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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
zima se kolem nás přehnala jako když
spěchá na poslední noční vlak a ani se
nestihla zastavit a nadělit nám také trochu té sněhové peřiny. A tak lyžaři musí
na hory a děti stavějí leda tak bláťuláky.
No, alespoň si můžete sednout ven na
sluníčko a při prvním jarním opalování
se začíst do nového čísla zpravodaje.
Naše redakce velice děkuje všem, kteří
nám včas dodali své příspěvky.
V minulém čísle zpravodaje jsme psali, v jaké podobě bychom rádi dostávali
Vaše příspěvky, aby naše práce mohla být
rychlejší, a vy jste měli svůj časopis co
nejaktuálnější. Bohužel mám pocit, že
tuto prosbu asi nikdo nečetl. Ale protože
hrachu na zdi není nikdy dost, prosíme
Vás ještě jednou. Opravdu nám tím moc
ušetříte práci. V následujícím článku jsou
naše prosby rozvedeny.
Doufám, že se vám zpravodaj bude
líbit a těšíme se na Vaše další příspěvky.
Marek Kulhavý

Prosba redakce
Milí minulí, současní i budoucí přispěvovatelé. Mám k Vám několik proseb, které
by naší redakci pomohly zrychlit 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. Každý článek ukládejte a posílejte jako samostatný soubor
(nejlépe MS Word 2003). Tabulky pak posílejte v Excelu.
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 prů-
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běžně a ne až s datem uzávěrky, případně
po ní. Velmi to urychlí naši práci.
Prosba čtvrtá - 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

Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Nejdůležitější zprávy RO z období od
18. 12. 2007 do 11. 2. 2008.
Již na začátku volebního období radní
opět navrhli obnovit pořádání sousedského
plesu. Myšlenka všechny nadchla a protože
čas rychle utíká, nenechalo se nic náhodě. Po
dohodě se velmi brzy určil termín a objednala
hudba KPK z Vrchlabí, která opět nezklamala.
Velkou zásluhu na zorganizování a výzdobě
sálu měla naše starostka. S přípravou pomohli
i ostatní radní. Právě jejich přičiněním se podařilo získat velmi pěknou a bohatou tombolu.
Všem, kteří přispěli, ještě jednou děkujeme.
Celý večer provázela ples velmi dobrá nálada a vydržela až do časných ranních hodin.
Během plesu vystoupila skupina Paul Dance,
která svým předtančením doslova mnohým
učarovala. Ohlasy na ples byly velmi pozitivní,
což nás samozřejmě velmi potěšilo. Tradici
pořádat ples chceme zachovat, a tak se již nyní
těšíme na Vaši účast na 8. sousedském plesu.
Výtěžek plesu bude použit na Pohádkový les.
RO se opět zabývala změnou svozu domovního odpadu. Na posledním zastupitelstvu
bylo odsouhlaseno vyvážet pouze popelnice
označené známkou. Proto byla oslovena firma
Marius Pedersen a.s. a požádána o poskytnutí potřebných známek, podle kterých by se
vedla evidence o počtu odvezených popelnic.
Bohužel, na tento systém firma nepřistoupila.
Souhlasí pouze s používáním známek, které je
možné zakoupit v hodnotě 50,- Kč/kus. RO na
svém dalším jednání rozhodla zavést od 1. července letošního roku známkový systém. Do
budoucna se plánuje využít možnosti, kterou
nabízí firma Marius Pedersen a.s. Je vypracován ceník podle četnosti odvozu a velikosti
popelnice. Ten bude nabídnut každému, aby
si vybral pro sebe tu nejvýhodnější variantu.
Podle vybrané varianty bude popelnice označena určitým typem známky, která bude pro
firmu Marius Pedersen a.s. pomůckou, jaký
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svozný plán je pro danou popelnici. Určitě Vás
budeme o způsobu a dalších změnách v odvozu domovního odpadu v časopise Pod horami
informovat. Hledáme systém, který bude pro
většinu obyvatel výhodný a spravedlivý.
RO projednávala postup prací pro rok
2008 na kantýně. Pan Mádle pro letošní rok
upřednostnil opravu pánských toalet. Protože
proplacení faktury za rekonstrukci dámských
toalet bylo přesunuto na letošní rok, není
finančně reálné zajistit jak rekonstrukci pánských toalet, tak i natření zbylé poloviny střechy. Z tohoto důvodu bylo doporučeno odložit
natření střechy na příští rok.
RO vzala na vědomí oznámení Krajského
úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy,
o dopravním opatření na silnici 1/14. Na
základě podnětu firmy Singing Rock s.r.o.
Poniklá došlo k omezení dovolené maximální
rychlosti v uvedeném místě na 50 km/hod
v obou směrech. Navržené dopravní omezení
má být realizováno do 30. 5. 2008. Protože se
nepodařil prosadit záměr vybudovat v těchto
místech přechod pro chodce, doufáme, že toto
dopravní omezení přispěje také k bezpečnosti
přecházejících zaměstnanců firmy od autobusové zastávky.
RO projednávala žádost pana Šolína, který
po obci rozváží bohatý sortiment čerstvé zeleniny. Pan Šolín projevil zájem o prodloužení
smlouvy o pronájmu veřejného prostranství.
Pronájem byl schválen do konce volebního
období. Stanovený poplatek ve výši 1200,- Kč
za rok odpovídá poplatkům za pronájem veřejného prostranství v okolních obcích.
RO projednávala opožděné vydání časopisu Pod horami. Doporučila pro další výtisky
stanovit maximální dobu, jak pro zpracování,
tak pro distribuci. Nejpozdější termín pro
vydání nového čísla je 10 dnů po uzávěrce
a na doručení je všem zastupitelům stanovena
lhůta 7 dní po obdržení.
Již druhým rokem jsou špatné sněhové podmínky a naše technika na umělé zasněžování je
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nedostačující. V prosinci byly dlouhodobě velmi
nízké teploty a tak se mohlo zasněžovat celých
24 hodin denně po dobu 3 týdnů. Sjezdovka pro
noční lyžování byla na vánoční svátky zprovozněna a velmi kvalitně připravena. O to víc nás
mrzela malá návštěvnost lyžařů. V lednu vytrvalý déšť urychlil zastavení našeho vleku nadobro.
Od té doby již nebylo možné vlek zprovoznit.
Protože příjmy z vleku nemáme čím nahradit,
nastává pro obec nelehké období.
V plánu pro letošní rok je na obslužném
objektu Bahýnko položení střešní krytiny
a zhotovení venkovní omítky. O vypracování
cenové nabídky byla požádána firma pana Sasky. Venkovní omítky by prováděli zaměstnanci
drobných služeb.
RO odsouhlasila stavební firmu pana
Jiřího Nechanického provedením přestavby
v čp. 204. Firma zajistila povolení včetně všech
stanovisek a souhlasů potřebných k přestavbě
nebytových prostor na bytové. S ohledem na
finanční situaci obce bylo doporučeno provést
pouze nejnutnější a nejpotřebnější stavební
úpravy.
RO odsouhlasila 50 % proplacení nákladů
za pokácení lípy u Kulíškových ve výši 3100,Kč.
RO projednávala obsazení volného bytu
v čp. 55. Bylo nahlédnuto do seznamu žadatelů. Jeden zájemce nabídku ze zdravotních
důvodů nepřijal. Pro ostatní žadatele je byt
rozměrově nevyhovující. Proto RO rozhodla
byt nabídnut pí Hamáčkové, která projevila
o olné prostory zájem. Nebytové prostory
paní Hamáčková plánuje zrekonstruovat a zřídit v nich provozovnu kosmetiky. Pronájem
byl odsouhlasen na 5 let.
RO projednávala nedodržování pořádku
u obecního kontejneru v části Poniklá, Jilm.
Pro místní občany na Přívlace je v zimním
období přistaven pro domovní odpad velkoobjemový kontejner. Většina si této pomoci
velice váží a patřičně cení. Odpad pečlivě třídí,
aby kontejner co nejdéle vydržel. Bohužel jsou
mezi námi i takoví, kteří do kontejneru vyhodí
vše a třídění odpadů jim starost nedělá. Stále
si neuvědomují, že třídit odpad znamená šetřit
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peníze sobě a obci. Ne vždycky se podaří viník
odhalit. To jenom, když se mezi odpadky najde
korespondence s adresou. A to se také stalo.
RO projednávala žádost SDH Poniklá
o poskytnutí příspěvku na zakoupení potřebného vybavení zásahové jednotky. SDH má
pro letošní rok představu zakoupit obleky
v hodnotě 91 000,- Kč. Z fondu požární ochrany Libereckého kraje je možné čerpat účelový
příspěvek ve výši 60%. Zbylá část se musí
uhradit z obecního rozpočtu.
RO odsouhlasila zadat vypracování žádosti o dotaci z strukturálních fondů pro III. etapu
přístavby tělocvičny firmě EPP s.r.o. z Roudnice nad Labem. S firmou se spolupracuje již
od výběrového řízení na tělocvičnu. Přejeme
jí, aby byla úspěšná a i třetí etapa přístavby
tělocvičny se mohla realizovat.
Alena Vondrová
místostarostka obce

Slovo starostky
Vážení občané,
opět uběhly dva krátké měsíce. Nejprve
bych touto cestou chtěla poděkovat všem, kteří se podílejí na tom, aby byl v obci udržován
pořádek. Ať je to uklízení autobusových zastávek, zametání chodníků, sbírání odpadků,
uklízení sběrných míst, atd. Budeme se snažit
více o tomto problému hovořit ve škole. Avšak
větší část vysvětlování tohoto problému zbývá na rodiče. Především by ale rodiče měli být
kladným příkladem,…což se někdy neděje.
Když už jsem načala téma odpadky a odpady,
musím vysvětlit současnou situaci, plánovaný
experiment a možný přechod na jiný systém
vývozu odpadů v oce následujícím. Prosím o
trpělivost, tento rok asi nebude číslo místního
časopisu, kdy bychom tuto otázku nerozebírali. Odměnou snad bude nastavení takového
systému vývozu odpadů, aby byl více spravedlivý k těm, kteří poctivě třídí. Pro rok 2008
byl místní poplatek za odpady ustanoven na
500,-Kč/osobu či rekreační objekt/rok. I přes
veškerou snahu a jasně vypovídající čísla o
množství vytříděného odpadu se nevyhneme
navýšení ceny, protože došlo ke zvýšení cen
za svoz a skládkování. V loňském roce obec
doplácela 23,- Kč/os./rok, letos je to již 56,-
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Kč/os./rok, i přes navýšení místního poplatku na občana o 50,- Kč.
Oslovila jsem další svozovou firmu,
s jejíž existencí jsem se seznámila na
setkání starostů LK. Firma AVE mi
poděkovala za zájem, ale protože
v naší lokalitě nemají úložiště, je
vývoz odpadů jejich firmou pro
nás nemožný. I přes fungující tržní
hospodářství v ČR má firma SKS
Jablonec nad Nisou v této oblasti
monopol. Po několika schůzkách s
jejími zástupci jsme se domluvili na
následujícím postupu. Od 1. července 2008 přejde obec na známkový
systém, za místní poplatek 500,- Kč
má občan právo na 9 známek na rok
(cena jedné známky je 50,- Kč, zbývajících 50,- Kč je ponecháno obci
na svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu). Známky budou
poskytnuty všem při roznosu místního časopisu, společně s podklady
pro nový systém svozu odpadů v
roce 2009. Prosím, věnujte těmto
materiálům patřičnou pozornost,
Na OÚ, v obchodě u Soukupů, v kiosku „U Janatů“ a v
pečlivě je prostudujte a výsledky
prosím odevzdejte na OÚ. Nasbí- trafice si můžete vyzvednout pytle žluté a oranžové barvy,
rané informace je třeba vyhodnotit které jsou určeny pro tříděný odpad z domácností.
foto: OÚ Poniklá
ještě před koncem tohoto roku.
Prosím všechny, i přes zvýšení místdžusů a vína. Pytle jsou k dispozici zdarma.
ního poplatku za odpady, nepřePlné pytle můžete ponechat u sběrných míst,
stávejte třídit odpad, náklady za letošní rok
u OÚ, v nejlepším případě je dopravte na
budou opět podkladem pro stanovení posběrné místo za starou faru. Dále je po celé
platku pro rok následující. Jak jste již všichni
obci rozmístěno 12 sběrných míst. Většinou
jistě informováni, horní hranice poplatku za
jsou zde žluté nádoby pro PET lahve (pouze
odpady pro příští rok není 500,- Kč, ale 900,pro PET lahve), zelené nebo modré zvony pro
Kč. A svozová firma již upozornila, že v roce
barevné sklo, bílé zvony pro bílé sklo a modré
2009 bude zvyšovat ceny, nejvíce u čárkového
kontejnery pro papír. Pro ty, kteří se zlobili,
a známkového systému. Proto prosím třiďte
že svozová firma vyváží barevné a bílé sklo
a vážlivě přistavujte popelnice.
dohromady: důvodem bylo, že nádoby nebyly
Na OÚ, v obchodě u Soukupů, v kiosku
dostatečně označeny nejen pro svozovou fir„U Janatů“ a v trafice si můžete vyzvednout
mu, ale i pro občany. Kontrolou bylo shledápytle žluté a oranžové barvy, které jsou urno, že se ve zvonu na sklo bílé nachází i sklo
čeny pro tříděný odpad z domácností. Žluté
barevné, proto bylo jako barevné vyvezeno.
jsou pro veškeré plasty, se kterými přijdete
Dále byl zastupiteli přednesen návrh
do styku. Ať už to jsou kelímky od jogurpřemístit sběrné hnízdo před ZŠ, tedy na potů, igelitové sáčky, plastové obaly, plastové
nikelském rynku, na místo jiné. Místa, která
výrobky, plastové hračky, ale i plastový zapřipadají v úvahu a nejsou příliš vzdálena od
hradní nábytek. Do oranžového patří pouze
současného místa, je místo za starou farou
nápojové kartony, což jsou krabice od mléka,
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a za kostelem za kancelářemi ZD Krakonošův
ranč. Prosím všechny, kteří tyto kontejnery
pravidelně využívají, aby se k přemístění
vyjádřili.
Jakožto majitel a pronajímatel bytů se
jménem obce omlouvám nájemníkům, kteří
měli problémy s topením v době vánočních
svátků. Závada nebyla odstraněna ihned. Do
budoucna se jistě budeme snažit reagovat
rychleji, důraz budeme klást i na osobní jednání a vysvětlení situace.
Přehled projektů, na které jsme již zpracovali a postoupili žádost příslušným orgánům:
1) žádost o dotaci na dostavbu školní
kuchyně
2) žádost o dotaci na úroky z úvěrů
3) žádost o dotaci na dopravní značení
v obci
4) žádost na modernizaci ZŠ Poniklá
5) žádost o dotaci na vybavení výjezdní
jednotky SDH.
Žádost na rekonstrukci lávky byla vrácena, zpracovává se žádost o dotaci na II. etapu
stavby obslužného objektu Bahýnko, žádost
o dotaci pro III. etapu stavby tělocvičny
k ZŠ Poniklá, žádost o dotaci na vybudování
předčištění ČOV, žádost o dotaci na vrt pro
posílení vodojemu Horní Dola. Jen doufám,
že budeme o malinko úspěšnější, než v loňském roce.
Od ledna letošního roku je za využívání
školní družiny vybírán měsíční poplatek ve
výši 50,- Kč (na základě §11 vyhlášky č. 74/
2005 Sb., o zájmovém vzdělávání). Protože
děti nosily a stále nosí spoustu nových krás-
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ných výrobků, určitě není žádný z rodičů dětí,
které družinu navštěvují, tímto poplatkem
dotčen. V pátek, 15. února, byli rodiče pozváni na karneval, který byl uspořádán paní
družinářkou Irenou a paní učitelkou z první
třídy Lenkou. Mimo taneční vydovádění byla
pro nejrůznější masky připravena spousta
soutěží a sladkých odměn. Pro diváky si
naopak děti z družiny připravily taneční
vystoupení. Byla jsem překvapena, jaké taneční kreace, včetně zvedaček, se děti zvládly
naučit. Klobouk dolů. Že by nám tu vyrůstala
konkurence taneční skupiny Paul Dance?
Nezůstávejte lhostejnými a v případě, že
uvidíte někoho, kdo ničí majetek obecní či
sousedův, oznamte to na OÚ Poniklá. Pokud
se Vám podaří pořídit fotografie, je to velká
výhoda. Děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Za obec bez odpadků

