné narovnat silnici za halou,
kterou má nyní pronajatou firma Emba, Paseky nad Jizerou. Kvůli tomuto záměru, který
byl odsouhlasen minulým zastupitelstvem,
bylo zbouráno Doškovo. Reakce: vzhledem
k tomu, že se jedná o rekonstrukci, pravděpodobně nebude možné změnit trasu stávající silnice. P. Holásková: jak bude zajištěna
dopravní obslužnost v době rekonstrukce?
Reakce: pravděpodobně bude rekonstrukce
po částech, průjezd bude časově upraven.
J.Čížek: bude omezena tonáž max. na 12 tun.
Zmíněna byla i roční doba vývozu dřeva.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s darováním
(bezúplatným převodem) silnice lll/29065
Poniklá – Jilem po její celkové rekonstrukci
KSSLK do vlastnictví obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Návrh rozpočtu pro rok
2008
Diskuse:
P. erová – finanční výbor neshledal žádné
nedostatky, rozpočet vychází z čísel z loňského, upraven o změny RUD. Ve výdajové části
u akcí, kde je v závorce uvedeno dotace, je
počítáno s realizací akce pouze v případě, že
budeme úspěšní v získání financí přes dotační tituly. M. Kulhavý se zeptal, proč není vlek
uveden v rozpočtu. A. Soukupová vysvětlila,
že se jedná o hospodářskou činnost obce, která je uvedena vždy zvlášť. Zrovna jako bytové

Pod horami - listopad - prosinec

Zprávy z obce

hospodářství.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přebytkový
rozpočet pro rok 2008 v těchto závazných
ukazatelích: příjmy - 11.646.000,-Kč, výdaje 11.406.000,-Kč, splátky dlouhodobých úvěrů,
tř. 8 - 240.000,-Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Rozpočtové změny k 31.
10. 2007
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové
změny k 31. 10. 2007
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Členství ve sdružení místních samospráv
Podklady k přihlášení se do Sdružení místních samospráv jste obdrželi. Teď je třeba
rozhodnout, zda vstoupíme či nikoliv do
tohoto sdružení.
Diskuse: Shrnutí: pokud nás to nic nestojí
a budeme mít přísun kvalitních informací,
tak proč ne.
Návrh usnesení: ZO schvaluje členství ve
Sdružení místních samospráv ČR
Hlasování:
Pro
10

Proti
P. erová
J. Jirouš

Zdržel se
0

Schváleno

9) Memorandum Správy KRNAP a regionální sekce Rady
KRNAP
Diskuse: P. erová – dotaz, zda musíme

souhlasit, zda nelze pouze vzít na vědomí.
M. Kulhavý – otázka, co když v budoucnu přijde investor a budoucí zastupitelstvo ho bude
podporovat, ale bude omezeno rozhodnutím
našeho zastupitelstva, L. Scholzová – souhlasí
s omezením, jen zmiňuje, že někde toto již
funguje, jinde ne, vše se dá obejít, M. Kulhavý
– KRNAP chce získat podporu obcí, M. Holubec – kdo má větší váhu: stavební úřad nebo
KRNAP, P. Plichta – někdy má větší vliv obec
než KRNAP, v územním plánu jsou již různé
regulativy, J. Čížek – zmínil fungování apartmánů na Mísečkách, které fungují pouze dva
– tři měsíce v roce, jinak jsou prázdné.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Memorandum Správy KRNAP a regionální sekce
Rady KRNAP.
Hlasování:
Pro
10

Proti
M. Kulhavý

Schváleno

Zdržel se
P. Plichta

10) Posílení přítoku do vodojemu Horní Dola
RO zatím schválila provedení vrtu u vodojemu Horní Dola. Jedná se o dlouhodobý problém, protože objem vodojemu je cca130m3,
spotřeba 150 – 180m3. Přítok z prameniště
je slabší než v minulých letech, kvůli klimatickým podmínkám v průběhu roku. Nelze
spoléhat na to, že do zimy bude více srážek.
RO doporučuje provést vrt, který by zajistil
trvalý přítok v nejbližším období. Propojení
vodovodních řadů je zařazeno jako priorita
pro rok 2008.
Diskuse: M. Holubec poznamenal, že hloubka
25 m nebude hloubka konečná. J. Čížek – je
to garantováno ve smlouvě. Zrovna jako vydatnost vrtu, v případě, že jedna z podmínek
nebude splněna, vrt nebude firma fakturovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje provedení vrtu
pro posílení přítoku do vodojemu Horní
Dola.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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11) Odpady, poplatek a známky
Zatím nebudeme jednat o výši místního
poplatku za odpady. RO navrhuje, aby za
poplatek 450,- - 500,- Kč/osobu, rekreační
objekt/rok bylo vydáno 9 – 10 známek/pytlů.
Toto opatření by mělo fungovat pouze pro
omezení těch, kteří stále nechápou, že se přistavuje popelnice pouze plná, že pokud jsou
v domě dva a vlastní popelnici, nemají nárok
na vyvezení popelnice každý týden. Už teď je
jasné, že pokud žije v rodinném domě 5 a více
lidí a mají jednu popelnici, kterou nevyvážejí
každý týden, budou mít známek přebytek.
Prosím o návrh řešení. Dále již teď prosím
o odsouhlasení, že v letním období bude
jezdit svozová služba pouze jednou za 14 dní
i v katastru Poniklá.
Diskuse: M. Kulhavý – návrh není dotažen
do konce, co se známkami navíc, obec by
měla zprostředkovat jejich prodej. J. Jirouš
– popelnice před bytovkami, naúčtují 2 nebo
7?, J. Čížek – byl na schůzce s firmou Marius
Pedersen, neuvažují zdražení v letošním roce,
jaký je počet popelnic v letním a zimním období, zda se výrazně liší, M. Holubec – v létě
stačí vývoz pouze 1x za 14 dní, M. Kulhavý,
J. Čížek – od roku 2009 nemá být omezena
výše poplatku za odpady, L. Scholzová – za
poplatek dostanou lidé známek kolik budou
potřebovat, počet u jednotlivých čísel popisných se bude evidovat, data poslouží jako
vstupní pro řešení vývozu v roce následujícím.
Shrnutí: Známky budou doručeny na začátku
roku mezi obyvatele zastupiteli a zaměstnanci
OÚ Poniklá společně se zpravodajem (článek
o třídění odpadů) a žlutými a oranžovými
pytli. Od února by mělo platit vyvážení pouze
označených popelnic. Dále bude požadováno
označení popelnice číslem popisným a to
dostatečně viditelně. Opatřením popelnic
známkami není třeba měnit vývoz popelnic
v letním období.
A. Soukupová podotkla, že tímto systémem
narůstá opětovné riziko černých skládek. Zá-
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roveň pak nebude dostatečný současný počet
popelnic, neboť se známkovým systémem
bude každý trvat na své vlastní popelnici.
M. Kulhavý – je třeba pracovat na změně vyhlášky, J. Čížek – problém panelák a bytové
domy. J. Zemánek – kdyby byli lidé normální
a ne h……, lepší známkový systém, vždycky
se najdou lidé, kteří budou systém obcházet.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zachování
místního poplatku za odpady s tím, že bude
provedeno opatření formou potřebného
počtu známek - pytlů na osobu – rekreační
objekt/rok. Toto opatření bude sloužit ke sběru dat pro efektivnější svoz odpadů v dalším
roce. Každá popelnice bude označena číslem
popisným uživatele popelnice.
Hlasování:
Pro
11

