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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
•

OBECNÍ ÚŘAD

•

VODOVODY (ODEČTY, PORUCHY)

starosta – Tomáš Hájek 603 569 389, 481 585 133
Věra Nováková, Alena Soukupová 481 585 981
obecní četa, sběrný dvůr – Tomáš Klikorka 608 084 782
Hoření a střední Poniklá, Nová Ves – Antonín Polej 608 761 187
Dolení Poniklá, Přívlaka, Preložka – Jaroslav Čížek 721 154 738
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Jednání obecní rady za období
červenec až srpen 2019
Vážení ponikelští sousedé!
Máme za sebou horké letní počasí prošpikované tolik potřebným občasným deštěm, který doplnil naše studny a zdroje pitné vody. Letní měsíce jsou
pro většinu z nás spojené především se Svatojakubskou poutí, která také letos
přinesla spoustu zábavy za lidové ceny, řemeslné trhy zase daly možnost podívat se po umu našich sousedů. Také podzim bude bohatý na společenské a kulturní akce a to díky našim šikovným spolkům. Léto ale nebylo jenom o zábavě,
ale také o práci, a tak si pojďme na řádcích níže připomenout to nejdůležitější
z činnosti rady obce.
V minulém čísle Pod horami jsme Vás informovali o vypsání veřejných zakázek na akce „Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8“ a „Rekonstrukce lávky přes Jizeru v obci Poniklá“. U obou těchto zakázek se podařilo najít
vhodné dodavatele, kteří nabídli ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku.
Zakázku „Vodovodní řad Klára, 1. etapa do st. km 0,193.8“ vyhrála firma RULF
Nová Paka s. r. o. s nabídkovou cenou 1 468 806,43 Kč bez DPH, termín dokončení podle uzavřené smlouvy o dílo je 30. 11. 2019. Díky této akci získají svoji
pitnou vodu obyvatelé od „Kláry“ po čp. 37 s odbočkou k Chládkovým. Zakázku „Rekonstrukce lávky přes Jizeru v obci Poniklá“ vyhrála firma STAS, s. r. o.
Vrchlabí s nabídkovou cenou 3 102 819 Kč bez DPH, a jsme za to rádi, neboť
druhá došlá nabídka obsahovala cenu něco málo přes 5 mil. Kč. I tato akce má
termín dokončení 30. 11. 2019. Chápeme, že má pro mnohé Ponikeláky velká
omezení hlavně v přístupu k vlakovému nádraží, ale vězte, že oprava již byla
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více než nutná. Finále této akce se uskuteční v noci z 12. na 13. října 2019, kdy
dojde k úplné uzavírce silnice I/14, protože se bude pokládat nová konstrukce
lávky. Přijďte, bude se na co dívat!
Velmi sledovanou akcí byla samozřejmě přístavba a rekonstrukce základní
školy. V době, kdy čtete toto číslo Pod horami, již víte, že se podařilo zahájit
školní rok v pondělí 2. 9. 2019. Firma dostála svým závazkům daným smlouvou a stavebním harmonogramem a ukončila práce v původní budově ve sjednaném termínu. Naši školáci se tak vrátili do moderní školy vonící novotou.
Pro Vás všechny pak připravujeme den otevřených dveří, abyste si také mohli
prohlédnout, jak se budova změnila. Zapište si tedy do svých kalendářů sobotu
28. září 2019, v rámci Tuláčkových slavností budete moci nahlédnout do nově
zrekonstruovaných prostor.
13. 8. 2019 si obecní rada zajela pro ocenění v rámci Vesnice roku Libereckého kraje. Díky precizní prezentaci našich spolků pracujících s dětmi jsme byli
oceněni bílou stuhou za činnost s mládeží. Toto ocenění je spojeno s finanční
odměnou, kterou budeme moci směnit v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj. Vítěznou obcí se stala obec Svojkov a můžeme říci, že
jejich pan starosta je srdcař! Kus chlapa, co umí dát najevo emoce a nestydí se
za slzy štěstí!
Vážení sousedé, užijte si poslední letní dny a prožijte příjemně pohodový
nadcházející podzim!
Petra Novotná, místostarostka
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Celé prázdniny se v ponikelské základní škole makalo ostošest. Chvílemi to
tam vypadalo jako po výbuchu, což ukazují zde vystavené fotografie. Kdo chce
poznat současnou výrazně změněnou podobu naší školy, může navštívit