starostka obce

Až na pár jedinců si určitě většina obyvatel naší obce přeje, aby bylo všude čisto, bez
různě pohozených odpadků. Zatím to tak
nevypadá. Kolem cesty k mateřské školce se
povalují použité papírové kapesníky, krabičky
od cigaret, od pití a jiné. To samé je kolem vodárny „Keříček“ a mnohdy i v jiných částech
obce. Možná, že většinu těchto věcí odhodí
děti, které o tom ještě tak nepřemýšlejí, ale
děje se to i tak, když jdou s maminkou. Ještě
větší hrůza je na louce pana Jakla, naproti
školce, kam chodí venčit své miláčky majitelé psů. Nevadí, jestli někdo chová psa nebo

Tak takhle se baví děti v družině… a jak se baví děti a dorost, který družinu nenavštěvuje?

foto: OÚ Poniklá
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krokodýla, ale měl by dodržovat určitá pravidla, že by ten nevábný kopeček měl uklidit.
Další neřestí jsou několik let nesekané louky,
které pomalu zarůstají různými dřevinami.
Předpokládám, že existuje zákon, aby každý
majitel pozemků si je udržoval. Kdyby se toto
trochu vylepšilo, byl by to malý krůček ke
zlepšení vzhledu obce.
Občané, kteří nemají rádi nepořádek

Chceme to také tak?

starostka obce

rozum a spolupráce“, vždyť volební programy
byly hodně shodné. Bohužel se tak nestalo
a zdá se, že ani nestane. Zřejmě si někteří
chtějí hrát na naše vysoké politiky. Vládne
zde neochota k pomoci při řešení problémů,
nespolupráce. Paní starostka i RO jsou zahrnováni novými úkoly a dalšími povinnostmi.
A naše paní starostka? Tráví v práci daleko více času, než by trávili jiní; nosí si práci
domů, aby vše včas vyřešila, zařídila, odeslala,
objednala, ohlídala,... Zkrátka, dělá svoji práci
zodpovědně, čestně a hlavně lidsky. Bohužel
na úkor rodiny.
Všichni máme v živé paměti průběh volby prezidenta republiky. Všichni jsme kroutili
hlavami nad tím, co se dělo. CHCEME TO
TAKÉ TAK?

Když jsme se před 18 lety s manželem
rozhodovali, kde budeme společně žít, vyhrála Poniklá. Měla jsem tu práci, kterou
mám dosud ráda, líbilo se mi tady prostředí
a hlavně společenské dění. V té době se lidé
ještě chtěli scházet a trávit část volného času
Lenka Scholzová
společně.
členka RO a zastupitelkastarostka obce
V letech 1998 – 2002 jsem byla oslovena stát se zastupitelkou. Ráda jsem nabídku
Zápis dětí do Mateřské školy
přijala a chtěla se podílet na chodu a rozvoji
Ředitelka Mateřské školy v Poniklé vyhlaobce. Spolupráce mezi všemi organizacemi
šuje zápis do Mateřské školy, který proběhne
a spolky fungovala dobře, zastupitelé řešili
v úterý 6. května 2008 od 8.00 do 11.30 hod.
problémy vzájemnou dohodou. Zkrátka, na
vesnici se tehdy ještě nepolitikařilo a já se tím
Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem
všude chlubila.
o místění svých dětí do předškolního zařízení
Období 2002 – 2006 jsem vynechala
v následujícím školním roce i v jeho průběhu
z důvodu nastoupení do funkce ředitelky,
(tzn. září 2008 - červen 2009), aby před zápisem
kdy jsem po přechodu do právní subjektivity
do MŠ navštívili s dítětem lékaře a nechali si na
nedokázala odhadnout, zda bych časově zvlápřihlášku předem potvrdit, že dítě je schopno
dala zaměstnání, rodinu a práci pro obec.
MŠ navštěvoDo dalšího
vat. Přihlášku
volebního obje
možno
dobí jsem vstuŘeditelka
Mateřské
školy
v
Poniklé
vyzvednout
povala s chutí
v
předstihu
vyhlašuje
a
elánem.
v MŠ, přímo
Těšila jsem se
v
čekárně
na spolupráci
MUDr. Šabata
s novými lidnebo stáhnout
mi, na budováz
internetoní nových věcí
vých stránek
a snad i na řeObce Poniklá
šení problémů,
(www.ponikkterý
proběhne
v
úterý
6.
května
2008
neboť to k této
la.cz - rubrika
práci patří.
od 8.00 do 11.30 hod.
školství - čláPo zveřejnek „Zápis dětí
nění výsledků
do MŠ“), kde
voleb moje
naleznete i dalnadšení částečně opadlo, ale věřila jsem, že
ší informace o naší mateřské škole.
až vychladnou emoce, zase vyhraje „zdravý

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY

7

Pod horami - leden - únor

Zprávy z obce

S potvrzenou přihláškou se
dostavte ve stanovený den a hodinu
do MŠ.
V případě, že se Vám stanovený
termín nebude hodit, telefonicky si
domluvíme jiný termín
(Tel.: 481 585 257).
Těšíme se na vaši návštěvu.

Už jste objevili nový web Mateřské
školy v Poniklé?

http://ms.ponikla.cz

Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Neváhejte!
Poděkování

MŠ na internetu
Naše mateřská škola má od 27. 2. 08
vlastní internetové stránky, kde byste měli
najít všechny potřebné informace o MŠ.
Aktuální akce a informace najdete v aktualitách. Stránky lze otevřít přes www.ponikla.cz, školství (zde se snad brzy budete moci
informovat i o ZŠ) nebo zadejte adresu
http://ms.ponikla.cz.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
7. Sousedského plesu, zejména pak těm, kteří
věnovali páteční podvečer výzdobě sálu. Tradičně se výzdoba ponechává po celou plesovou sezonu, tentokrát bude ještě ponechána
na dětský maškarní ples. Titěrná práce byla
odměněna obdivováním a chválou hostů. Děkuji všem, kteří si dali tu práci a vystřihovali
vločky, děkuji všem, kteří zdobili, děkuji všem
sponzorům a děkuji všem, kteří byli nápomocni při organizaci plesu samotného.

Míla Kavánová
starostka obce

Během plesu vystoupila skupina Paul Dance, která svým předtančením doslova mnohým učarovala.

foto: OÚ Poniklá
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Sdružení místních samospráv
31. ledna se konalo první ustanovující
zasedání Sdružení místních samospráv, jehož
členství si zastupitelstvo obce Poniklá odsouhlasilo na posledním loňském zasedání.
Starostové ze 13 krajů ČR založili novou
profesní organizaci menších měst a obcí. Vedle Svazu měst a obcí (SMO) v České republice
tak vzniklo nové sdružení a ČR se přiřadila k
jiným evropským zemím, v nichž existují více
než jedna organizace, sdružující samosprávy
(např. Německo, Rakousko, Slovinsko, Lotyšsko aj.). SMS ČR chce hájit zájmy především
menších měst a obcí, neboť většina členů
SMS ČR je přesvědčena, že stávající organizace - Svaz měst a obcí - nehájí zájmy menších
samospráv. K nespokojeným obcím se hlásí
i naše obec, neboť několikaleté členství jí
nepřineslo vůbec nic, stejně jako spoustě dalších menších obcí. Vstup do SMS ČR proto
již odsouhlasilo 1020 obcí a měst z celé země,
250 z nich se přímo účastnilo ustanovujícího
zasedání v Jihlavě. Nutno podotknout, že většina starostů zastupovala starostu obce jiné, či
dokonce starosty několika obcí či měst.
Předsedou nového Sdružení místních
samospráv byl zvolen starosta obce Vlčnov
Jan Pijáček (ODS). „Stojí před námi zásadní
úkol, a to zprostředkovat vládě a Parlamentu
názor občanů na řadu navrhovaných zákonů,
které se dotýkají obcí a měst.“ prohlásil nový
předseda Pijáček. Dále podotkl, že jím řízené
sdružení bude chtít spolupracovat i se Svazem měst a obcí, ovšem při respektování zájmů menších měst a obcí. „Svaz přirozeně hájí
pozice největších měst, které mají ve Svazu
největší váhu. Sdružení místních samospráv
hodlá vystoupit na obranu menších měst
a obcí,“ uvedl předseda Pijáček.
Místopředsedy SMS ČR byli zvoleni
místostarostka obce Chýně u Prahy Věra
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Výpis přijatých usnesení SMS
ČR:
Ustavující Republikové shromáždění
SMS ČR
I.
doporučuje členům sdružení vést dialog
s občany o dopadech konání letních
olympijských her v Praze, a to i formou
veřejných hlasování.
II.
považuje současný systém rozdělování
nenárokových dotací vládou a kraji či
Parlamentem v rámci schvalování státního
rozpočtu za neprůhledný a nesystémový,
podporující korupční prostředí. SMS ČR
žádá vládu a Parlament o přijetí pravidel
pro přerozdělení většiny těchto prostředků
nárokově na každou obec, vycházejících ze
zásad rovnosti.
III.
vyzývá Svaz měst a obcí ČR ke spolupráci při
prosazování společných zájmů všech měst
a obcí ČR a k respektování svébytných zájmů
menších měst a obcí.
IV. žádá vládu ČR, ministerstvo financí,
ministra financí osobně a také Parlament ČR
o přijetí zcela nového zákona o rozpočtovém
určení daní, jenž nastolí systémovou,
odůvodněnou a nediskriminační právní
úpravu.
V.
žádá Parlament, aby odložil projednávání
návrhu zákona, který nově přenáší povinnost
údržby chodníků na samosprávy, na
období po přijetí právní úpravy, která vyřeší
otázku plného financování této povinnosti
samosprávami.
VI.
pověřuje předsednictvo SMS ČR projednat
s vládou otázku odvodů zdravotního pojištění
z odměn neuvolněných členů zastupitelstev
obcí a měst s návrhem zvážit tyto odvody
a účelnost jejich výběru vzhledem k výši
a charakteru odměn za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obcí
a měst.
VII.
žádá vládu a Parlament, aby nebyly
projednávány žádné zákony, které budou mít
negativní vliv na rozpočty obcí do doby nabytí
účinnosti nového zákona o rozpočtovém
určení daní.

Pod horami - leden - únor
Kovářová (nez.) a starosta obce Modrá na
Uherskohradišťsku Miroslav Kovářík (nez.).
Do předsednictva byli zvoleni zástupci jednotlivých krajů tak, aby každý ze šesti volených představitelů byl z jiného kraje.
Delegáti přijali řadu usnesení, mimo jiné
se dohodli, že budou doporučovat všem členům SMS ČR konat referenda o olympiádě.
„Je třeba rozhodnout, zda napřímit veřejné
zdroje na konání her či je investovat do
reformy zdravotnictví, penzijního systému
či vyrovnání s církvemi,“ komentoval toto
rozhodnutí starosta středočeského Chotětova
Ladislav Šia (zvolen do předsednictva SMS
ČR). Lze tak očekávat, že po vzoru obcí Suchá
Loz a Vysoké Pole budou místní referenda
o olympiádě vyhlášena řadou samospráv
s tázkou občanům: „Souhlasíte, aby vláda ČR

Jednání SMS ČR

poskytla finanční garance za konání letních
olympijských her v Praze?“.
První zasedání SMS ČR, kterého jsem se
také za naši obec zúčastnila, na mě zapůsobilo
velmi dobře, i když bylo chvílemi chaotické.
Vystoupilo zde několik desítek starostů, jejichž problémy se stále opakovaly. Názory
byly ve všech případech téměř jednohlasné.
Některé z problémů jsou již zahrnuty v přijatých usneseních.
Doufám, že nám všem vydrží energie,
s kterou jsme do tohoto sdružení vstoupili,
abychom vyřešili problémy, které jsou pro
obce nejpalčivější.
(s využitím tiskové zprávy SMS ČR www.smscr.cz)
Míla Kavánová
starostka

foto: OÚ Poniklá
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Statistika pohybu obyvatel v
roce 2007
Počáteční stav k 1. 1. 2007 - 1210 občanů
Úmrtí - 11 občanů
Narození - 10 občánků
Odstěhování - 21 lidí
Přistěhování - 22 lidí
Uzavřené sňatky - 5
Rozvody - 1
Přestěhování v rámci obce - 16
Konečný stav k 31. 12. 2007 - 1210 občanů
Po několika desítkách let se počet obyvatel v obci nesnížil. Doufejme, že bude i nadále
stagnovat, nebo, v lepším případě, vzrůstat.