Proti
J. Jindřišek

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení: ZO ponechává letní svoz
komunálního odpadu v intervalu jednou za
týden pro rok 2008.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Ceny a druhy jízdenek na
vleku
RO se zabývala otázkou zvyšování cen jízdenek lyžařského vleku HOMOLE. Podrobnější
rozpočet předložil pan J. Bekr. Vzhledem
k cenám v okolních areálech, možnostech
poskytovaných služeb, atd. RO doporučuje
ceny jízdenek ponechat ve stejné výši jako
v loňském roce. Podle množství příjmů z jednotlivých druhů jízdenek RO doporučuje
z nabídky vynechat celosezónní jízdenku jak
pro děti, tak pro dospělé. Na druhou stranu
se přikláníme k vydání jízdenky rodinné, tak
jak bylo v loňském roce navrhováno panem
M. Kulhavým. Jak odměnit majitele pozemků,
na kterých provozujeme vlek? (doposud dostávali celosezónní jízdenky)
Diskuse: P. Plichta – sezónní ponechat, již
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kvůli odměnám majitelů pozemků.
Souhrn - rodinnou rozšířit o dopolední a odpolední. Dopolední – 425,- Kč, odpolední
– 535,- Kč (jedno dítě zdarma).
R. Šír – jak to bude, když na večerní lyžování
přijde jeden člověk?, L. Scholzová – nabízíme
službu, musí být vlek v provozu i pro jednoho zákazníka. Na dotaz, kolikrát se toto stalo
v zimních obdobích minulých, R. Šír odpověděl, že se to přihodilo i třeba ve dne.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zachování cen
jízdného na vleku HOMOLE jako v loňském
roce s následujícími úpravami: rozšíření
nabídky o rodinnou jízdenku dopolední za
425,- Kč, odpolední za 535,- Kč a rodinnou
celodenní za 800,- Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

13) Diskuse, různé
Starostka poprosila o protažení doby konání
zastupitelstva o půl hodiny. Všichni souhlasili
bez hlasování.
Bezplatné převedení majetku SDH Poniklá.
Jedná se o čtyři zásahové komplety, dvoje rukavice, dvoje boty a čtyři přilby. SDH získal
dotaci ve výši cca 39.000,- Kč, 30% doplatila
obec.
Návrh usnesení: ZO schvaluje bezplatný
převod majetku SDH Poniklá v celkové výši
66.060,- Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Paní starostka informovala zastupitele o konání 7. Sousedského plesu a požádala zastupitele o pomoc s jeho přípravou - je třeba zajistit sponzory pro bohatou tombolu, zajistit
obsluhu ke vstupu, k tombole, atd., v pátek
před plesem vyzdobit sál.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí konání

Zprávy z obce
7. sousedského plesu 19. ledna 2008.
Projekt reklamní sítě v Krkonoších. Firma
Filipmedia vstupuje do Krkonoš s nabídkou
umístění reklamních ploch, nejdříve oslovuje
obce, poté bude oslovovat fyzické osoby. Tento
projekt je pod záštitou SMO Krkonoše. Slovo
měl M. Kulhavý, který zastupitele informoval
o podrobnostech. Doplnila A. Soukupová.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření
smlouvy s firmou Filipmedia, a.s., která se
týká nájmu ploch za účelem instalace a provozování reklamních zařízení.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek

10) Usnesení 8. zasedání ZO
obce Poniklá z 27. 11. 2007
113. ZO pověřuje pro 8. zasedání ZO pány
M. Kulhavého a J. Jindřiška ověřovateli zápisu,
zapisovatelem paní J. Pičmanovou, navrhovatelem usnesení sl. P. erovou.
114. ZO schvaluje upravený program 8. zasedání zastupitelstva, konaného v úterý 27. listopadu od 17:00 hodin v zasedací místnosti
OÚ Poniklá s vřazeným bodem týkajícím se
stavby tělocvičny.
115. ZO bere na vědomí informace týkající se stavby tělocvičny, přednesené panem
B. Šírem.
116. ZO schvaluje činnost RO od 19. září do
19. listopadu 2007.
117. ZO schvaluje žádost o bezplatný převod
p. č. 2886 a 2877 v k. ú. Poniklá od ÚZSVM.
118. ZO odkládá odprodej pozemku p. č. 126
manželům Václavíkovým za cenu 5,-Kč/m2
do příštího zastupitelstva.
119. ZO schvaluje bezúplatné darování pozemku, vedeného ve zjednodušené evidenci,
PK p. č. 271/1 o výměře 11m2, k. ú. Přívlaka,
do vlastnictví LK se správou hospodaření
Krajská správa silnic LK.
120. ZO souhlasí s darováním (bezúplatným
převodem) silnice lll/29065 Poniklá – Jilem
po její celkové rekonstrukci KSSLK do vlastnictví obce Poniklá.
121. ZO schvaluje přebytkový rozpočet pro
rok 2008 s následujícími ukazateli: příjmy
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11.646, výdaje 11.406.000,-Kč, splátky dlouhodobých úvěrů, tř. 8 240.000,- Kč.
122. ZO schvaluje rozpočtové změny
k 31. 10. 2007
123. ZO schvaluje členství ve Sdružení místních samospráv ČR.
124. ZO bere na vědomí Memorandum
Správy KRNAP a regionální sekce Rady
KRNAP.
125. ZO schvaluje provedení vrtu pro posílení přítoku do vodojemu Horní Dola.
126. ZO schvaluje zachování místního poplatku za odpady s tím, že bude provedeno
opatření formou potřebného počtu známek
- pytlů na osobu – rekreační objekt/rok.
Toto opatření bude sloužit ke sběru dat pro
efektivnější svoz odpadů v dalším roce. Každá
popelnice bude označena číslem popisným
uživatele popelnice.
127. ZO ponechává letní svoz komunálního
odpadu v intervalu jednou za týden pro rok
2008.
128. ZO schvaluje zachování cen jízdného
na vleku HOMOLE jako v loňském roce
s následujícími úpravami: rodinná dopolední
425,- Kč, rodinná odpolední 535,- Kč a rodinná celodenní 800,- Kč.
129. ZO schvaluje bezplatné převedení
majetku SDH Poniklá v celkové výši 66.060,Kč.
130. ZO bere na vědomí konání 7. Sousedského plesu, který se bude konat 19. ledna
2008.
131. ZO schvaluje uzavření smlouvy s firmou
Filipmedia, a.s., která se týká nájmu ploch za
účelem instalace a provozování reklamních
zařízení.
podle zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Zpráva o využití Fondu rozvoje bydlení v roce 2007
Obec Poniklá vyhlásila počátkem roku
2007 výběrové řízení na poskytnutí půjček.
Přihlásila se jedna zájemkyně, které bylo
vyhověno.
Počáteční stav účtu 236 k 1. 1. 2007
435 826,47 Kč
Splátky jistina
+ 11 132,56 Kč
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Úroky z půjček
+ 948,44 Kč
Poskytnutá půjčka občanovi
- 30 000,00 Kč
Bankovní poplatky
- 1 156,00 Kč
Bankovní úroky
+ 3 683,86 Kč
Zůstatek na účtě k 31.12.2007
420 435,33 Kč

OÚ Poniklá

Výroční zpráva o vyřizování
stížností, petic a připomínek
občanů za rok 2007
V roce 2007 obdržel obecní úřad celkem
6 stížností, které stěžovatelé předložili písemně. Byly postoupeny k vyřízení správnímu
odboru Městského úřadu v Jilemnici. Připomínky občanů byly průběžně vyřizovány
v rámci možností obce. Většina připomínek
byla vznesena na veřejných zasedáních zastupitelstva obce a týkala se zvláště svozu
a třídění odpadů, rekonstrukce silnice Poniklá – Jilem, prodeje a koupě pozemků a podobné. V roce 2007 byla sepsána petice nejen
přívlackých občanů na rekonstrukci silnice
III/ 29065 Poniklá – Jilem, byla postoupena
panu hejtmanovi LK P. Skokanovi. Dále byla
obec požádána o připojení se k petici „Ne
základnám“.
OÚ Poniklá

Zpráva o projednání přestupků za rok 2007
Městský úřad Jilemnice, správní odbor,
projednal na základě uzavřené veřejnoprávní
smlouvy o výkonu přenesené působnosti za
Obec Poniklá celkem 14 přestupků. Z toho
bylo 8 přestupků proti občanskému soužití
(49 odst. lc) zákona o přestupcích) a 6 přestupků proti majetku (* 50 odst. la) téhož zákona. Za vyřízení 16 přestupků obec uhradila
částku 2 800,- Kč.
OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé

Pozůstalí, přijměte prosím naši upřímnou
soustrast.
Připravil obecní úřad

Nejmladším občánkem Poniklé je:
Markétka Danihelková,
narozená dne 7. 12. 2007
Hrdým rodičům přejeme krásné chvíle
nad postýlkou a miminku pevné zdraví.

Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili:
Dne 21. listopadu 2007 s panem Františekem
Došekem ve věku 84 let
Dne 17. prosince 2007 panem Miroslavem
Vaníčekem ve věku 42 let

Poděkování rodiny
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Š. Plichtou. Náš dík patří zejména paní
B. Stínilové, panu MVDr F. Kavánovi za krásná slova na rozloučenou, panu A. Holubcovi
za přípravu a organizaci smutečního obřadu,
hasičům a myslivcům za poslední poctu. Díky
za květinové dary a projevy soustrasti.
Plichtovi

foto: Marek Kulhavý
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Silvestrovský běh
31. 12. se konal již 25. ročník Silvestrovského běhu. Zdatní ponikelští i přespolní
borci a borkyně se rozdělili do jedenácti
výkonostních kategorií od předškolních specialistů na krátké tratě (50 metrů) až po více-méně zdatné juniory i seniory. V hlavních
kategoriích muži 2 km a ženy 1 km zvítězili
Jan Skalský a Vlaďka Macháčková. V kategorii mrňousků pak Matěj Krause a Šárka
Holubcová.
Jubilejní ročník nezklamal. Již tradiční
organizační vtípky a zmatky opět nechávaly
vyniknout výbornému moderátorovi Péťovi
Hájkovi, jehož slovo provázelo celý závod.
Kompletní výsledky 25. ročníku naleznete na
www.ponikla.cz

Výroční valná hromadaMarek Kulhavý
Dne 1. 12. 2007 proběhla v restauraci
U Floriána výroční valná hromada SDH
Poniklá. Zhodnotili jsme činnost SDH v průběhu celého roku a příjemně se pobavili díky
vystoupení, které si připravili mladí hasiči.
Vybráno a upraveno dle zprávy, kterou
starosta Z. Krafek přednesl na výroční valné
hromadě.
Statistické údaje
Náš sbor měl k 30. 11. 2007 celkem
177 členů, z toho 62 žen a 115 mužů. Mladých hasičů do 18 let má náš sbor 50. Svoláno
a uskutečněno bylo 14 výborových schůzí,
4 valné hromady a 1 výroční valná hromada.
Novými členy se stali M. Kulhavý, J. Butula
a S. Fišerová. Naše řady opustili L. Nosek