Den otevřených dveří ZŠ Poniklá
v sobotu 28. září od 13.30 hod.
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6. zasedání zastupitelstva obce
Poniklá – 5. září 2019
Oficiální zápis je v úplnosti k dohledání na elektronické úřední desce nebo
na OÚ. Není-li uvedeno jinak, bylo hlasování jednomyslné.
Přítomni: T. Hájek, P. Novotná, J. Jirouš, J. Bekr, A. Šedá, M. Gembická, J. Kubín,
L. Chlum, J. Paulů, T. Nosek, J. Čížek, T. Klikorka a 31 hostů z řad veřejnosti
Omluveni: J. Urík, P. Plichta, I. Havlová
•

Schválení programu jednání, zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele
usnesení
Návrh usnesení č. 61:
ZO Poniklá schvaluje program 6. zasedání Zastupitelstva obce Poniklá.
Návrh usnesení č. 62:
ZO Poniklá schvaluje navrhovatelem usnesení Jaromíra Jirouše, ověřovateli zápisu volí Tomáše Klikorku a Tomáše Noska, zapisovatelkou Petru Novotnou.
• Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná.
(pozn. redakce – zpráva je totožná s článkem paní místostarostky ze strany 3–4
v tomto vydání zpravodaje)
Návrh usnesení č. 63:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce Poniklá.
• Zápůjčka od obce Víchová nad Jizerou
Obec Poniklá vstoupila společně s obcí Víchová nad Jizerou do projektu na pořízení kompostérů pro domácnosti a koupi štěpkovače. V současné chvíli jsou již
všechny kompostéry rozděleny, faktury jsou zaplaceny, probíhá administrace
projektu vedoucí k zpětnému vyplacení dotace ve výši 1 666 581 Kč. Ač se jedná
o projekt dvou obcí, jejím právním nositelem je obec Poniklá. V tuto chvíli tedy
Poniklá ze svých zdrojů zaplatila za kompostéry do obou vsí a očekává zpětné
vyplacení celé dotace. Předpoklad vyplacení dotace je do konce letošního roku,
ale vzhledem k jiným vlastním investičním akcím (ZŠ, lávka), požádala obec Poniklá obec Víchovou n J. o zápůjčku odpovídající alespoň poměrné části dotace
kompostérů pro občany Víchové nad Jizerou. Víchovští zastupitelé schválili poskytnutí zápůjčky ve výši rovnající se celé očekávané dotaci (tzn. vlastní podíly
již máme srovnány, Víchová n. J. by nám na několik měsíců půjčila 1 666 581 Kč,
které bychom jí po připsání dotace právě v této výši obratem vrátili). Tím by-
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chom si poněkud rozvázali ruce zejména k financování výměny lávky přes Jizeru, kterou je také třeba kompletně (cca 4 mil Kč) předfinancovat a až následně
získáme přislíbenou dotaci 2 mil. Kč.
Zároveň obec Poniklá a Víchová n. J. již podepsaly partnerskou smlouvu řešící
vypořádání vlastních podílů (15 % na celkovém objemu projektu) a financování
externí administrace rovným dílem (je z větší části uznatelným nákladem projektu).
Návrh usnesení č. 64:
ZO Poniklá schvaluje za účelem zajištění projektu „Kompostéry pro obce Poniklá a Víchová nad Jizerou“ finanční zápůjčku od obce Víchová nad Jizerou do
výše 1 666 581 Kč. Zápůjčka bude poskytnuta bezúročně, do 10 dnů od žádosti
o její plnění ze strany obce Poniklá. Zápůjčka bude obcí Poniklá vrácena do 10
dnů od zpětného proplacení dotačních prostředků z výše zmíněného projektu
ze strany poskytovatele dotace.
Návrh usnesení č. 65:
ZO Poniklá schvaluje za účelem zajištění projektu „Kompostéry pro obce Poniklá a Víchová nad Jizerou“ partnerskou smlouvu s obcí Víchová nad Jizerou,
kterou se obec Víchová n. J. zavazuje uhradit obci Poniklá podíl na domovních kompostérech určených pro obyvatele obce Víchová nad Jizerou ve výši
116 269 Kč a podíl na administraci projektu ve výši 13 600 Kč.