Zpracovala:
Věra Nováková

Zdravotní středisko

starostka obce

Paní doktorka Vladimíra Karásková zve
všechny, kteří odkládali svoji preventivní
prohlídku a odběr krve, do nově zařízené ordinace. Pokud nedojde ke změně, bude paní
doktorka od března ordinovat v ponikelské
ordinaci každý den.

Paní doktorka Vladimíra Karásková
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Czech POINT

OÚ Poniklá

Získat ověřené výpisy z centrálních státních evidencí a rejstříků na jednom místě by
měl občanům umožnit projekt Czech POINT
– Český podací ověřovací informační národní
terminál. Jedná se o výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, živnostenského
rejstříku a rejstříku trestů. I ponikelský obecní úřad se 14. února tohoto roku stal kontaktním místem, kde jsou zájemcům uvedené
doklady za příslušný poplatek vystavovány.

OÚ Poniklá

Co poskytuje Czech POINT
Czech POINT v současné době poskytuje
čtyři druhy výstupů. To znamená, že každý,
kdo zaplatí příslušný poplatek na místě Czech
POINT, může požádat o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České
republiky může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud
žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví,
musí znát katastrální území a číslo
listu
vlastnictví.
Vydání první strany
výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž
maximální výše je
zákonem omezena
na 100,- Kč; každá
další strana výpisu
je zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.
Pokud žadatel žádá
o výpis podle seznamu nemovitostí,
měl by znát katastrální území a dále
buď parcelní číslo
požadované nemofoto: OÚ Poniklá vitosti, jedná-li se
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o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo
popisné, jedná-li se o stavbu. I v tomto případě
je ověřený výstup zpoplatněn stejně. O výpis
lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena
na jednotky,
což je typické
u větších staveb, dělících
se na jednotlivé byty, garáže
atd. V tomto
případě pochopitelně
musí žadatel
znát
nejen
popisné číslo
domu,
ale
i přesné číslo bytu v domě.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České
republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti
IČ obchodní organizace. I zde je vydání první
strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 50,- Kč.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat
anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě znalosti IČ obchodní organizace.
I v tomto případě je vydání první strany
výpisu zpoplatněno částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá
další strana výpisu je zpoplatněna částkou,
jejíž maximální výše je zákonem omezena
na 50,- Kč.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb.
o Rejstříku trestů v platném znění, lze vydat
výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které

Zprávy z obce
se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat,
klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím,
než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto
žádost úřad
archivuje
dle zákona.
Osoba, které
lze na pracovišti
Czech
POINT výpis
vydat, musí
mít
platný
doklad totožnosti a musí
mít přiděleno
rodné číslo.
To znamená,
že výpis se
může vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Od
1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích
Czech POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na
základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost
o výpis z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí
klient podle zákona za tento výpis 50,- Kč
jako správní poplatek úřadu za přijetí žádosti
o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů.
Na tento výpis se nevylepuje žádný kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel
o výpis požádat způsobem podle §11 odst. 1
zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy formou papírové žádosti.
Systém Czech POINT umožňuje vytisknout
žadateli tuto papírovou žádost již předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě
se neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí
se kolek v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle
ke zpracování na Rejstřík trestů.
zdroj: www.czechpoint.cz

12

Pod horami - leden - únor

Zprávy z obce

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 2. 2008
21. 2. 2008 proběhlo v zasedací místnosti
ZD Krakonošův ranč 9. 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 20. listopadu 2007 do 11. února 2008
3. Schválení úvěrové smlouvy
4. Koupě a prodej pozemků:
- ppč. 126, k. ú. Přívlaka, manželé Václavíkovi
- darování ppč. 2871 a 2872, k. ú. Poniklá, pan
J. Rychtář
- ppč. 2941, 2930, 2949, k. ú. Poniklá, Správa
KRNAP
- ppč. 2770/3, pan V. Varadi
5. Rozpočtové změny k 31. 12. 2008
6. Poplatek za odpady na rok 2008
7. Schválení výsledku hospodaření MŠ, ZŠ
a hospodářské činnosti OÚ
8. Zpráva z VH SMS ČR
9. Diskuse – úvěr, kontokorent, výsledek
hospodaření MŠ, ZŠ a HČ OÚ, mimořádný
příspěvek
10. Usnesení a závěr

1) Zahájení
Deváté zasedání zastupitelstva obce bylo
zahájeno v 18:00 hod v kancelářích Krakonošova ranče za přítomnosti 14 členů
zastupitelstva. Omluvena byla z pracovních
důvodů paní Květa Kavánová. Ověřovatelé
posledního zápisu (M. Kulhavý, J. Jindřišek)
se vyjádřili k zápisu 8. zasedání ZO Poniklá
konaného 27. 11. 2007 s tím, že k zápisu
nejsou připomínky, drobné nesrovnalosti již
byly odstraněny před podpisem zápisu.
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Diskuse:
M. Kulhavý: Vznesl návrh, aby se hlasovalo,
že v zápisu bude jmenovitě uvedeno, kdo jak
hlasoval.
P. erová: Zastupitelstvo je veřejné, tak
i v zápisu má být uveřejněno, kdo jak hlasoval.
T. Klikorka: Navrhuji rozeslat zápis všem zastupitelům předtím, než ho podepíší ověřovatelé, aby měli zastupitelé možnost ho doplnit.
M. Kavánová: Zápis bude rozeslán před podpisem všem zastupitelům, do 2 dnů se k němu
mohou vyjádřit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uvádět v zápisu, jak jednotliví zastupitelé hlasovali.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení: ZO schvaluje program 9. zasedání zastupitelstva, konaného ve čtvrtek
21. února od 18:00 hodin v kancelářích ZD
Krakonošův ranč.
Hlasování:
Schváleno

Návrh usnesení: ZO pověřuje pro 9. zasedání
ZO ing. P. Plichtu a paní L. Scholzovou ověřovateli zápisu, zapisovatelem Alenu Soukupovou, navrhovatelem usnesení pana J. Čížka.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti RO za
období 28. 11. 07 - 11. 2. 08
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)
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Diskuse:
P. Plichta: Vznesl dotaz, co bude konkrétně
firma EPP zajišťovat?
M. Kavánová: Zajistí financování třetí etapy
stavby tělocvičny, vypracuje žádost o dotaci
do strukturálních fondů.
T. Klikorka: Kdy bude ohňostroj a jakou má
rada představu, zda to není zbytečné plýtvání
penězi.
M. Kavánová: Ohňostroj se plánuje až po
úplném dokončení stavby a na úřad nám
chodí cenově přijatelné nabídky, takže se budeme snažit, aby to plýtvání penězi nebylo.
J.Jirouš: Nebylo by lepší pozvat sem na slavnostní otevření nějaký sportovní oddíl?
M. Kavánová: Ano, i s tím se počítá.
J. Jindřišek: Vznesl dotaz na předběžnou
kolaudaci objektu Bahýnko.
M. Kavánová: Písemné rozhodnutí stavebního úřadu obdrží úřad v okamžiku, kdy
starostka doručí na stavební úřad čestné
prohlášení, že byly odstraněny 3 drobné
závady zjištěné při kolaudaci, po odstranění
závad bude rozhodnutí bez dalšího šetření
vystaveno.
P. Plichta: Nebylo to od rady blbé, pronajímat
nezkolaudované prostory?
M. Kavánová: Bylo to po vzájemné dohodě.
M. Kulhavý: Mám připomínku, že v případě,
že rada bude projednávat cokoliv kolem časopisu, chci být na toto jednání přizván.
R. Šír: Nesouhlasí se zněním zápisu rady
ohledně pracovního poměru Martina Dobiáše.
M. Kavánová: To už jsme si vyříkali mezi
sebou a každý máme jinou verzi.
L. Hájková: Vznesla dotaz, zda je to rozumné,
rozpustit Drobné služby, když dělají spoustu
drobných prací.
M. Kavánová: Upřesnila, že je to pouze jedna
z možných variant.
T. Klikorka: Vznesl dotaz, kolik lidí je třeba
na obsluhu vleku a kolik zaměstnanců tam
v současné době pracuje.
R. Šír: Na velký vlek 4, na malý 1, vyjmenoval
zaměstnance.
M. Kulhavý: Jak by se řešil provoz vleku
v případě rozpuštění DS.
M. Kavánová: Jako na okolních vlecích, přijetím brigádníků na dohody.

Zprávy z obce
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
28. listopadu 2007 do 11. února 2008.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Schválení úvěrové smlouvy
Jen pro upřesnění: úvěr na 3 miliony korun
byl odsouhlasen zastupitelstvem v loňském
roce na „Výstavbu školní tělocvičny k ZŠ Poniklá“, ale nepotřebovali jsme ho. Protože byl
tento úvěr vázán na etapu číslo I., nemůže být
použit na etapu č. II. Smlouva musí být opakovaně odsouhlasena zastupitelstvem, včetně
úrokové sazby. Děkuji za pochopení.
Bude se vybírat jedna ze tří nabízených variant úročení úvěru:
a) Pevná úroková sazba úvěru ve výši 5,71 %
per annum, a to po celou dobu splácení do
splatnosti úvěru (tj. do 31. 12. 2019)
b) Pevná úroková sazba na dobu 5 let, výše
úrokové sazby pro první období úrokové sazby činí 5,57 % per annum na 5 let.
c) Pevná úroková sazba na 1 rok. Výše úrokové sazby pro první období úrokové sazby činí
5,49 % per annum na 1 rok.
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.
Při pevné úrokové sazbě na 11 let zaplatíme
4.047.037,- Kč.
Diskuse:
M. Kulhavý: Je nutné čerpat celé 3 mil., když
rozpočet je na 2,2 mil. Kč ?
M. Kavánová: Již teď víme, že budou vícepráce, které nejsou zahrnuty v projektu, jako je
třeba rekonstrukce kotelny, přístup do tělocvičny ze školy. Chceme si vytvořit finanční
rezervu. Nemusíme nutně vyčerpat celou
částku 3 mil. Kč.
M. Kulhavý: Smlouva je nestandardní a je nevýhodná, nelze předčasně umořit při jakékoli
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variantě úroků a proto dávám návrh, aby rada
obce připravila nabídku dalších dvou ústavů,
nesouhlasím s tím, že rada neoslovila jiné
bankovní ústavy.
A. Vondrová: Myslím si, že to bude problém,
vzhledem k zadluženosti obce a vzhledem
k tomu, že máme všechny účty u ČS.
J. Čížek: V minulosti jsme oslovili i jiné banky, ale nikdo nám nepůjčil vzhledem k tomu,
že nemáme možnost zástavy a vzhledem
k současné zadluženosti obce.
P. erová: To je minulost, dnes se banky
chovají jinak.
P. Plichta: Je pravda, co pan Čížek říká, ale
dnes je situace trochu jiná, obec velkou část
půjček splatila a zbývá jí pouze hypoteční
úvěr na DPS.
A. Vondrová: v 1. úvěrové smlouvě, kterou
jsme schválili, byl úrok 5,51%, v této je 5,71%,
to není zas tak nevýhodné oproti nárůstu
všech úrokových sazeb všech ostatních bank.
J. Bekr: Otázka je, jak rychle potřebujeme
peníze sehnat a co můžeme nabídnout a zastavit.
M. Kulhavý: Já to chápu, ale chci písemně
vidět, že to tak je, vše ostatní je spekulace. Až
budeme mít možnost srovnání, můžeme zjistit, že smlouva s ČS je nejvýhodnější.
M. Kavánová: Budeme se snažit co nejdříve,
je to i v našem zájmu kontaktovat i jiné banky,
aby se vyjádřily. Nabídky Vám rozešlu emailem, nebudu kvůli tomu svolávat mimořádné
zastupitelstvo.
Návrh usnesení: Rada obce zpracuje a připraví co nejdříve nabídky alespoň dvou dalších
peněžních ústavů.
Hlasování:
Pro