V kategorii mrňousků zvítězili Matěj Krause a Šárka Holubcová.
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a J. Holubec. 6 členů změnilo trvalé bydliště
a přehlásilo se do jiných sborů.
Funkci okrskového starosty zastává
Z Krafek, který je členem OVV, P. Holubec
je okrskovým preventistou a M. Holubec
zástupcem okrskového velitele.
Činnost na úseku prevence
Se základy požární prevence jsou děti
v naší obci seznamovány již v mateřské škole.
Díky iniciativě ředitelky MŠ L. Scholzové se
uskutečnila návštěva dětí z MŠ v hasičské
zbrojnici, kde si prohlédly hasičskou techniku
a další vybavení. Vzápětí navštívily zbrojnici
i děti z 1. a 2. třídy ZŠ, které už měly znalosti
z oblasti požární problematiky větší. Jistě je to
také díky tomu, že velká část žáků patří mezi
členy našich soutěžních kolektivů.
Jako jedna z mála obcí jsme nepřestali
provádět preventivní protipožární kontroly
objektů v naší obci. Tyto prohlídky probíhají
ve dvouletém cyklu, v roce 2007 jsme provedli dohlídky v objektech, kde byly v předchozím roce zjištěny závady. Objektů bylo 21, ve
12 případech byly závady odstraněny. To je

SDH Poniklá
důkazem toho, že naše snažení není zbytečné
a majitelé si rizika požáru uvědomují.
Aby se znalosti našich členů v oblasti
prevence stále prohlubovaly, uskutečnili jsme
v říjnu 2007 na VH besedu na téma prevence.
Beseda byla zakončena testy, jejichž kritéria
všichni zúčastnění splnili.
Občané naší obce jsou o dění v požární
ochraně průběžně informováni v časopise
„Pod horami“ a prostřednictvím vývěsní
skříňky u kostela.
Činnost na úseku represe
18. a 19. ledna 2007 postihla naši republiku větrná smršť, která se nevyhnula ani naší
obci. Komunikace byly neprůjezdné kvůli
padlým stromům, došlo k výpadku el. proudu
a mobilní sítě. Naše jednotka vyjela celkem
5x k odstraňování padlých stromů v Poniklé
a okolí.
22. dubna se uskutečnil výjezd k požáru
budovy bývalého zámku v Jesenném. Naše
jednotka zůstala spolu s dalšími v záloze.
20. května vyjela naše jednotka k rekreačnímu objektu do Vítkovic, kde spolupra-

Naši muži startovali v Roprachticích pod dohledem samotného starosty....

foto: Marek Kulhavý
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covala při rozebírání ohořelých konstrukcí,
dohašování a doplňování vody.
Taktické cvičení se konalo 9. října. Simulovaný požár probíhal v podzemních garážích
v Rokytnici n. Jizerou.
Z důvodu nedostatku vody ve vodojemu
Horní Dola naváželi ve dnech 16. - 18. 10.
střídavě Z. Krause, L. Čurda a P. Kraus vodu
z vodojemu „U keříčku“ naší hasičskou cisternou. Do vodojemu navezli 188 m3 vody
a najeli 485 km.
Naši členové se dále účastnili různých
školení (obsluha motorové pily, školení řidičů, školení velitelů a strojníku), provedli jsme
pravidelnou revizi dýchacích přístrojů, v lakových lahvích byla provedena předepsaná
výměna vzduchu. Technickou kontrolou
nakonec prošly obě naše Avie.
Soutěžní sezónu zahájila naše družstva
28. dubna účastí na „Floriánském poháru“,
jehož pořadatelem je náš sbor. Oba kolektivy
mužů i žen obsadily třetí místa. Na okrskové
soutěži 16. června v Roprachticích se našim
reprezentantům dařilo lépe, obě družstva
Datum

se umístila na druhých místech a zajistila si
postup do okresního kola. Naše druhé družstvo žen skončilo páté. Na okresní soutěž do
Turnova odjely pouze ženy, neboť jeden člen
družstva mužů se ve stejném termínu ženil
a ostatní členové neodmítli jeho pozvání.
Ženy stejně jako v minulém roce zvítězily
a postoupily do krajského kola PS, které se
konalo v Tanvaldě. Zde zopakovaly druhé
místo z roku 2006 za Hutí, ale celkový časový
odstup podstatně snížily.
V soutěži jednotlivkyň na 100m s překážkami v okresním kole byla nejrychlejší
L. Skalská, M. Jonová obsadila 4. a P. Vondrová 5. místo. V téže disciplíně na krajské soutěži se L. Skalská zopakovala vítězství z roku
předchozího.
Činnost na úseku mládeže
O činnosti a úspěších mladých hasičů jste
v našem časopise pravidelně informováni,
proto přinášíme jen stručný přehled soutěží,
kterých jsme se zúčastnili, a našich umístění.
Jak je vidět z tabulky, byl pro nás rok 2007

Soutěž

Starší

Mladší

14.10.2006

ZPV Benešov u Semil

1., 2., 4., 11. místo

1., 3., 11. místo

6.5.2007

Podkrkonošský pohár
Nedaříž
Chlumecký pohár

2. místo

8.5.2007
13.5.2007

Pohár sv. Floriana
Liberec
26.5.2007
Okresní kolo hry
Plamen Jablonec n. J.
8. - 9. 6. 2007 Krajské kolo hry
Plamen, Turnov
4. - 6. 7. 2007 Republikové kolo hry
Plamen, Zlín
13. 9. 2007

ZPV Bukovina

10.11.2007

Memoriál M.
Habadové, soutěž
jednotlivců v běhu na
60m s překážkami,
Praha
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A družstvo - 3. místo, B družstvo - 11. 2. místo
místo
2. místo
1., 3. místo

1., 6. místo

1. místo
11. místo, Šárka Jiroušová - 3. místo
běh na 60m s překážkami, Jakub
Jirouš - 4. místo dvojboj - dorostenci
1., 2., 3., 8., 9., 12. místo, Jakub
Jirouš - 1. místo, dorostenci
dívky: B. Kavánová - 12. místo, dále
17., 42., 50., 57 místo, chlapci: 62.
místo