•

Rozpočtová změna č. 2/2019
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* Červený kříž, Diakonie ČK, Klub přátel železnice a zejm. Vyrovnání dotace
za rok 2018 pro SDH Poniklá (57 600 Kč)
Návrh usnesení č. 66:
ZO Poniklá schvaluje mimořádný provozní příspěvek Základní škole Poniklá, příspěvkové organizaci ve výši 500 tis. Kč
Návrh usnesení č. 67:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2019:
Navýšení příjmů o 738 196 Kč,
Navýšení třídy 8 financování o 26 666 581 Kč,
Navýšení výdajů o 27 404 777 Kč.
• Rekonstrukce mostu na Mejtě (termín, objízdná trasa)
T. Hájek: Zvláštní projednání tohoto bodu bylo zařazeno na žádost zastupitele J. Čížka, který zároveň navrhl k tomuto bodu usnesení: ZO Poniklá nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou po dobu plánované rekonstrukce mostu
Na Mejtě na krajské silnici č. 290 a požaduje po Krajské správě silnic Libereckého kraje vybudování náhradního – provizorního mostu pro motorová
vozidla do 3,5 t.
T. Hájek shrnul dosavadní jednání s nositelem projektu – Libereckým krajem:
20. 10. 2018 přišla žádost Libereckého kraje, abychom se vyjádřili k projektu
a jeho objízdným trasám. Stanovisko kraje je takové, že most je v havarijním
stavu, nevycházejí pevnostní zkoušky kamene a je třeba ho vyměnit. Předpoklad je, že zůstanou pouze pilíře do určité výše a most bude nahrazen železobetonovou konstrukcí se zábradlím s následujícími parametry 6 m vozovka,
chodníky po obou stranách v šíři 1,5 m (vyvýšené) s klasickým mostním zábradlím. Projekt jako takový jsme nerozporovali. Jako problém jsme od počátku
rozporovali navrženou objízdnou trasu, která vede přes Roprachtice, Vysoké
nad Jizerou, Tříč, Jablonec nad Jizerou. 7 měsíců jsme nevydali stanovisko k rekonstrukci mostu a mezitím jsme usilovali o to, aby objízdná trasa vedla jinak.
Přičemž jsme navrhovali 3 varianty:
1. vybudování provizorního mostu vedle současného,
2. zkapacitnění lávky u splavu s tím, že by se obec podílela na finančních
nákladech, neboť lávka by zůstala trvale,
3. zprovoznění komunikace z Jilma na Nístějku.
Naše argumenty: přes 200 trvale žijících obyvatel, přes 50 rekreačních objektů,
Dům s pečovatelskou službou, veškeré služby na druhé straně Jizery v Poniklé.
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Postupně Liberecký kraj vyškrtl variantu 1) a 2). Třetí varianta zůstala jako neoficiální objízdná trasa pro Přívlacké obyvatele. Tato varianta byla společnou
dohodou náměstka pro dopravu, hejtmana a obce Poniklá, neboť to je jediná
schůdná varianta, kam se ubírat. Není to ideální, ale je to maximum možného. K variantně provizorního mostu – kraj odhaduje, že by toto řešení stálo
5 mil. Kč a prodloužilo by stavbu z jedné sezóny do dvou. Zbývá tedy varianta
třetí a je to teď o tom domluvit takový technický stav, aby tato neoficiální objízdná trasa byla po dobu stavby dostačující.
My jsme se jako obec vyjádřili, stanovisko jsme již k projektu zaslali. V současné
době uplynula lhůta pro podání námitek a stavba je před vydáním stavebního