Proti

9

0

Schváleno

Zdržel se
J. Bekr
L. Scholzová
A. Vondrová
M. Kavánová
Z. Petrušková

4) Koupě a prodej pozemků
1) Manželé Václavíkovi, čp. 447, žádají o odkoupení pozemku p. č. 126, k. ú. Přívlaka.
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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. Bylo projednáno
na minulém ZO, ale odloženo z důvodu neuveřejnění v místním časopise.
Diskuse:
P. Plichta: Dotaz, zda byl návrh zveřejněn
v místním zpravodaji, pokud ano a nikdo
se neozval, splnili jsme podmínky a nejsou
připomínky.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s prodejem
pozemku ppč. 126, k. ú. Přívlaka manželům
Václavíkovým za cenu 5,- Kč/m2.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Pan J. Rychtář nabízí jako dar pozemky
ppč. 2871 a ppč. 2872, k. ú. Poniklá. Jedná
se o polní cesty. Obec Poniklá vlastní jejich
polovinu, RO doporučuje nabízený dar přijmout.
Diskuse:
P. Plichta: V podstatě se jedná o spojovací
cesty, které se asi moc nepoužívají, ale pokud
to pan Rychtář chce darovat, proč ne.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s darováním
pozemků ppč. 2871 a 2872, k. ú.Poniklá od
pana J. Rychtáře.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Správa KRNAP žádá o odkoupení pozemku ppč. 2941 – část, ppč. 2930 – část (6442
m2) a ppč. 2949, k. ú. Poniklá. Jedná se o návazné cesty a část cesty, která byla Správě KRNAP prodána za symbolickou 1,- Kč. Cesta je
nyní ve velmi dobrém stavu, ovšem majitelé
okolních pozemků již měli problémy s nynějším majitelem této komunikace. Pokud dojde
k prodeji, požadují, aby ve smlouvě bylo
přesně uvedeno kdo, a jakým způsobem se
dostane ke svému majetku. Dalším řešením je
pronájem cesty za úplatu, kdy obec opraví za
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obdržený nájem nejen cestu užívanou těžaři,
ale i cesty další.
Diskuse:
P. Plichta: Z předložených materiálů není
patrné, o jaké části cest se jedná.
M. Kavánová: Upřesnila.
T. Klikorka: Navrhuji poděkovat KRNAPU,
že nám opravili kus naší cesty a nic neprodávat, jejich obvyklá praxe je , že pak znemožní
průjezd aut a povolují ho jen na základě
zvláštního povolení.
M. Kulhavý: Já bych ještě doplnil, že zde
funguje určité usnesení zastupitelstva obce,
na základě kterého se obecní cesty a pěšiny
prodávat nebudou.
P. Plichta: Jde o dost důležitou cestu.
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s prodejem
ppč. 2941, 2930 a 2949, k. ú. Poniklá Správě
KRNAP za cenu 50,- / 20,- / 1,- Kč za m2.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Pan V. Varadi žádá o odprodej pozemku
ppč. 2770/3, k. ú. Poniklá. Tento pozemek je
jediným místem, kde je možno vybudovat
příjezd k domu. RO doporučuje odprodat
pouze část tohoto pozemku, neboť zasahuje
i před pozemek pana Tomíčka. Protože zde
bude budována komunikace, RO doporučuje
cenu 50,- Kč/m2.
Diskuse:
M. Kulhavý: Obec Poniklá se aktivně účastní
přípravy cyklostezky kolem Jizery a jakýkoliv
pozemek podél silnice je pro obec výhodný,
třeba pro umístění reklamy. Buňka pana Varadiho není esteticky líbivá a pokud chce pan
Varadi stavět, nebudeme mu dělat problémy
s vjezdem na pozemek. Navrhuji panu Varadimu pozemek neprodávat, uzavřít smlouvu
o věcném břemenu pro vjezd na pozemek,
to musí stavebnímu úřadu pro vydání stavebního povolení stačit. Co mám informace,
pan Varadi to ani kupovat nechce. Z hlediska
budoucnosti doporučuji neprodávat.
J. Jindřišek: Není to cesta k domu, ale k buňce. Obávám se, že pozemek prodáme a příští
rok tam bude stát billboard na jablonecký

vlek.
J. Pičmanová: Nedomnívám se, že tento pozemek je vhodný k budování cyklostezky.
T. Klikorka: Pokud dojde k budování cyklostezky, mohlo by se stát, že pan Varadi tomu
pak bude bránit.
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s prodejem
pozemku ppč. 2770/3, k. ú. Poniklá, a pověřuje radu obce, aby s panem Varadim uzavřela
smlouvu o věcném břemenu přístupu na jeho
pozemek.
Hlasování:
Pro

Proti

11

0

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová
J. Bekr
L. Scholzová

5) Rozpočtové změny
k 31. 12. 2007
ZO bylo seznámeno s rozpočtovými změnami k 31. 12. 07.
(související tabulka je součástí tohoto zápisu
a je k nahlédnutí na OÚ)
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtové
změny k 31. 12. 2008.
Hlasování:
Pro

Proti

12

0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý
J. Jindřišek

6) Poplatek za odpady na rok
2008
Ať počítám, jak počítám – poplatek za odpady pro rok 2008 bude navýšen na 500,- Kč/
osoba/rekreační objekt a rok.
(Srovnávací tabulka s přehledem a vývojem
nákladů na svoz odpadů v naší obci je součástí
tohoto zápisu a je k nahlédnutí na OÚ. Také ji
naleznete v tomto vydání na straně 20 a 21.)
Diskuse:
T. Klikorka: Požádal starostku o vysvětlení
k přiložené tabulce.
P. Plichta: Konstatoval, že se mu nelíbí jednání
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firmy, která si navyšuje ceny jak chce.
M. Kavánová: Informovala o jednání se
zástupci firmy Marius Pedersen a novém
připravovaném systému svozu odpadu a požádala zastupitele o pomoc při distribuci
známek na popelnice a informačních letáků
do domácností.
T. Klikorka: Navrhuje dát co nejvíce informací o změně do dalšího čísla zpravodaje Pod
horami a přehled vyúčtování za rok 2007.
J. Jindřišek: Zjišťoval jsem, že máme jeden
z nejvyšších poplatků v okolí.
J. Pičmanová: Pokud mají obce dostatek
financí, mohou svoz dotovat ze svého rozpočtu
M. Kulhavý: Nemohu pochopit, jak je možné,
že některé obce se tříděním odpadu dostanou
do plusu tak, že jim to nakonec pokryje svoz
domovního odpadu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení poplatku za odpady pro rok 2008 na 500,- Kč/
osobu/rekreační objekt/rok.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení: ZO schvaluje pro rok 2008
dotaci na místní poplatek za likvidaci TKO ve
výši 56,-Kč /rok/občana/rekreační objekt.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Zpráva z VH SMS ČR
(Zpráva je součástí tohoto zápisu a je k nahlédnutí na OÚ. Také ji naleznete v tomto vydání
na straně 9 a10.)
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výsledky
jednání SMS ČR dne 31. 1. 2008 v Jihlavě.

8) Diskuse, různé
17

K výsledovkám MŠ, ZŠ a hospodářské činnosti OÚ je třeba odhlasovat následující
usnesení:
Diskuse:
M. Kulhavý: požadoval upřesnění výnosů a nákladů HČ podle činnosti na vlek
a na bytové hospodářství. Upřesnila účetní
A. Soukupová.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s převedením
kladného výsledku hospodaření ZŠ za rok
2007 ve výši 4 406,85 Kč do rezervního fondu
číslo SÚ 914.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení: ZO souhlasí s převedením
kladného hospodářského výsledku hospodaření MŠ za rok 2007 ve výši 52 601,47 Kč na
účet č. 911 (fond odměn) ve výši 20 000,- Kč
a na účet 914 (rezervní fond) ve výši
32 601,47 Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení: ZO souhlasí s převedením
ztráty z HČ obce (vlek, bytové hospodářství)
na účet SÚ 932 - nerozdělený zisk, ztráta
z minulých let ve výši 148 187,54 Kč
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Další bodem je schválení prodloužení kontokorentního úvěru ve výši 800.000,- Kč.
Diskuse:
T. Klikorka: Informoval se o čerpání kontokorentu v minulém roce a o výši úroků za
rok 2007.
A. Soukupová: Výše úroků za rok 2007 zaokrouhl. 9 500,- Kč, nejvíce se čerpalo ke konci
roku.
M. Kulhavý: Dotaz, jaký je stav k dnešnímu
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dni?
A. Soukupová: K dnešnímu dni asi 400 000,Kč.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje návrh úvěrové smlouvy o kontokorentním
úvěru č. 1263092319 na překlenutí časového
nesouladu příjmů a výdajů v letech 2008
a 2009. Pověřuje starostku podpisem této
smlouvy.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Dalším bodem je založení kontokorentu
u Poštovní spořitelny k účtu bytové hospodářství č.-108036259/0300. Jedná o účet
pouze bytového hospodářství, příjmy jsou
z nájmu obecních bytů. O kontokorent bude
s vaším svolením žádáno na období jednoho
roku. Příčiny jsou jednoznačné: slíbená rekonstrukce střechy na vile čp. 262 je plánována v jarních měsících. Zatím není vybráno
dostatečné množství financí na zálohovou
platbu. Důvodem tohoto je rekonstrukce bytu
v čp. 204 - školník.
- úročení KTK je 7D PRIBOR + marže banky
= 4,78% p. a.
- poplatek za poskytnutí KTK 0,-Kč
- poplatek za služby a práce spojené s realizací úvěru 200,-Kč/měsíčně
- závazková provize 0,01% p. a.
Podle námi předložených podkladů můžeme
žádat o výši KTK až 450 000,- Kč.
Akce provedené v roce 2007 z účtu bytového hospodářství: Přístřešek čp. 307, výměna
oken čp. 307 a čp. 267.
Diskuse:
T. Klikorka: Kdo má podpisové právo
k tomuto účtu a kdo bude sledovat způsob
čerpání?
A. Soukupová: Podpisové právo mám já
a pan Šafránek, který účet celoročně používá,
jsme domluveni, že se bude snažit vyčerpat
jen nezbytnou částku a ví, že z rozpočtu obce
prostředky během roku neobdrží.
Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost obce
o poskytnutí kontokorentního úvěru u Poštovní

spořitelny k účtu č. 108036259/0300 - účet bytového hospodářství ve výši 450 000 Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Snad již posledním bodem je žádost Krkonoše
- svazek měst a obcí o mimořádný příspěvek
ve výši 20,- Kč/obyvatele, který by měl zajistit
komplexní propagaci celého regionu po dobu
tří letních a tří zimních turistických sezón.
Diskuse:
M. Kulhavý: Přednáším návrh, že ZO schvaluje příspěvek s tím, že SMO Krkonoše poskytne obci odpovídající prostor ve svých
propagačních materiálech a dalších propagačních akcích SMO Krkonoše.
M. Kavánová: Jsme členy SMO Krkonoše
a platíme členské příspěvky, není to velká
suma. Je tam spousta malých obcí a když se
setkáváme se starosty, tak máme společný
názor, že na malé obce se zapomíná a pokud
chceme zveřejnit reklamu, tak si to musíme
řádně zaplatit. Takže pokud poskytneme příspěvek, chceme vše řádně ošetřit ve smlouvě.
M. Kulhavý: Hovořil jsem o tom s manažerem svazku panem Vávrou, je si toho vědom,
ale chyba je na straně malých obcí, že neumějí
využít všech možností, které svazek dává.
A. Vondrová: Výše příspěvku na příští rok
bude stejná, nebo už je známo kolik to bude?
M. Kavánová: Jde o mimořádný příspěvek na
realizaci projektu.
J. Pičmanová: Nemůžu souhlasit s reklamou,
když pak turista nemá kam jít na jídlo a na
kávu.
M. Kulhavý: Když obec nebude dělat vše pro
propagaci, nebudou se zde rozvíjet podnikatelské záměry v oblasti cestovního ruchu.
J. Bekr: Myslíte si, že podnikatelé budou čekat, až se udělá propagace?
M. Kulhavý: Teď si odsouhlasíme příspěvek, uplynou 3 nebo 4 měsíce, na obci bude
spousta jiné práce a nikdo si nevzpomene, že
se připravuje Krkonošská sezóna; navrhuji
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pověřit radu, aby pravidelně sledovala termíny uzávěrek tiskovin a pravidelně dodávala
podklady, včetně pevných termínů akcí.
M. Kavánová: Na propagaci akcí v obci máme
internetové stránky, navíc většina akcí nemá
pevný termín. Navrhuji doplnit do usnesení
za vydatné pomoci celého zastupitelstva.
M. Kulhavý: Nesouhlasím a navrhuji hlasovat o mém původním návrhu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí
jednorázového příspěvku Svazku měst a obcí
Krkonoše ve výši 20,-Kč/obyvatele, který by
měl zaručit komplexní propagaci celého regionu po dobu tří let s tím, že obci Poniklá
bude poskytnut odpovídající prostor v propagačních materiálech a na propagačních
akcích, kterých se svazek účastní.
Hlasování:
Pro
12

Proti
J. Pičmanová
J. Jindřišek

Zdržel se
0

Schváleno

Návrh usnesení: ZO pověřuje radu obce, že
bude v dostatečném předstihu předávat materiály k propagaci SMO.
Hlasování:
Pro

8

Proti
M. Kavánová
J. Bekr
A. Vondrová
L. Scholzová
Z. Petrušková

Zdržel se

J. Čížek

Schváleno

M. Kavánová: Do dnešního dne nemám
jedinou informaci, v jakém stavu je příprava
dokumentu Strategie obce, nevím jestli se
mám o něco zajímat nebo snažit, dokument
potřebuji k žádostem o dotace, nikdo mi ani
nedal vědět, jestli se scházíte.
P. erová: V dubnu jsme předkládali na
radu návrh na vytvoření komise rozvoje obce
- nebylo projednáváno, není nikde v zápise,
protože jsme si vědomi, že 3 lidé Strategii
obce zpracovat nemohou. To by byl pouze
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subjektivní názor tří lidí. Proběhla zde také
diskuze o tom, na jaké období strategii vytvořit.
M. Kulhavý: Scházeli jsem ve složení Vondrová, erová a já , vypracovali jsme nějakou
vizi obce, někdy v létě, a pak činnost ustala.
A. Vondrová: Pravda je, že jsme se scházeli,
vypracovali vizi a ve zpravodaji vyšlo, že budeme pořádat schůzky s místními občany, aby
nám pomohli; to bylo v září, před Vánoci čas
nebyl a znovu jsem oslovila Marka v lednu,
jestli by nebylo dobré to znovu oprášit a pokračovat v práci, neozval se mi a od té doby
jsme se nesešli.
L. Scholzová: Proč se návrh dokumentu
nezveřejní ve zpravodaji, neosloví se místní
organizace a občané, ať se k němu vyjádří.
Iniciativa musí ale vzejít z vás.
M. Kulhavý: Ve zpravodaji byla zveřejněna vize i kontakt, kam se mohou případní
zájemci obrátit. Na tomto bodě naše práce
skončila, nedohodli jsme se na termínu. To
bude další krok naší skupiny, ke kterému jsme
se nedostali.
Z. Petrušková: Občané se mě ptají, proč poslední číslo zpravodaje vyšlo tak pozdě?
J. Čížek: Občané si hodně stěžovali, někteří
zpravodaj i odhlásili.
M. Kulhavý: Je to moje chyba, že jsem nestihl
termín, který byl uveden v minulém čísle,
ale je pravda, že jsem neměl včas všechny
příspěvky.
J. Jirouš: Přiznávám, že jsem ještě vše neroznesl.
J. Jindřišek: Navrhuji, aby se zpravodaj do
trafiky dodával později, než ho dostanou
zastupitelé, aby měli čas ho roznést.