5., 12. místo
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Tradiční tábor mladých hasičů proběhl 15. - 22. 7. v Mladých Bukách
velmi úspěšný. Na mistrovství republiky ve
Zlíně se nám sice lepila smůla na paty, přesto
je vybojování samotného postupu na MR
velkým úspěchem.
Tradiční tábor mladých hasičů proběhl
15. - 22. 7. v Mladých Bukách, zúčastnilo se
ho 35 dětí, o které se staralo 11 vedoucích.
Dosud ojedinělou akcí byla účast mladých
hasičů na mezinárodním táboře „Waldpark
Grünheide“ u Auerbachu ve dnech 25. - 31. 8.
V závěrečný den pobytu byla uzavřena dvě
důležitá partnerství s hasičským sborem
z Lipska a Zwenkau. Doufejme, že se z toho
vyvine dlouhodobá spolupráce.
Zpráva o hospodaření našeho sboru
Celkové vydání - 208 655 Kč
Pokladní hotovost - 8 883 Kč
Na účtu u ČP - 46 669,91 Kč
Celkové jmění k 30. 11. 2007 - 55 542,91 Kč
Úsek kulturně výchovné a zájmové
činnosti
4. května, při příležitosti svátku patrona
hasičů Sv. Floriána, jsme se sešli spolu s mladými hasiči u „Lípy svobody“, kterou jsme
před 18 lety zasadili. Následně jsme si na
pietním aktu u Pomníku padlých připomněli
osudy bojovníků, kteří neváhali položit své
životy za naši svobodu.
Z iniciativy vedoucích mládeže jsme

foto: Marek Kulhavý

požádali RO o zapůjčení nevyužité stavební
buňky, která by sloužila k uložení materiálu
pro tréninky mladých hasičů na fotbalovém
hřišti. Buňka nám byla poskytnuta bezplatně
na dobu 10 let. Nejsložitějším problémem byl
její transport na fotbalové hřiště, který důmyslně vyřešil M. Kaván. Dále bylo nutné buňku
opravit a natřít. Díky obětavosti našich členů
byla celá akce skončena již za 14 dní a buňka
mohla začít sloužit svému účelu.
Tradiční nedělní poutní občerstvení před
hasičskou zbrojnicí se tentokrát nekonalo,
místo něj proběhla v sobotu večer v garážích
zbrojnice taneční zábava. Její průběh neměl
chybu a hosté byli spokojeni. Děkujeme všem
za pomoc při přípravě a organizaci.
Výlet hasičskou Avií připravila opět
S. Václavíková. Účastníci odjeli do Harrachova, lanovkou vyjeli na Čertovu horu a pěšky
pokračovali na Dvorskou boudu a Rezek.
Od chaty u Hásků je Avie odvezla zpět do
Poniklé.
S rokem 2007 se rozloučíme pořádáním
již 25. ročníku Silvestrovského běhu.
Děkujeme všm, kteří jsou ochotni obětovat svůj čas a aktivně se účastní činnosti
našeho sboru!
Podle podkladů ze schůze
zpracovala redakce
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Co se děje v TJ Poniklá
Na podzim roku 2007 měl oddíl kopané TJ Poniklá v soutěži OFS Semily při mistrovských
utkáních 2 mužstva, a to žáky v okresním přeboru a muže v okresní soutěži.
Žáci se v tabulce OP umístili na druhém místě z jedenácti mužstev. Muži se v tabulce OS
umístili na pátém místě ze čtrnácti mužstev. Následují výsledky jednotlivých mistrovských
utkání podzimu 2007:

Žáci:

kolo
4
5
2
6
7
8
3
9
13
1

datum utkání
25.8.2007
1.9.2007
5.9.2007
8.9.2007
15.9.2007
22.9.2007
23.9.2007
26.9.2007
27.10.2007
3.11.2007

soupeři
Jablonec n.J. - Poniklá
Poniklá - Rokytnice
Víchová - Poniklá
Semily B - Poniklá
Poniklá - Studenec
Poniklá - Mírová
Poniklá - Libštát B
Horka - Poniklá
Vysoké n.J. - Poniklá
Poniklá - Roztoky
Celkem

poměr branek
1:4
4:1
0:3
0:5
0:0
5:0
2:0
1:3
0:10
11:0
47:3

body
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
28

poměr branek
3:0
1:2
1:3
1:4
2:1
4:2
2:0
1:3
5:0
6:0
1:1
3:3
3:1
28:25

body
0
0
3
0
3
3
3
3
3
0
1
1
3
23

Muži:
kolo
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
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datum utkání
12.8.2007
18.8.2007
26.8.2007
1.9.2007
8.9.2007
15.9.2007
22.9.2007
29.9.2007
6.10.2007
14.10.2007
20.10.2007
27.10.2007
3.11.2007

soupeři
Víchová B - Poniklá
Poniklá - D. Branná B
Rokytnice B - Poniklá
Poniklá - Zálesní Lhota
Poniklá - Mříčná
Poniklá - Studenec B
Poniklá - Mírová B
Horka - Poniklá
Poniklá - Vysoké n.J. B
Košťálov C - Poniklá
Poniklá - Rovensko B
Martinice - Poniklá
Poniklá - Benecko
Celkem
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Muži - střelci branek:

Žáci - střelci branek:
pořadí

jméno

počet
branek

pořadí

jméno

počet
branek

1.

Tomac Vít

9

1.

Šír Tomáš

8

2.

Votoček Radek

8

2.

Dobiáš Roman

7

Patočka Vladimír

3

Adámek Tomáš

2

Butula Jan

2

3.

Šedý Stanislav

6

3.

4. - 6.

Hančár Lukáš

4

4. - 5.

4. - 6.

Holubec Martin

4

4. - 6.

Michetschläger Milan

4

6. - 11. Novotný Marcel

1

7.

Votoček Miroslav

3

6. - 11. Macháček Ondřej

1

8. - 11.

Novotný Tomáš

2

6. - 11. Pechal Miroslav

1

8. - 11.

Simonides David

2

6. - 11. Petruška Jan

1

8. - 11.

Tomac Filip

2

6. - 11. Švanda Jakub

1

8. - 11.

Vinklář Petr

2

6. - 11. Vinklář Petr

1

12.