9) Usnesení 9. zasedání ZO
obce Poniklá z 21. 2. 2008
Rekapitulace usnesení 9. zasedání ZO je
přílohou zápisu a je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
podle zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Přehled o odpadech 2007
Odpady 2007
233,198tun
20,98tun
18,001tun
10,328tun
0,46tun
1,585tun
37,3tun
2,810tun
3,86tun

Sm�sný komunální odpad
Papír
Sklo
PET láhve
Obaly
Nebezpe�ný odpad
Velkoobjemový odpad
elezo
Azbest

odvoz popelnic
547801,- K�
Skládkování
39589,- K�
Odvoz na skládku
25935,- K�
Svoz t�íd�ného odpadu
152416,- K�
Nákup pytle, pytle na plasty 78400,- K�
Nebezpe�ný odpad
26176,- K�
elezo
-8865,- K�
Odm�na EKO-KOM
-107966,- K�
753486,- K�
Celkem
Bez náklad� a odm�n z t�íd�ného odpadu
715103,- K�
Osoby platící v roce 2007
1174
Rekrea�ní objekty
182
Celkem
1356

Skute�n� vybráno

556,- K�

323tun
14,613tun
19,948tun
7,296tun
0,64tun
19,882tun
38,24tun
4,48tun

330tun
8,648tun
10,201tun
5,444tun
0,1tun
3,322tun
50,22tun
16,91tun

Náklady na odpady v roce 2006

Náklady na odpady v roce 2007

Náklady na osobu/objekt

Odpady 2005

Odpady 2006

464725,- K�
38729,- K�
31393,- K�
127876,- K�
66019,- K�
27911,- K�
-13643,- K�
-89089,- K�

653921,- K�
Osoby platící v roce 2006
Rekrea�ní objekty
Celkem

527,- K�

1210
172
1382

473,- K�

641548,- K�

Systém vývozu odpadů v roce 2009
V následující tabulce najdete ceny za pronájem a vývoz popelnic různých objemů. Je teď na
každé domácnosti, na každém pronajímateli popelnice, jak velkou popelnici a jak častý vývoz
si vybere.
Příklad: V domě žije celkem šest lidí. Již teď vědí, že jim stačí jedna 120 l popelnice na týden.
Dají přednost týdennímu svozu před zapáchající popelnicí. Cena za tuto popelnici a tento druh
svozu (celý rok 1x za týden) je 1691Kč/rok + DPH. Když tyto náklady rozdělím mezi 6 lidí,
získám cenu 282,-Kč/rok + DPH.
Ceny jsou platné pro rok 2007 a 2008, nikoliv pro rok 2009, je nutné počítat se zvýšením
ceny.
V praxi to znamená, že každá domácnost (každý uživatel popelnice) bude mít různý poplatek za odpad. K tomu musíme mít vyjádření každého čp. v obci, kde bude jasně dáno, o jakou
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popelnici a jaký vývoz má daný dům zájem. Pokud se jedná o sdružení vlastníků je nutné, aby
všichni s navrženou variantou souhlasili. Perioda svozu může být: 1) po celý rok 1x týdně, 2) po
celý rok 1x za 14 dní, 3) kombinovaný způsob – půl roku 1x týdně (zimní období), půl roku
1x za 14 dní (letní období)
Míla Kavánová
starostka obce

4.

CENÍK: odvozu a odstran�ní sm�sného komunálního odpadu
pro území m�sta - obce
platný od 1. ledna 2007

Pro fyzické osoby  ob�any (ro�ní sazby)
velikost
�etnost
cena za 1
nádoby
odvoz�
odvoz
60 l
1 x týdn�
23,00 K�
60 l
1 x 14 dn�
30,50 K�
80 l
1 x týdn�
26,00 K�
80 l
1 x 14 dn�
33,00 K�
110 l, 120 l 1 x týdn�
30,50 K�
110 l, 120 l 1 x 14 dn�
39,00 K�
240 l
1 x týdn�
59,50 K�
240 l
1 x 14 dn�
76,00 K�
340 l
1 x týdn�
84,00 K�
340 l
1 x 14 dn�
108,00 K�
660 l
1 x týdn�
153,00 K�
660 l
1 x 14 dn�
198,00 K�
770 l
1 x týdn�
178,00 K�
770 l
1 x 14 dn�
224,00 K�
1100 l
1 x týdn�
231,00 K�
1100 l
1 x 14 dn�
314,00 K�

cena za rok
1 196,00 K�
793,00 K�
1 352,00 K�
858,00 K�
1 586,00 K�
1 014,00 K�
3 094,00 K�
1 976,00 K�
4 368,00 K�
2 808,00 K�
7 956,00 K�
5 148,00 K�
9 256,00 K�
5 824,00 K�
12 012,00 K�
8 164,00 K�

pronájem
98,00 K�
98,00 K�
98,00 K�
98,00 K�
105,00 K�
105,00 K�
185,00 K�
185,00 K�
278,00 K�
278,00 K�
688,00 K�
688,00 K�
719,00 K�
719,00 K�
1 100,00 K�
1 100,00 K�

cena celkem
1 294,00 K�
891,00 K�
1 450,00 K�
956,00 K�
1 691,00 K�
1 119,00 K�
3 279,00 K�
2 161,00 K�
4 646,00 K�
3 086,00 K�
8 644,00 K�
5 836,00 K�
9 975,00 K�
6 543,00 K�
13 112,00 K�
9 264,00 K�

CENA KOMBINOVANÉHO ODVOZU:
� V zimním období je ú�tována sazba podle uvedeného ceníku 1 x týden
� V letním období je ú�tována sazba podle uvedeného ceníku 1 x 14 dn�
Cena pronájmu nádob a odvozu nebezpe�ných sloek komunálního odpadu je shodná s cenou
u sazeb s �etností odvoz� 1 x týden, 1 x 14 dn�.

�

�

P�i vynáce nádoby na vzdálenost od 10m do 30m se cena sluby zvyuje o odvoz 1 x týdn�
340,- K�, odvoz kombin. 255,- K�, odvoz 1 x 14 dn� 175,- K�.
Invalidní ob�ané mají vynáku zdarma.

K cenám uvedeným v ceníku bude ú�tována DPH dle platných p�edpis� ke dni zdanitelného pln�ní.
Na vlastní nádoby (v majetku objednatele) spole�nost nezaji�uje údrbu a servis.
Pytle o objemu 110 l pro sm�sný komunální odpad:
Pytle o objemu 60 l pro sm�sný komunální odpad:

50,- K�/ks v�etn� DPH.
26,- K�/ks v�etn� DPH.

(k dostání na vech obecních ú�adech ve svozové oblasti spole�nosti Severo�eské komunální sluby s.r. o.)
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Polemika
z toho vyplývá pro RO a starostku další práce. Je to však práce ku prospěchu obce.
Ačkoli si uvědomuji, že touto reakcí ve
Je přece naprosto legitimní v demostejném čísle zpravodaje poněkud využíkratické společnosti, že se zastupitelé snaží
vám své role redaktora, nemohu si odpustit
prosazovat jednotlivé body volebního prokrátkou reakci k článku „Chceme to také
gramu uskupení, za které byli ve volbách
tak?“ (autorka: Lenka Scholzová, členka ZO
zvoleni. A je také naprosto legitimní upozora RO).
ňovat na problémy, které by se řešit měly, ale
Nebudu se již vracet k povolebnímu
neřeší. Jsou pro takovouto činnost opravdu
jednání mezi SDH a TJ Sokol po obecních
„NESPOLUPRÁCE A NEOCHOTA K POvolbách v říjnu 2006, kde by se jistě dalo
MOCI“ ta správná slova? Myslím, že doba,
nalézt mnoho paralel s „hraním si na naše
kdy se vše, jako ukázka jednoty a spoluprávysoké politiky“ a kde společné prosazování
ce, jednomyslně schvalovalo je už historií.
tak podobPohled na to,
ných prograkolik pozměCo je strategické plánování?
mů ustoupilo
ňovacích náProč se bude tento dokument
jiným cílům.
vrhů bylo ZO
zpracovávat?
Věcná politipřijato, nám
ka ustoupila
Kdo ho bude zpracovávat?
ukazuje spíše
p olit i kaře ní
na to, že naše
Vize obce…a mnoho dalšího Vám bude
a výsledkem
zastupitelstvo
zodpovězeno na:
byl ústup do
jako
celek
opozice, který
odvádí kvadeklarovali
litní práci.
zastupitelé za
Také mě
ke zpracování Strategického plánu nedůstojnost
SDH.
Co
mě
první volby
obce Poniklá
vybídlo k reprezidenta
akci,
jsou
3. dubna 2008 od 18 hod v zasedací
ČR
něco
věty: „Vládne
připomněmístnosti OÚ Poniklá
zde neochota
la. Byla to
k pomoci při
podobnost
Těšíme se na Vás!
řešení problés
volbou
mů, nespolus t a r o s t k y,
práce. Starostka i RO jsou zahrnováni novými
místostarostky a hlavně s volbou členů rady
úkoly a dalšími povinnostmi“. Tato neochota
obce na 1. zasedání ZO Poniklá 2. listopadu
v reálu znamená to, že někteří zastupitelé pře2006. To jsem rozhodně nebyl sám, kdo
mýšlejí o problémech v obci, snaží se zlepšit
kroutil hlavou nad tím, co se dělo. A jednavržená řešení tak, aby byla pro občany
no vím určitě. TAKHLE TO OPRAVDU
výhodnější. Tato neochata asi znamená to, že
NECHCI.
Marek Kulhavý
někteří zastupitelé někdy nesouhlasí s návrhy
člen ZO za SDH Poniklá
RO a předkládají návrhy vlastní, které, světe
div se, jsou zastupitelstvem schvalovány, a to
často i hlasy některých radních. Je logické, že

Takhle opravdu ne!

VEŘEJNÉ DISKUZI
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Společenská kronika a jiná oznámení
Noví občánci Poniklé
Dne 5. února 2008 se narodila nejmladší
občanka obce Poniklá, Klárka Pajerová.
Jen zdravý smích, ale i zdravý pláč. Pyšným
rodičům blahopřejeme, co více si přát do
nového domečku!

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Dne 26. 1. 2008 uzavřeli manželství pan
Alan Machač a slečna Olena Vlašyn.
Novomanželům blahopřejeme a přejeme
rodinnou pohodu a co nejvíce lásky.

Jubilanti v lednu a únoru
V měsíci květnu a červnu oslavili životní
jubilea:
70 let – paní Marie Kávová
75 let – pan Josef Novotný
80 let – paní Boženka Nechanická
80 let – paní Jaroslava Rychtářová
85 let – pan Josef Palas
Všem přejeme hodně zdraví a pohody. Milé
přátele kolem sebe a neutichající životní optimismus. Gratulujeme!

Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili:
Dne 11. ledna 2008 s panem Štefanem Plichtou ve věku 73 let.
Dne 6. února 2008 s paní Marií Hendrychovou ve věku krásných 93 let.
Dne 12. února 2008 s panem Miroslavem
Koudelkou ve věku nedožitých 81 let.
Dne 22. února 2008 s paní Lidmilou Arnoštovou ve věku 68 let.
Všem pozůstalým vyjadřujeme tichou
a upřímnou soustrast.
Připravil obecní úřad
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Poděkování rodiny
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem FRANTIŠKEM DOŠKEM, děkujeme za projevenou účast a květinové dary.
Děkujeme za péči paní doktorce Karáskové
a paní Stínilové za její řeč na rozloučenou.
Doškovi

Udělení pochvaly
Uděluji pochvalu žákům ZŠ Poniklá, Pavlu Holubcovi a Radkovi Votočkovi, za jejich
práci na autobusové zastávce u kostela. Vnitřní stěna čekárny byla „někým“ znečištěna
rozprašovací barvou, kterou je velmi obtížné
vyčistit. Oběma žákům se nakonec podařilo
čekárnu dát do původního stavu. Čekárny, ač
je to k nevíře, jsou reprezentací naší obce Poniklá. Udržujme je čisté a nepoškozené.
Marie Gult

Ještě jedna pochvala
OÚ Poniklá vyslovuje velkou pochvalu
těmto pěti žákům ZŠ Poniklá:
Dominiku Čížkovi, Davidu Simonidésovi, Michalu Novákovi, Dominiku
Simonidésovi a Adéle Hrubé za jejich
velkou snahu očistit vandaly znečištěnou autobusovou zastávku. Mám radost, že se mezi
dospívajícími najdou i takoví, kteří se snaží
pomáhat, a ne jen ničit vše, co jim přijde do
cesty. I když očištění nebude 100%, nevadí,
ceníme si snahy a odhodlání se do takové
dřiny vůbec pustit.
OÚ Poniklá
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Ponikelské webowé stránky
O ponikelském webu
Mnozí z vás si jistě všimli, že od začátku
roku 2008 je ponikelský web převlečen do nových šatů. K novému vzhledu mě vedlo stále
špatné hodnocení našich stránek v soutěži
Zlatý erb. Celý rok jsem si pohrával s grafikou
(není mojí silnou stránkou) a přehledností
webu. Doufám, že se vám nový vzhled líbí,
a pokud ne, tak čekám vaše náměty v diskuzi
(forum.ponikla.cz) nebo přímo na e-mailu
(kritika@ponikla.cz). Dále bych chtěl poprosit zástupce různých místních spolků, jestli
by nechtěli přispívat na obecní web články.
Více informací se dozvíte na blog.ponikla.cz.
Změnu prodělala i administrace, takže je teď
uživatelsky snadnější. Pro případné registrace
mě kontaktujte na e-mailu (admin@ponikla.cz). Do budoucna chystáme i zvýšení
datového prostoru u vašich účtů v galerii
na 10 MB (galerie.ponikla.cz). Perličkou na
závěr je kerkonošský překlad úvodního slova
pro cizojazyčnou mutaci. Přeji příjemné surfování po našem webu.
Jakub Harcuba
za Ponikla.cz