Václavík Ladislav

1

Na závěr bych chtěl poděkovat všem příznivcům, divákům, funkcionářům za jejich přízeň,
aktivitu a popřát jim hodně osobních úspěchů a pevné zdraví v novém roce 2008.
Za TJ Poniklá
František Václavík
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Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme všem, kteří poslali vyluštěnou tajenku. Dostali jsme celkem 11 správných odpovědí, ze kterých jsme vylosovali tři výherce.
Znění tajenky:
postavte sněhuláka
Výherci:
Barča Šafránková, Martinice v Krkonoších 60
Martin Novotný ml., Poniklá 131
Lukáš Pajer, Poniklá 497
Za okny to ovšem vypadá, že v nejbližší době žádného sněhuláka nepostavíme, výhercům
proto držíme palce, aby napadlo trochu sněhu, aby si svoji výhru (celodenní dětskou permanentku na náš vlek) mohli náležitě užít.
V tomto čísle jsme zvolili téma univerzální - jídlo. V následující „trojsměrce“ je skryto
celkem 24 názvů jídel. Když je vyškrtáte, zbyde několik písmenek, která tvoří tajenku. Tu nám
pošlete do 29. 2. 2008 na adresu marek@rautis.cz nebo ji nechte na Obecním úřadě.
S jídlem souvisí samozřejmě i cena pro vylosované výherce:
Hrajeme o 3 pizzy, které do naší soutěže věnovala nově otevřená italská restaurace
Gaetana a Marie Pispicia v penzionu Homole.
Pizzu naše redakce osobně vyzkoušela, je vynikající, tak do toho! Těšíme se na vaše odpovědi.
Směry luštění:
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soutěž připravila
Bára Konvalinková
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Z deníčku
Ponikelský
ponikelského
kulturník
ochotníka
Patnáct let Satori
Koncem loňského roku, 22. prosince, jsme
se stejně jako každý rok hodili do gala, naladili nástroje, rozehřáli hlasivky a s obavami
nastoupili na koncertní prkna.
Náš výroční vánoční koncert proběhl netradičně v ponikelské „kantýně“, která doslova praskala ve švech. Netušíme, kolik lidí se
vejde do tohoto sálu, ale bylo jich tam opravdu hodně! Mnozí jedinci, ba celé skupiny, se
tlačili vzadu u dveří, někteří u baru. Nabitý
sál, co víc si může muzikant přát? Pravda, na
klidu vám to mnoho nepřidá, ale když dozní
první píseň a posluchači neutíkají ani nepískají, naopak, nadšeně tleskají, ačkoli to ještě
nebylo přesně ono, tréma je pryč.
Jak je dobrým zvykem, i letos pozval šéf
souboru Jirka Votrubec profesionální muzikantské posily. Písničky, které jsme mnohokrát přezpívali na zkouškách či koncertech,
mají naráz úplně jiný kabát a vy se neubráníte
a poťukáváte si nohou do rytmu. Je opravdu
příjemné, když máte za zády tři hudební
borce z Jazzového kvinteta Bohuslava Lédla
(kudrnatý klávesista, mimo jiné také ředitel
ZUŠ v Turnově), či skvělé dechaře (ve složení
hoboj, klarinet, fagot) z divadla F. X. Šaldy
v Liberci.
Téměř dvouhodinový koncert utekl, alespoň z našeho pohledu, neuvěřitelně rychle,
atmosféra, kterou jste vytvořili vy, posluchači, byla fantastická. Je fajn, že si najdete čas
a nikdy nás tam nenecháte stát samotné a bez
potlesku.
S přáním všeho dobrého v novém roce
SATORI

Paměť ponikelského divadla
Historie obcování s alií v našem údolíčku je velmi bohatá a pestrá. Pozoruhodná
tradice, z níž vyrůstá i veškeré naše soudobé
snažení, nám nemůže být lhostejná! O to,
aby nám zůstalo zachováno ono fascinující
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svědectví o kumštu našich předchůdců, se
však musíme přičinit i my. Mnohé prameny
vypovídající o slávě a vzmachu ponikelských
ochotníků v předchozích dvou staletích jsou
již nenávratně ztraceny. Jiné však zůstávají
jen pozapomenuty a skryty světlu světa jsouc
zaneseny prachem zapomnění na samém dnu
starých truhlic i našich myslí…
Soustavným (a zatím neukončeným) bádáním v archívech se již podařilo shromáždit
množství zajímavých informací nad rámec
všech dosavadních cenných prací o dějinách
ponikelského ochotničení. Tento nový vklad
k dosavadním znalostem vzbuzuje optimismus při úvahách nad sepsáním nové a doposud nejpodrobnější historie ponikelského
divadelního hnutí.
Aby se však připravovaný dokument
mohl stát skutečně reprezentativním, široce
vypovídajícím a přitom čtivým dílem, je před
námi ještě dlouhá cesta. Na jejím počátku je
naše snaha shromáždit co nejvíce podkladů
popisujících činnost nejstaršího ponikelského spolku.
Prosím, porozhlédněte se ve svém okolí
po všem, co se jakkoliv vztahuje k historii
činnosti místních ochotníků i minulosti kulturního života obce vůbec. Paleta hledaných
pokladů je nesmírně široká:

fotografie z představení i dění kolem
nich,
plakáty, programy, vstupenky, pozvánky…,
staré scénáře, plány a poznámky
k inscenacím,
vzpomínky pamětníků – v psané
i ústní formě,
dokumenty o jednotlivých členech
souboru (zejména ve vztahu k divadlu),
údaje o divadelních budovách i plenérech,
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fragmenty starých kulis, kostýmů a techniky,
jakékoliv zatoulané
dokumenty.

spolkové

Veškeré vámi poskytnuté materiály
budou šetrně převedeny do digitální podoby a bez újmy navráceny.
Tato naléhavá prosba se vztahuje
nejen na aktivity v Poniklé, ale též na Přívlace a na Jilmu a to vždy v období před
rokem 1985.
Vedle nalezených dokumentů a vzpomínek můžete přispět ku zdaru věci
i aktivním zapojením se do badatelské
činnosti. (Můžeme slíbit dlouhodobou,
zajímavou, samostatnou a dobrodružnou
práci bez nároku na cokoliv – hihihi.)
Samozvaného ředitele projektu - Tomáše Hájka - zastihnete:
elektronickou poštou - kolar@ponikla.cz, nebo telefonicky - 736 179 277.
Věříme, že společným úsilím se nám
podaří důstojně a zajímavě pojednat tuto
význačnou kapitolu života naší obce. Pro
pomalu se blížící oslavy 150 let ponikelského ochotničení by to mohl být vhodný
dárek.
DS J. J. Kolár