Kerkonošský překlad úvodního
slova
Uctivy pozdraveni v Poniklým!
Sme prasecky rádi, že ste voprubovali
náuštěvu ponikelskejch vobecnich internetovejch stránek, na kerejch se vám pokusime
vypoujedíť něco vo životě v týlle prachstary
a přemalemny vobci zápanních Kerkonoš.
Taky pokud máte v merku poďvať se sem na
lekreaci, můž bejť, že vám tolle poudáni bude
něco platny.
Poniklej ve sjetě zviditelnila hlauně poudačková ponikelská bába kořenářka s čarounym bejlim, co je nad ušecky dochtory. A kde
je bába bylinářka, tam taky mužete naraziť na
kerkonosskýho uládce Krakonoše. Tervám, že
se v Poniklym donnes vobčas zjevuje, protože

takovej uzácnej pán moc kale vi, kerej kout
jeho řiše je vopraudu nejkrasnějši!
Lákalla naši horsky vobce
V Kerkonošich sou mraky ušemožnejch
slaunejch vejletnickejch cílu. Akurát je škoda,
že si v nich spiš než v Krakonošouje královstvi připadáte jako v německejch nebo
talijánskejch Alpách. A tak pokud by vám
nevoňalo rajzováni po těch globalisovanejch
destinacich (nebo jak to nneska menujou),
tak přiďte bobejť k nám!
Vo historii bernoženi našich prachdědku
vam moc mile poujeděj v mistnim Museu
kerkonosskejch řemesel, kde maj vystaveny
ušelijaky to starodáuny šťáklovi. A taky si tu
ve firmě Rautis prohlínnete tradični výrobu
foukanejch perel, co se jima fintěj vanočni
stromy po celym sjetě.
Pokaváď máte vertochy sportovať, tak
toho si u nás můžete užiť po celej rok.
V zejmě se tu hlauně krotěj ty čechmantský perkýnka. V malemný krajině zasazenej
lyžařskej areál Homole potěši dětišťata i vodrostlý koháty. Kromě sjezdouek tu bejvaj
taky upraveny běžecky stezky, ale nejlepči je
stejně vejlet jen tak po zasněženejch kopcich.
Naštěsti tu nemáme zas tak daremně tuhou
zejmu, jako na řebenech, a tak snad nemusite
miť ouzkosť, že dopannete jako ten nešťasnej
Hanč s Verbatou.
V letě se dá kale cachtať na koupalištěti
a ty votužily se mužou ráchať i přímo v Jizeře.
Taky na bicyklišťatech si zajezdiť je pěkny,
akurát je dobry miť namontovanou přehazovačku, nebo halt v kerpálech budete museť
vobčas tlačiť ? ale vo to víc to pak ferčí dolu...
No a hlauně tu túristiku tu už vod dob starýho Buchara pěstujeme. Poklinný vokolí přímo zue vejletniky a byl by řich nevyšlápnouť
na nějakej z blízkejch kopcu a nepokochať
se neušednim vejhledem na divy nezkaženy
přírody. Rozkvetly luka sou pelný uzácnýho
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bejlí (bledule jarni, světlik lékařskej, třezalka
tečkovana, toten lékařskej, tužebnik jilmovej,
pervosenka jarni, ?) a některy prachstary
stromy (lípa u Tomášovejch s vobvodem 665
cm, dub ve středu vobce nebo velikej kaštan
nedaleko kostela) pamatujou snad i Napolijóna.
Geologicky uzácný sou taky podzemni
krasovy jeskyně s jezirkem, ale ty zatím nejsou příchstupny. Souvisi s tim taky zulaštni
potočiště, kery se na kolika mistech najennou
oupelně ztraci do zemskej hlubin, takže je
zanikly ? ponikly. Cák vam mam vic napovídať, proč se to tu menuje Poniklej? A k tomu
mužete nauštiviť ty záhanny „Krakonošovi
hernce“ vymlety v tajuplnym řečišti Jizery.
Taky těch pamětihodnosti tu pár je:
Na náusi herdě stoji kostel svatýho Jakuba
Věčího, kerej vysjetili už leta Páně 1682, dyť je
nejstarši široko daleko. Veunitř je tuze pěkně
malovanej, takže i ten neznaboh daremnej, co
se kale pomolliť nesvede, by tam měl aspoň
nakouknouť.
Naproti chrámu je socha svatýho Jana
Nepomuckýho vytesaná. Ani se nevi, kdo
toho nášho patrona tak kale zpodomnil, vono
je to už taky prasecky dáuno...
Zjedavy buďte taky na dřeverny roubeny
baračišťata. Těch tu je! Hlauně ten Krejčuv
statek, ten je festouni a dělá parádu už vod
roku 1833. Považte, dyk na tu bohatě vyřezávanou lomenici s pauláčkou se jezděj zjedavě
koukať i vodbornici z kraje!
Z dáunejch dob
Perni písemny zaznamenáni vo vosílleni
našeho oudolička je oudajně z roku 1241, ale
ne ušichni tomu ujeřej a tak tervaj, že perni
poudani vo nas bylo až leta Páně 1354. Von
ten život tady na těch daremnejch drápovištich nebyl nikdá jennoduchej. Pole, co roděj
vic kameni než vobili a bandor, sotva stačili
uživiť chasu. Snad jen tomu lnu se tu dařilo
a tak bylo vo zábau postaraný i zejmě, to se
v chalpách třídala celá rodina za kalcouskym stavem. Tak to bylo s kalcovinou až do
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druhy půlky 19. stoleti, kdy přestěhovala do
fabrik na novy přallacky mašiny. Slaunou
historii má taky perlařeni. Foukany vozdůbky
z Poniklýho, to je pojem dodneška! Bohaty
podzemi taky po kolik staleti vydávalo svy
poklady, šak je taky cely prolezly vod dobejvani železny rudy, tuhy a kvalitniho písku.
Dyť taky proto máme ve vobecnim znaku
ten rumpál!
Nnešni živobyti
Nneskom ve vobci žije něco přes 1200 horalu. Velle tý perlařiny a přallactvi, vo kerejch
už byla řeč, tu taky ekologicky hospodařej selláci v Krakonošouje ranči a ve firmě Singing
rock dělaj horolezecky inštermenty.
Kulturu pěstujou mistni vochotnici, kerý
figurujou ty svý divalla už vod roku 1864 a vyhlášenej je taky pěveckej spolek Satori, kerej
tejnoři po širokym vokoli. Těla tužej Tyršovi
následounici v Sokoloj, a fotbalistickej voddíl.
A vo naše bezpeči a zdravej vývin mládeže se
staraj taky dobrovolny hasicky spolky.
Slauny rodáci
Nesmime zapomenouť taky na ponikelsky strejce, kerý se proslavili ve sjetě.
Jaroslav Skrbek - šikounej akademickej
maliř, grafik a průkopnik českýho leptu.
Karel Tomíček - ulasteneckej herdina,
kerej se v náronnim vobrozeni zasloužil vo
Čechy a spolupracoval ouzce třeba s dochtorem Riegrem.
František Jerie - jemnej básnik vopěvujici
nejen naše malemny oudoličko.
Prof. Zdeněk Reiniš - prasecky študýrovanej muderlant ve voboru angiologie a zakladatel preventivni kardiologie v naši zemi.
Poznámka k překladu:
Můž bejť, že vám někery slova nebudou
dost recht a že to nářeči znáte trochu jináč.
Vono psát jazykem, kerej nejni ani drobek
kodifikovanej, je dycky nešmasterná věc...
Každej písmák to piše po svym a tak se v tom
pak vyznejte...
Zdroj: http://ponikla.cz
překlad: Tomáš Hájek
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SDH Přívlaka

Co se děje v SDH Přívlaka
Zpráva o činnosti SDH Přívlaka za rok 2007
12. 1. 2008 se konala výroční valná hromada SDH Přívlaka, kde jsme zhodnotili
činnost za minulý rok. Nejprve jsme minutou
ticha uctili památku zesnulých členů, bratra
Václavíka Ladislava a Doška Františka, kteří
náš sbor opustili v roce 2007. Starosta SDH
Přívlaka S. Nechanický přednesl zprávu o činnosti sboru za rok 2008 a na závěr oznámil, že
pokud se jeho zdravotní stav do jara nezlepší,
ze své vůle z funkce starosty odstoupí.
5. 1. 2007 se konala první schůze, kde jsme
jednali o plese, který se konal 3. 2. 2007. Dále
jsme projednávali postup a rozsah prací pro
nátěr a údržbu lávky u nádraží, ale s ohledem
na finanční možnosti OÚ bylo přesunuto na
rok 2008.
Na další schůzi, 6. 4. 2007, jsme zhodnotili
průběh plesu a jednali o nutných opravách
na budově hasičárny. V dubnu jsme se také
zúčastnili okrskové schůze v Roprachticích
a na konci tohoto měsíce proběhla brigáda jarní úklid a započaly přípravy na plánované
opravy hasičárny.
Po schůzi 4. 5. 2007 jsme položili věnec
u pomníku na Přívlace. V polovině května
proběhla další brigáda, za pomoci zaměstnance OÚ Radka Šíra k nám byl dopraven
zapůjčený výsuvný žebřík, který nám pomohl
při mytí a nátěru střechy. Na opravy hasičárny poskytl OÚ částku 30 000,- Kč. Přestože
tento obnos nepokryl všechny plánované
opravy, chtěli bychom za něj poděkovat.
16. 6. 2007 se v Roprachticích konala
okrsková soutěž, na kterou jsme se pod vedením velitele V. Dobiáše připravovali zejména
u náhonu na Preložce, kde můžeme využít celou délku této plochy. Panu J. Havlíčkovi děkujeme za vstřícnost, že nás zde opět nechal
trénovat. Na Jilmu bohužel podobná plocha
stále chybí, i když nádrž zde máme v pořádku. Do soutěže jsme nastoupili v sestavě: Petr
Kocour, Aleš Pacholík, Honza Kubín, Martin
Borde, Slávek Veselý, Honza Veselý, Ondra
Čech a velitel. I přes dobrou přípravu nepatrně selhala v rozhodující části probíhajícího
útoku spolupráce v týmu, takže se nám již nepovedlo rozvinout hadice správně a zklamáni

jsme útok nedokončili. Náš žebříček umístění
v soutěži není nastaven nijak vysoko, jde nám
hlavně o to soutěž dokončit, i když poslední
nechceme být nikdy! Bohužel na této soutěži
tomu tak bylo.
S tím souvisí hlavně to, že v našem soutěžním týmu nepřibývá nových a mladých
členů. Opravdový úspěch je možné v tomto
zajímavém sportu dosáhnout se základnou
žáků, kterým je nutno věnovat velkou péči
v přípravě od samých začátků. Bohužel to
u našeho sboru na Přívlace, a i v některých
dalších obcích našeho okrsku, není dost
dobře možné. Problém s kvalitně vycvičenou
členskou základnou budeme jen těžko řešit.
Když zároveň pomyslíme na přibývající věk
naší motorové stříkačky, nebude to v budoucnosti nijak jednoduché - jenom opravovat
se do nekonečna také nedá. Přesto budeme
přípravě hasičské techniky věnovat dostatek
péče v mezích našich možností.
6. 7. 2007 proběhla oslava 118. výročí
založení sboru na Přívlace. Slavnost byla
podporována skupinou Ondry Pasky a spol.
z Vrchlabí.
V srpnu byly dohodnuty a provedeny závěrečné práce na objektu hasičárny, zhodnotili jsme průběh oslavy na Jilmu. Vyrazili jsme
také na výlet do Tříče, do svého penzionu nás
tam pozval pan M. Patera. I přes nepřízeň
počasí jsme šli pěšky a stálo to za to!
V listopadu proběhla příprava výroční
valné hromady a byli zvoleni delegáti na
okrskovou schůzi ve Víchové.
V prosinci jsme zhodnotili brigádní činnost a vzpomenuli na zesnulé.
Všem členům SDH Přívlaka bychom
chtěli poděkovat za účinnou pomoc při zajišťování brigád a jiných akcích, jakož i za účast
ve stejnokrojích při posledním rozloučení
s našimi dvěma zesnulými členy.
Do budoucnosti všem členům přejeme
neutuchající elán v práci pro sbor a pro naši
veřejnost v obci!
Čest hasičským tradicím!
Z podkladů od SDH Přívlaka zpracovala
Bára Konvalinková
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá
Valná hromada
Usnesení valné hromady TJ Poniklá, která
se konala v sobotu, dne 23. 2. 2008.
Valná hromada schvaluje:
• zprávu o činnosti TJ za rok 2007
• zprávu o hospodaření TJ za rok 2007
• zprávu revizní komise
• zprávu o činnosti družstev žáků a mužů
v kopané
Valná hromada ukládá všem členům TJ Poniklá :
• pomáhat při sportovních a kulturních akcích pořádaných TJ (ples, vatra, poutní turnaj
v kopané, turistické akce „Okolo Poniklé“
a Pohádkový les v případě, že bude pořádán
na fotbalovém hřišti)
• pomoc při pořádání přátelských, mistrovských a turnajových utkání včetně pořadatelské služby a dopravy na utkání mimo obec
Poniklá
• účast hráčů při utkáních řízených OFS
Semily
• účast na úpravě hrací plochy včetně okolí
fotbalového hřiště a údržbě a provozu kabin

Valná hromada ukládá výboru TJ:
• organizaci jednotlivých sportovních i kulturních akcí včetně spolupráce s jinými organizacemi v Poniklé a jejich propagaci
• svolat členskou schůzi z důvodu volby nového výboru TJ

J. Jirouš

Výpis akcí s pevným
termínem konání:
Vatra – „Pálení čarodějnic“
středa 30. 4. 2008
Cyklistický výlet „Kozákov“
sobota 17. 5. 2008
Pěší procházka „Okolo
Poniklé“
sobota 31. 5. 2008
Cyklistický výlet „Štěpánka“
sobota 14. 6. 2008

Rozlosování – jaro 2008 - Okresní soutěž muži
kolo

den

14.

neděle

hodina

domácí

hosté

30.3.2008

15.
16.

14:30

HSK Benecko

TJ Poniklá

sobota

5.4.2008

16:30

TJ Poniklá

FC Víchová B

sobota

12.4.2008

16:30

Sokol Dolní Branná B

TJ Poniklá

17.

sobota

19.4.2008

17:00

TJ Poniklá

Spartak Rokytnice B

18.

sobota

26.4.2008

17:00

Zálesní Lhota

TJ Poniklá

19.

sobota

3.5.2008

17:00

TJ Poniklá

Sokol Mříčná

20.

neděle

11.5.2008

17:00

SK Studenec B

TJ Poniká

21.

neděle

18.5.2008

17:00

SK Mírová

TJ Poniklá

22.

sobota

24.5.2008

17:00

TJ Poniklá

Sokol Horka

23.

neděle

1.6.2008

17:00

TJ Vysoké B

TJ Poniklá

24.

sobota

7.6.2008

17:00

TJ Poniklá

TJ Košťálov C

25.

neděle

15.6.2008

17:00

Sokol Rovensko B

TJ Poniklá

26.

sobota

21.6.2008

17:00

TJ Poniklá

Sokol Martinice

27

termín

Pod horami - leden - únor

TJ Poniklá

Rozlosování – jaro 2008 - Okresní soutěž muži
kolo

den

hodina

domácí

hosté

16.

neděle

13.4.2008

16:30

Jiskra Libštát B

TJ Poniklá

17.

sobota

19.4.2008

14:30

TJ Poniklá

Sokol Jablonec n.J.

18.

sobota

26.4.2008

14:30

Spartak Rokytnice

TJ Poniklá

14.

čtvrtek

1.5.2008

14:30

Sokol Roztoky

TJ Poniklá

19.

sobota

3.5.2008

14:30

TJPoniklá

SK Semily B

15.

čtvrtek

8.5.2008

14:30

TJ Poniklá

FC Víchová

20.

neděle

11.5.2008

14:30

SK Studenec

TJ Poniklá

21.

sobota

17.5.2008

9:30

SK Mírová

TJ Poniklá

22.

sobota

24.5.2008

14:30

TJ Poniklá

Sokol Horka

23.

TJ Poniklá

volno

24.

TJ Poniklá

volno

25.

TJ Poniklá

volno

TJ Poniklá

TJ Vysoké n.J

26.

sobota

termín

21.6.2008

14:30

tabulky připravil: J. Jirouš

Že by nová generace?

foto: Marek Kulhavý
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme Vám všem, kteří jste poslali vyluštěnou tajenku. Dostali jsme celkem 20 správných odpovědí, ze kterých jsme vylosovali tři výherce. Na pizzu do italské restaurace v penzionu Homole mohou vyrazit tito výherci:
Výherci:
Barbora Hájková, Poniklá 56
Ing. Ladislav Chlum, Poniklá 428
Martin Novotný, Poniklá 131
Přejeme jim, stejně jako naše tajenka z minulého čísla,
DOBROU CHUŤ!
Výherci minulé ceny, dětské permanentky na náš vlek, nemusí truchlit nad nedostatkem
sněhu, poukázka, kterou jste od nás dostali, bude platit i příští rok. Snad nám bude počasí víc
přát.
Teď už nás ale čeká jaro a s ním i výlety do přírody. Na normální výlet žádné speciální vybavení není potřeba, ale v náročnějším terénu se bez některých věcí neobejdete. 8 těchto věcí
se skrývá v následujících šifrách. Některé šifry jsou lehké a některé těžší, proto do slosování
zařadíme všechny, kteří nám pošlou alespoň 5 vyluštěných slov.
Pozor, tentokrát 3 výherci získají ceny, které do naší soutěže věnovala firma Singing
Rock, s.r.o. z Poniklé.
Řešení nám pošlete do 30. 4. 2008 na adresu marek@rautis.cz nebo je nechte na Obecním
úřadě.
Malá rada na závěr: pomůže vám, když si na papír napíšete abecedu bez háčků a čárek
a bez písmena ch.
Těšíme se na vaše odpovědi!

1)
akvoleč

5)
lkrkakrknkrkokrk

2)
rdczj

6)
CElou noc nám PršÍ do staNu

3)
S D Q L N R J Z

7)
Ě N S

U F S N P T L B

E C

4)
nabácdveflgheijkklymn
29

Ž N I
8)
rabinaka

soutěž připravuje
Bára Konvalinková
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Deník ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
Zelený leden
Letošní nezvykle teplý leden dal zazelenat nejen našim horským lukám, ale závistí
taktéž mnoha zimních radovánek chtivým
sportsmenům. Že rozmary počasí pramálo
souvisí s divadelním děním? Možná. Nicméně jisté předjaří a mízu vlitou do žil aliiných souvěrců pozorovati můžeme. Proto,
aby se nám mohlo divadelně „zelenit“ po celý
rok, jsme v lednu příslovečně nelenili. Krom
příprav představení Prodaný dědeček byly
v lednu započaty zkoušky na dalších dvou
inscenacích. Obě mají v sobě nemalý nádech
poesie:
Na základě písňové i básnické tvorby
Karla Plíhala pod režijním vedením Soni
Fišerové vzniká Jako COOL v plotě. Projekt
nás obšťastní jistě zajímavou atmosférou,
neboť na jeho přípravě spojili své síly členové
několika různých divadelních spolků. Většina
účinkujících tak bude vystupovat pohostinsky, tedy jako hosté. Za náš spolek se podílejí
Soňa Fišerová a Jirka Řehořek. Pokud by měl
některý z pánů čtoucích tyto řádky zájem zapojit se do tohoto nevšedního počinu, nemusí
se svojí nabídkou otálet… Jedna mužská role
zůstává zatím neobsazena.
Další píle byla věnována Žáčkování. Básně a bajky Jiřího Žáčka, které máme na repertoáru již bezmála tři roky, nyní obléká režisér
Pavel Plichta do novějšího, ještě hravějšího
hávu. Krom ošacení se mírně pozměňuje
i vlastní tělo, neboť namísto Soni Fišerové
a Petra Václavíka se bude divák napříště těšit
na Evu Holubcovou a Jaromíra Jirouše. Žáčkování by se mělo letos vydat reprezentovat
spolek na přehlídku do Josefova Dolu.
Tomáš Hájek

16. 2. Večer při svíčce - Makedonie
Další pouť do vzdálených krajů nám zajímavým a neotřelým vypravěčským nadáním
zprostředkoval Petr Ledvina. Jeho kroky v
makedonských a řeckých pohořích byly dokresleny bohatou fotodokumentací i autentickými

hudebními ukázkami.
V srdci Balkánu ležící Makedonie, jejíž
hranice ve starověku posunul krutý Alexandr
Veliký až k branám Indie, je dnes malým vnitrozemským státem se složitými vztahy vůči
svým sousedům. Země zahalená jistou rouškou tajemství zapříčiněnou také náboženskými a národnostními třenicemi nedávné doby,
která v závislosti na několikasetletém područí
pod vládou osmanských Turků dodnes nese
nádech orientu, nabízí krom pohnutých
dějin též malebnou a dodnes divokou přírodní scenérii. Zajímavý podtext neslo i vyprávění o pochodu na makedonské hranici
s neklidným Kosovem, neboť toto zaznělo
v předvečer krajně diskutabilních politických
událostí.
V řecké části putování jsme pak zprostředkovaně zavítali nejen do nezaměnitelných klášterů Meteora, ale taktéž na božský
věčnou mlhou zastřený Olymp.
Tomáš Hájek

Den uzavřených dveří
Důležitým mezníkem v dějinách ponikelského ochotničení se stalo zbudování
speciálních dveří, které hermeticky oddělují
šenk a divadlo na naší domovské ponikelské
scéně. Byla tak splněna nutná podmínka pro
možnost zkoušet divadelní představení i v nepřítomnosti nájemce ponikelského „Chrámu
múz“. Soboty a částečně i neděle jsou napříště
jako stvořené k našim bohulibým divadelním
rejdům.
Zatím není jasné, bude-li nutná také
finanční spoluúčast naší pokladny na této stavební akci. Pochopitelně si přejeme, aby se tak
státi nemuselo, neboť rozbití našeho obtížně
krmeného prasátka plánujeme v souvislosti
s jinými projekty. Doslova každá koruna by
nám totiž chyběla při plánované nezbytné
a rozsahem bezprecedentní investici do světelného parku a o nějakou finanční injekci si
říkají i stavební úpravy divadelního skladu.
Ať už to ale dopadne jakkoliv, je na místě
radost z možnosti po několika letech opět
zkoušet na domácí scéně! A v naší radosti nás
proto ani nenapadne kverulovat nad tím, že
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například poslední zkoušku Krvavého románu jsme lidově řečeno klepali kosu. Protože
to jsou, přátelé, jen nepatrné přízemnosti!
Ostatně jakožto horalé máme naštěstí dostatek péřových bund, jägrových drtičů mrazu
i huňatých beranic. Navíc někteří zvláště
otužilí jedinci si dovolili své kabátce i ležérně
rozepnouti. Takže jaképak stížnosti!
Tomáš Hájek

22. 2. - Valteřická štace
Již třinácté uvedení Krvavého románu nás
zavedlo na jeviště sokolovny ve Valteřicích.
Ačkoliv číslovka spojená s tímto vystoupením
vzbuzovala u pověrčivců jisté obavy, katastrofické scénáře naplnění nedošly. Ba naopak,
sál byl slušně zaplněn, obecenstvo přátelské
a pořadatelé milí.
Aby si však ona zhruba stovka valteřických diváků mohla vejít do divadla, bylo třeba
nejprve toto zbudovat. Valteřický sál je totiž
standardně vybaven pouze oponou. Ničím

dalším! Proto se náš předvoj vypravil do sokolovny s jednodenním předstihem vybaven
potřebným materiálem i náčiním. A tak se
rozměřovalo, vrtalo, šroubovalo, řezalo… Výsledkem pak byl sice poněkud improvizovaný, přesto však již vyhovující prostor. Úskalí
mohly skýtat snad jen velmi natěsno umístěné boční výkryty jeviště. Většina souboru
neměla s protažením se stísněným prostorem
problém, ale jelikož jsme soubor pestrý na
zajímavé „figury“, neplatilo toto pravidlo
obecně. Nakonec se však i pro tyto zdánlivě
neschůdné situace nalezlo řešení a tak nebyla
hra vykolejena jediným zaklíněním herce
v bočních konstrukcích kulis.
Bylo také radostí pozorovat, že divadlo je pro valteřické svým způsobem obecní
událostí, protože zábava po závěrečné oponě
nekončila. Naopak, byla to vhodná příležitost
posedět se sousedy v družném hovoru i dlouho poté, kdy již kočovníci sbalili svá fidlátka
a odebrali se na cestu domů.
Tomáš Hájek

Puntičkářský režisér kontroluje vhodný úhel natočení vypravěčovy knihy vzhledem k paprskům
bodového reflektoru.
foto: mistr zvuku Jára Vojtíšek
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Kulturní a společenské akce v
březnu a dubnu
13. března - Krvavý román
Ve čtvrtek 13. března od 19.30 sehrají
naši ochotníci v rámci přehlídky „Březen - měsíc divadla“ zpěvohru Krvavý
román.
Tradiční
setkávání
profesionálních
a ochotnických souborů hostí tradičně
jilemnický Společenský dům Jilm Jilemnice.

26. dubna - Pohár sv. Floriána
SDH Poniklá si Vás dovoluje pozvat na
11. ročník soutěže v požárním útoku
o „Putovní pohár Sv. Floriána“, který se
koná na hřišti Na Kozinách. Prezentace
začíná v 8:15, závod pak v 9:00. Hodnotné ceny a občerstvení zajištěno. Pořádá
SDH Poniklá.
30. dubna - VATRA
Tradiční pálení čarodejnic na fotbalovém
hřišti Na Kozinách. Přijďte pobejt. Pořádá TJ Poniklá.

15. března - Maškarní bál
Dne 15. března bude místní pobočka speleologického sdružení pořádat Maškarní
ples pro děti. Začátek je plánován na 14:30
hod v pohostinství Mádle. Případné sponzorské dary mohou dárci ponechat na OÚ.
Předem děkujeme

Přijďte se ohřát

foto: Marek Kulhavý

2. května - Uctění památky Sv. Floriána
u Lípy Svobody a kladení věnců u pomníku padlých
Každoroční pietní akt začne v 17:30 před
hasičárnou. Pořádá SDH Poniklá.