Večery při svíčkách
V pátek 11. ledna proběhl v prostorách OÚ
další velmi zdařilý Večer při svíčce. Díky
organizátorovi akce panu V. Hájkovi byla
připravena příjemná atmosféra na krásný kytarový koncert pana Milana DUSPIVY, který
„zaválel“ na svou kytaru nejen klasickou vážnou hudbu, ale i žánr modernější. Určitě by se
Vám to líbilo. Tak snad někdy příště.
Míla Kavánová
starostka obce

Poděkování dárcům krve
7. prosince převzali dárci krve Jaroslava
Voltrová a Vladimíra Pírková bronzové pla-

kety MUDr. Jánského za deset bezplatných
odběrů. Nejen jim, ale i všem, pro které se
stalo dárcovství krve běžnou součástí života,
patří naše díky.
Poděkování patří také všem, kteří se
podíleli na sbírce pro diakonii v Úpici. Za
veškerou pomoc, která byla směrována k těm
nejpotřebnějším, vyslovujeme úctu a obdiv.
Všem členům Českého červeného kříže v
Poniklé a všem občanům obce Poniklá přejeme v novém roce 2008 hodně štěstí a pevné
zdraví.
Výbor MS ČČK

Míla
Společenské a sportovní akce
v Poniklé - leden, únor

2. února - Sportovní ples
Začátek ve 20:00. Bohatá tombola. K tanci i poslechu zahraje kapela „Konec konců“. Pořádá TJ Poniklá.
Připravil Marek Kulhavý
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M�stské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA LEDEN, ÚNOR A B�EZEN 2008
*

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

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 ...

p�ístupný (12)
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 18.00 h. !!

INVAZE

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 ...

p�ístupný (12)

Vstupné 65,- K�

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

sobota

2.2. v 19.45 h.

SUPERBAT

Americká komedie (114 min.). Jak zap�sobit b�hem jedné bláznivé,
p�íerné, potupné p�edmaturitní noci na tu, po které touíme  aneb ... jak si rozd�lat rot�nku.

p�ístupný (15)

Vstupné 65,- K�

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

sobota

9.2. v 19.45 h.

RESIDENT EVIL: ZÁNIK

irokoúhlý ak�ní sci-fi horor (90 min.) USA, Velká Británie, N�mecko
Nastal konec sv�ta ... ve m�stech není bezpe�no ...

p�ístupný (15)

Vstupné 65,- K�

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

sobota 16.2. v 19.45 h.

VÁCLAV

p�ístupný (12)

�eská tragikomedie re. Ji�ího Vejd�lka (97 min.). Podle skute�ných událostí se odvíjí p�íb�h, který diváky Vstupné 65,- K�
pobaví a rozplá�e zárove�. P�íb�h Václava, vesnického outsidera (Ivan Trojan), který vyvádí jeden pr�vih za druhým ...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 23.2. v 18.00 h. !!

KOUZELNÁ ROMANCE

p�ístupný

irokoúhlá americká pohádková romantická komedie v �eském zn�ní (108 min.) spole�nosti Walt Disney. Vstupné 65,- K�
Svého pana Dokonalého potkala, a kdy opustila pohádkový sv�t.

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

sobota 1.3. v 19.45 h.

SAW IV.

Americký thriller (108 min.). Série film� SAW se stala kultovní u po druhém pokra�ování.
S p�ibývajícími �ísly p�itahuje do kin víc a víc divák�, kte�í jsou la�ní zjistit, jak hra pokra�uje ...

p�ístupný (15)
Vstupné 65,- K�

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

sobota 8.3. v 19.45 h.

KRÁLOVNA ALB�TA: Zlatý v�k

p�ístupný (12)

Britský historický film (114 min.). Postavila se nejmocn�jí armád�. Unikla pokusu o atentát.
Vstupné 65,- K�
Kv�li vyímu zájmu ob�tovala i lásku, popravovala. P�edevím díky ní se Británie m�e chlubit p�ívlastkem Velká.
ena. Bojovnice. Královna.

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

sobota 15.3. v 18.00 h. !!

SVATBA NA BITEVNÍM POLI

p�ístupný (12)

Úsm�vná �eská komedie (100 min.) o chlapech s hlavou v oblacích, h�íných touhách lásky
Vstupné 65,- K�
a jedné svatb�, která skon�ila málem jako bitva u Waterloo. Hrají Polívka, Adamovská, Somr, Buda�, Vojtek, Vaut a dalí.

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

sobota 22.3. v 19.45 h.

VET�ELCI vs PREDÁTOR 2

irokoúhlý americký sci-fi horor (89 min.).
Na Zemi vypukne peklo.

p�ístupný (15)

Vstupné 65,- K�

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

sobota 29.3. v 19.45 h.

NA VLASTNÍ NEBEZPE�Í

p�ístupný

Nový �eský irokoúhlý thriller reiséra Filipa Ren�e (92 min.).
Vstupné 65,- K�
Vzruující souboj s divokým p�írodním ivlem, samozvanými stráci zákona i hranicemi vlastních moností ... .
Hrají J.Langmajer, F.Blaek, M.Krobot, L.Siposová, V.Jirá�ek, R.Aprodu a dalí.

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

sobota 5.4. v 19.45 h.

AMERICKÝ GANGSTER

p�ístupný (15)

Americký thriller (156 min.). Hrají Russell Crowe, Denzel Washington, Josh Brolin, Cuba Gooding jr.. Vstupné 65,- K�
Strhující p�íb�h o vzestupu a pádu jednoho z nejmocn�jích mu� newyorského podsv�tí a o oby�ejném poldovi,
který ho dostal na kolena.

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

*

*

*

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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Ponikelský kulturník

Kino 70  Jilemnice
Program na únor 2008
Hitman

�tvrtek 07.02. 19:30, vstup 60,Sv�t není zrovna bezpe�né místo pro ivot  po celém sv�t� panuje násilí a v potemn�lých uli�kách se krade, p�epadává a zabíjí. Hitman alias Agent 47 byl zrozen
jako nástroj pro zabíjení t�ch, kte�í to zp�sobují. Je p�esný, d�sledný, spolehlivý, nedá se vystopovat a nemá emoce. Velice zda�ilá filmová adaptace slavné série
po�íta�ových her.
Reie: Xavier Gens
Hrají: Timothy Olyphant, Robert Knepper, Dougray Scott, Olga Kurylenko
Francie/USA  ak�ní  thriller/ titulky

Vet�elci vs. Predátor 2

úterý 12.02. 19:30, vstup 65,Dv� nejznám�jí monstra filmového sv�ta zavítají na nai planetu. Vet�elci a Predáto�i si to rozdají v malém venkovském m�ste�ku Gunnison kdesi v Coloradu,
kde ije necelých est tisíc obyvatel. Nikdo ve m�st� nemá ani potuchy, e se zde rozpoutá hr�zný boj o holý ivot
Reie: Colin Strausse, Greg Strausse
Hrají: John Ortiz, Ariel Gade, Johnny Lewis
USA  ak�ní  sci-fi  horor/titulky

�íe hra�ek

Pond�lí 18.02. 17:30, vstup 65,Vítejte v nejmagi�t�jím a nejbáje�n�jím míst� na sv�t� - v �íi hra�ek Pana Magoria. Musíte ale p�istoupit na jistá pravidla hry a v��it vemu, co vidíte.
Prodava�ka Molly a její 243-letý excentrický éf Pan Magorium kralují magickému hra�ká�ství, kde hra�ky ijí svým ivotem a proívají vlastní p�íb�hy... Zlom
ale nastane v okamiku, kdy se Pan Magorium rozhodne p�enechat Molly sv�j dob�e zab�hnutý obchod.
Reie: Zach Helm
Hrají: Natalie Portman, Dustin Hoffman, Zach Mills
USA  rodinný film, pohádka/ dabing

AFGANISTÁN  laskavý a krutý

úterý 19.02. 18:00, vstup 70,P�t neuv��itelných osud� úpln� oby�ejných lidí, kte�í m�li to t�stí, e p�eili.A tak mohou své p�íb�hy sami vypráv�t.Jejich zpov�� nám pom�e pochopit
Afganistán, tak cizí a p�esto krásnou zemi. Film + beseda s tv�rci filmu.

Hrdinové a zbab�lci

Pátek 22.02. 19:30, vstup 60,Dva studenti Ernest a Arian se rozhodli, e uposlechnou výzvu svého idealistického profesora, vstoupí do armády a odjedou bojovat do Afghánistánu. Do jejich
osud� a osud� dalích mladých voják� za�íná zasahovat ambiciózní senátor Jasper Irving, kdy se rozhodne v televizním interview s dravou reportérkou prozradit
zásadní informace vále�né strategii.
Reie: Robert Redford
Hrají: Tom Cruise, Maryl Streep, Robert Redford, Peter Berg, Michael Pena
USA  vále�né drama/titulky

Václav

Pond�lí 25.02. 17:30, 20:00, vstup 65,Václav je vesnický outsider, který ve svých 40 letech ije s maminkou pod jednou st�echou. P�estoe je Václav vnímán jako místní aek, hlupák a problematický
nezvladatelný kluk, my v n�m (spolu s maminkou) uvidíme citlivého, vnímavého dobráka s klukovskou duí (a hlavou plnou milých lumpáren), který se ne úpln�
svou vinou dostane do v�zení
Reie: Ji�í Vejd�lek
Hrají: Ivan Trojan, Ji�í Lábus, Emília Vaáryová, Jan Buda�
�R  komedie

Mezi nep�áteli

St�eda 27.02. 19:30, vstup 65,Snímek Mezi nep�áteli nám odhaluje skute�ný p�íb�h n�kdejí francouzské koloniální války. Mladý nadporu�ík plný ideál� velí základn� v Alírsku, zemi bojující
za osvobození se od Francie. Zde se sp�átelí s veteránem bez iluzí a místním mladíkem náleícím k jejich �et�. Válka a její zv�rstva vak brzy podrobí jeho morální
hodnoty velmi t�ké zkouce. Film Mezi nep�áteli je zaloen na historických faktech a p�edkládá dobový pohled na válku. Odkrývá p�em�nu voják� v týrané v�zn�
a spojenc� v nep�átele.
Reie: Florent Emilio Siri
Hrají: Benoît Magimel, Albert Dupontel, Aurélien Recoing

Alvin a Chipmunkové

Pátek 29.02. 17:30, vstup 60,Po Garfieldovi p�icházejí na scénu brat�i Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neoby�ejné veverky, které nejen e umí mluvit, umí i výborn� zpívat. Jednoho dne
narazí na Davida, který si jejich talentu vimne a nechá je nato�it desku. Následují koncerty, davy fanouk� a Chipmunkové se �ím dál tím víc pout�jí do r�zných
dobrodruství s dramatickými následky, a Davidova trp�livost pomalu naráí na strop. Poda�í se Alvinovi a ostatním zachránit p�átelství s Davidem?
Reie: Tim Hill
Hrají: Jason Lee, Cameron Richardson, Jane Lynch, Erin Chambers
USA  rodinná komedie / dabing
Dle paragrafu 8 zákona �NR �. 241/1992 je k cen� kadé vstupenky p�ipo�ítán p�íplatek 1,- K� na Fond kinematografie.
KINO 70 JILEMNICE, Roztocká 500,
informace na tel.: 481 544 070 nebo 481 545 040 - pokladna.
Zm�na programu vyhrazena.
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Inzerce

Inzerce

Navštivte naši restauraci v penzionu Homole
Restaurace je otevřena denně
od 11:00 - 22:00 hodin

Nabízíme obědy, večeře a výbornou italskou kuchyni (pizzy, těstoviny).
Těší se na Vás Gaetano a Marie Pispicia, tel. 776 107 006

Zpracuji daňové přiznání
Zpracuji daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007, zejména
společné zdanění manželů.
V případě zájmu se se mnou spojte na uvedených kontaktech:
Kateřina Jiroušová, Poniklá 70
tel.: 775 342 971
k.t.a@seznam.cz

Hledá se brigádník, brigádnice

Gaetano a Marie, kteří provozují italskou restauraci v penzionu HOMOLE, hledají
brigádníka/brigádnici na výpomoc o víkendech.
Zájemci se mohou hlásit v restauraci osobně nebo na telefon 776 107 006.