Putovní pohár Sv. Floriána

Připravil Marek Kulhavý

foto: Marek Kulhavý
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Program Kino 70, Jilemnice
Pátek 14.03. 19:30
Východní přísliby
Režie: David Cronenbrerg
Hrají: Naomi Watts, Viggo Morstensen,
Vincent Cassel,
USA - thriller/titulky, vstup 60,Pátek 21.03. 19:30
Já, legenda
Režie: Francis Lawrence
Hrají: Will Smith, Salli Richardson, Alice
Braga, Emma ompson
USA - Akční/titulky, vstup 65,Středa 26.03. 17:30, 20:00
Svatba na bitevním poli
Režie: Dušan Klein
Hrají: Bolek Polívka, Josef Somr, Zlata
Adamovská, Jan Budař, Marek Vašut, Jitka Čvančarová
ČR - komedie, vstup 70,Neděle 30.03. 17:30, 20:00
Na vlastní nebezpečí
Režie: Filip Renč
Hrají: Jiří Langmajer, Filip Blažek, Václav
Jiráček, Miroslav Krobot, Lucia Siposová
ČR/Rumunsko - thriller, vstup 70,čtvrtek 03.04. 19:30
Across the universe
Režie: Julie Taymor
Hrají: Jim Sturgess, Evan Rachel Wood,
Joe Anderson, bono, Salma Hayek
USA – titulky/muzikál, vstup 65,Pondělí 07.04. 17:30
Lovci pokladů: Kniha tajemství
Režie: Jon Turteltaub
Hrají: Nicolas Cage, Justin Bartha, Diane
Kruger, Jon Voight
USA – titulky/dobrodružný, vstup 70,Středa 09.04. 17:30, 20:00
Občan Havel
Režie: Pavel Koutecký
ČR – dokument, vstup 60,Sobota 12.04. 17:30
Asterix a olympijské hry
Režie: Frédéric Forestier
Hrají: Clovis Cornillac, Gérard Depardieu,
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Alain Delon
Fr – dabing/komedie, vstup 65,úterý 15.04. 17:30, 20:00
Sweeney Todd:
Ďábelský holič z Fleet Street
Režie: Tim Burton
Hrají: Johny Depp, Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Sasha Baron Cohen
USA – titulky/ drama, vstup 65,čtvrtek 17.04. 19:30
Soukromá válka pana Wilsona
Režie: Mike Nichols
Hrají: Tom Hanks, Julia Roberts, Emily
Blunt
USA – titulky/komedie, vstup 60,Sobota 26.04. 19:30
Control
Režie: Anton Corbijn (dříve klipy
např. pro Depeche Mode, U2…)
Hrají: Samantha Morton, Joe Anderson
USA – titulky/hudební, vstup 60,úterý 29.04.
Rambo: Do pekla a zpět
Režie: Sylvester Stallone
Hrají: Sylvester Stallone, Julie Benz,
Matthew Marsden
USA, Německo – titulky/akční, vstup 65,-

Program Městské kino v
Jablonci n. J.
sobota 15.03. - 18:00 hodin
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
Úsměvná česká komedie. Hrají: Polívka,
Adamovská, Somr, Budař, Vojtek, Vašut a
další, vstup 65,- Kč
sobota 22.03. - 19:45 hodin
VETŘELCI vs PREDÁTOR 2
Širokoúhlý
americký
sci-fi
horor
(89 min.), vstup 65,- Kč
sobota 29.03. - 19:45 hodin
NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ
Nový český širokoúhlý thriller režiséra
Filipa Renče (92 min.). Hrají: J. Langmajer, F. Blažek, M. Krobot, L. Siposová, V. Jiráček, R. Aprodu a další, vstup 65,- Kč
Připravil Marek Kulhavý
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Trocha z ponikelské historie
Jako pozdrav z velkého světa
Jako pozdrav z velkého světa vypadá malá
litinová tabulka na roubené chalupě čp. 132
(dříve 168) v Poniklé. Nápis hlásá, že se zde
11. února 1814 narodil JUDr. Karel Tomíček.
Politik a spisovatel, jehož jméno tak trochu
splývá s okruhem nejčastěji připomínaných
osobností národního obrození, si nepochybně tuto poctu a připomínku zaslouží.
Protože dnes je v Poniklé už asi málo lidí,
kteří o JUDr. Tomíčkovi vědí, předkládám
čtenářům to, co jsem o něm zjistila.
Karel Tomíček byl předposlední ze třinácti dětí Jana Tomíčka, rolníka a pekaře v
Poniklé. Chlapec byl prý v dětství neobyčejně
zvídavý; protože ale rodiče už drželi na studiích dva syny, měl se stát učitelem, což by bylo
méně finančně náročné. Na naléhání svého
bratra Ignáce, který studoval práva, však

přece nakonec nastoupil ve čtrnácti letech na
akademické gymnázium v Praze. Zde byl jeho
třídním profesorem např. Josef Jungmann
a tady se také spřátelil se svým spolužákem
F. L. Riegrem, který mu byl blízký nejen názorově, ale i jako rodák z Podkrkonoší. Po
vystudování právnické fakulty v r. 1846 se
Karel Tomíček podílel horlivě na veřejném
životě, účastnil se zejména Slovanského sjezdu v r. 1848. Byl zvolen nejdříve za člena Národního výboru, později pracoval (jako první
Čech vůbec) jako poslanec ve sněmu říšském
a zemském. V té době rovněž publikoval
v Národních novinách a v časopise Slovan.
Po roce 1868 se už věnoval pouze advokacii
v Pelhřimově a psal své nejznámější „Upomínky na doby národního uvědomění lidu
českého“. Zemřel v Sedlčanech v r. 1903.
Materiál jsem našla v pozůstalosti po své
mamince, pí. Boženě Holubcové z č.p. 132
v Poniklé.
M. Kopáčová

Jako pozdrav z velkého světa vypadá malá litinová tabulka na roubené chalupě čp. 132
(dříve 168) v Poniklé. Nápis hlásá, že se zde 11. února 1814 narodil JUDr. Karel Tomíček.
foto: Marek Kulhavý
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Trošku zabloudíme do minulosti
Vážení přátelé,
prosím Vás, vraťte se asi o 70 let zpátky
do Poniklé a pojďte se mnou, kam mě rodiče
posílali.
„Dojdi k Bohuslavovem, ke Kopalom,
a pak k Hausdorfom. Pak jdi k Uhrom,
k Dobrákoj, k Danehlom a k Záfarskejm,
k Příkerskem. Odpoledne půjdeš ke Starejm
Holubcom, k Jancákom, ke Šrejmom a k Petráňom. Potom k Matějom jako k Pohřebákoj,
k Jírom, na Kroužek, ke Kostríkom, a zastavíš
se eště u Pauláku, u Šubrtů, u Zubů, u Učenejch a v Huti. Zbude Ti – u Pucířu, u Krejču,
u Stavenskejch, u Kolářu, u Poslů, u Zedníků,
u Hrobařu u Ďoubu, u Pekaříčků, u Kristiánu
a na Krosňačce.“
Kdo je v Poniklé HOLUBEC?
Matějovi (pohřebák), V Dolích byli
dvoje, v okále, Záfarský – Venclů, Hausdorfovi, u starých Holubců Pepánek, klempířovi
– Standa malíř, Zebínovi – školnice (Najman),
na Novotném kopci Božena, na Novotném
kopci přístavek u kostelníků, Urbanovi,
u Matoušků babička, u Uhrů Anna, u Pičmanů (Janurová), Jindřich – ptáčník, u Jindráčků, ve stavení, u Fidlerů (Dana), u Vítků, Jarka
Pevnej (u Matějů), u Ludvíčku, Jan Holubec
Pekař (konzumák), holič – baráček – kočik
Kdo je v Poniklé SKALSKÝ?
Bednářů – truhlář, Na Krosňačce – starý

dnes hřiště TJ Sokol
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STŘÍPKY PONIKELSKÉ
HISTORIE
Prosíme všechny pamětníky,
kteří mají doma ve své sbírce
fotografií nějaké stavení, zajímavou stavbu nebo statný
strom, který je již minulostí,
ať toto památeční foto donesou na OÚ. My si tento poklad
oskenujeme a ihned Vám jej
vrátíme.
Děkujeme
Krejčů, Stavenský, Krejčovi, Vodáků, Pekaříček, Pičmanovi, Holmanovi, Slávinek,
Záfarský, Toník + Tonička, Jiřičkovi, Brejlatý,
Bobek+táta+bratr+synové, Karel, Šrejmovi,
u Řehořů – matka p. Řehořové, v Růžodolích,
Jirka u Cementárny
Které domy chybí – zanikly
Pazderna nad Tomášovi, Jiroušovo
u Koubků, Kavancova kovárna, Zuzánkovo
(u Šimků) vyhořelo, Saskovo – vyhořelo,
v Huti u Kocourků, v Koleji – pod Řehořkovi
(Kristian), Fara, Noskovo statek – vyhořelo,
Řehořkovo – vyhořelo,
Huškovo – vyhořelo, Kalenský – pod
Uhrovi,
Vondrovo
J. – pod Vondrovi V.,
Vršek na cvičišti, Petráňovo – Pičmanovo,
Huderovo – zastávka,
Kohoutovo – Markovo, Ptočkova kovárna
dole, Mladčovo u Lávky, Václavíkovo v Nové
Vsi, Dlabolovo v Nové
Vsi, Mladkovský Mlýn
– Hladíkovi, Ludvík
Novotný
paní Nechanická

foto: Archiv OÚ Poniklá
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Zajímavosti

Mohlo by Vás také zajímat
„SKLENICE MEDU – PŮL LÉKÁRNY DOMA!“
Prevence je lepší než léčení. Med zvyšuje
přirozenou odolnost organizmu. Příznivě
ovlivňuje krevní oběh, vyživuje srdce, obsahuje látky tvořící kosti. Posiluje nervovou
soustavu, dobrý spánek, veselost, dobrou
paměť. Pylová zrna v květových a smíšených
medech jsou zdrojem vitamínů a pomáhají
tlumit alergii na pyl. Med, přírodní čistý
produkt včel, který byl kdysi výsadou králů, si
dnes může dopřát každý občan.

10. Při zácpě: Před spaním kávovou lžičku
– upravuje stolici.
11. Při cukrovce: Neškodí užívat denně kávovou lžičku světlého medu při dodržování
ostatní diety.
12. Poruchy trávení – plynatost: Med upravuje a zamezuje vzniku bolesti.
13. Při nadbytku tuku v lidském organizmu: Med obsahuje enzymy, které podporují
trávení. Je tedy částečně prostředkem proti
otylosti.
14. Těhotné ženy: Mají konzumovat alespoň
5 kg medu. Plod tak dostane látky potřebné
ke zdárnému vývoji.
15. Novorozeňata: Sladit mléko květovým
medem (obavy z průjmu jsou zbytečné). Děti
jsou zdravější, klidné, bez potíží. Med je lékem pro děti v každém věku.

MED V LIDOVÉM LÉČITELSTVÍ
(podle MUDr. Handla)
1. Při rekonvalescenci po různých nemocech:
Boj s nemocí je námaha – potřebuje spoustu
energie. Dávat do mléka.
2. Záněty horních cest dýchacích: Med v tepPravidelně jíst med, nerozčilovat se, je
lém mléce nebo čaji s citronem proti infekci.
důležité v předcházení nemocem. Ve spotřebě
3. Žaludeční vředy vzniklé překyseleností
medu máme v Evropě co dohánět.
žaludku: Snižuje sekreci žaludečních šťáv na
A ještě recept od jedné včelařky. Ta dopopolovinu. Na lačný žaludek 1 lžíce denně.
ručuje osvědčenou metodu léčení a prevence
chřipky a onemocnění z nachlazení: Rozehřát
4. Nespavost: Před spaním kávovou lžičku
2 lžíce medu a vmíchat 0,04 l (velký panák)
medu. Večeřet v 17 hodin.
domácí slivovice a zkonzumovat. Toto množ5. Onemocnění jater a žlučníku: Usnadňuství postačí jako denní dávka při léčení, ale
je léčení ovocnými cukry. Zánět žlučníku
i při prevenci.
– pravidelným užíváním medu může dojít
Za ZO ČSV
k uklidnění.
Petr Holubec
6. Žloutenka: Denně med – případně míchat
s ovocnými šťávami a vodou.
7. Nedostatek krevního barviva
(hemoglobinu): Doporučuje se KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
tmavý med, který obsahuje více
železa, mědi a hořčíku. Dávat Prosím všechny spolky i jednotlivce, kteří
do mléka nebo denně 2 ořechy, plánují jakoukoliv společenskou akci,
2 mrkve a 2 lžíce medu – dobré
soutěž či vystoupení, a mají stanoven
výsledky při chudokrevnosti.
8. Přecitlivělé nervy: Nejlépe pevný nebo alespoň přibližný termín této
lžíce ráno na lačný žaludek akce, aby nám jej oznámili buď telefonicky
a lžíci večer před spaním.
nebo osobně na OÚ.
9. Pálení žáhy: Užívá se místo
Děkujeme
jedlé sody.
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Navštivte naši restauraci v penzionu Homole
Restaurace je otevřena denně
od 11:00 - 22:00 hodin

Kdo máte rád italskou kuchyni a nekuřácké prostředí, přijďte navštívit
restauraci v penzionu HOMOLE.
Těší se na Vás Gaetano a Marie Pispicia, tel. 776 107 006

Krakonošův ranč - hospodářské družstvo oznamuje,
že od 1. 3. 2008 z provozních důvodů

zrušilo
vyvážení fekálií na čističku odpadních vod.
Doporučujeme využít Technické služby Jilemnice.
Děkujeme za pochopení.

Opět otevřen kiosek
v horní části obce Poniklé čp. 220 (U Janaty).
Prodejní doba - když jsme doma.
Denně od 8.00-22.00
Zde možnost vyzvednout pytle na plasty a tetrapaky.
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NABÍZÍM VŠEM, KDO MÁTE ZÁJEM ODSTRANIT SVÉ PROBLÉMY

RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽ
Volat můžete na tel. číslo 604795854
Pavlína Holubcová Poniklá 116
CO JE MASÁŽ???

Je to procedura, která působí velmi kladně na tělesný a duševní stav člověka. Má uklidňující
vliv na psychiku, odstraňuje pocit únavy, působí na celkové zlepšení krevního oběhu, má vliv
na nervovou soustavu. MASÁŽ pomáhá proti nemocem ovlivněných stresem (nespavost, bolesti
hlavy, vysoký krevní tlak a bolesti v kříži). Pomáhá od deprese, napětí, bolesti zad a uvolňuje
ztuhlé svaly, má dobrý vliv na klouby, odstraňuje bolest a zlepšuje jejich pohyblivost. Uleví
problémům jako je artritida, porucha trávicího ústrojí, zácpa a bolest břicha.

„Hluboké účinky na člověka má relaxace, dotyk a lidské teplo.“

Pronajmu dlouhodobě 1,5 ha luk včetně sadu se
vzrostlými ovocnými stromy v katastrálním území
Přívlaka.
Nájemné se stanoví 1,- Kč za rok. Adresa je v kanceláři Obecního úřadu.
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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.
Poadujeme:
- min. výu�ní list
- dobrý zdravotní stav
- manuální zru�nost

-

Nabízíme:
práci v �istém a zajímavém provozu
perspektivu profesního r�stu
dobré platové podmínky
dalí zam�stnanecké výhody
monost svozu zam�stnanc� nebo p�ísp�vku na
dopravu

Práce je vhodná zejména pro eny.

Dalí informace podá personální úsek
OPTREX Czech a.s., t.�. 499 408 371
499 408 193
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