povolení. Stavba určitě neproběhne příští rok a je otázkou, zda proběhne v roce
dalším.
J. Čížek: Nesouhlasím s tím, že bychom o tomto problému na zastupitelstvu
jednali, jednala o tom především rada. V posledním Pod horami je pouze zpráva, že vedení obce navštívilo sídlo Libereckého kraje, kde byly navržené varianty
smeteny se stolu. Na základě toho jsem napsal dopis panu hejtmanovi (J. Čížek
přečetl přítomným otevřený dopis adresovaný hejtmanovi Libereckého kraje –
viz příloha č. 2). Z tohoto dopisu je znát moje rozčarování, že provizorní most
nebude. Kde máme napsáno černé na bílém, z jakého důvodu to nejde? Proč
se neudělá rozbor? I z těchto důvodů navrhuji, aby zastupitelstvo obce přijalo
mnou navržené usnesení. (J. Čížek okomentoval svoji obrazovou prezentaci.)
Diskuse:
T. Klikorka: Provizorní most je v našem případě nesmysl, do Jizery se nesmí
vstupovat, s povodím Labe jsou problémy. Vojenské provizorní mosty se mohou stavit do určité výšky i délky. Nesouhlasím s tím, že bychom se o tom na zastupitelstvu nebavili. Bavili jsme se o tom, i o tom, že tam jezdí záchranná služba, hasiči… já jsem tuto diskusi slyšel.
L. Chlum: Vážím si toho, že J. Čížek je aktivní zastupitel. Ale dle mého názoru měl v prvé řadě zavolat starostovi. T. Hájek: J. Čížek mi volal a já ho žádal, aby s odesláním dopisu týden posečkal alespoň do jednání zastupitelstva, které již mělo zařazeno tento bod. Což se nestalo a je nešťastné, když
mi náměstek hejtmana po přečtení dopisu volá, zda naše dohoda již neplatí.
L. Chlum: Mně jako radnímu se podařilo ve Svojkově s celou radou navázat
diskusi se samotným hejtmanem a jeho náměstkem pro dopravu a podařilo se
nám vyjednat gentlemanskou dohodu o tom, že Liberecký kraj zařídí pro Pří-
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vlacké neoficiální objízdnou trasu spojky z Jilmu k Nístějce. Z tohoto jednání jsme si odnesli úkol navrhnout způsob opravy a orientační náklady. Částku
jsme zatím neodhadli, ale bude se jednat v řádu statisíců. Tímto otevřeným
dopisem jsme způsobili na kraji zmatek a vypadáme nedůvěryhodně.
P. Zemánek: J. Čížek to určitě myslel dobře, ale to jeho jednání mi připadá jako
vražení nože do zad vlastním lidem.
P. Zemánková: Jilem a Přívlaka žádá o tu cestu už čtyřicet let. Kdyby nebyla
revoluce, tak už ta cesta konečně je. Kdyby se ta cesta opravila alespoň tak, aby
se tam dalo jet, aspoň z toho něco bude, nějaký provizorní most je k ničemu,
z něho nezbyde nic.
T. Hájek: Z diskuse občanů:„Proč se nestaví lávka u nádraží zrovna pro auta?”
Nikdy se neuvažovalo o tom, že bychom vedle mostu stavěli další most. Ten by
měl případně smysl až výše proti proudu řeky. Navíc jste slyšeli, že lávka bude
stát 4 mil. Kč, kolik by asi tak stála lávka uzpůsobená pro automobily? (T. Hájek
přečetl vyjádření Ing. Jana Růžičky, ředitele Krajské správy silnic Libereckého
kraje k provizornímu přemostění – viz příloha č. 3).
P. Dobiáš: Když je most v tak havarijním stavu, proč už na něm není omezení
nosnosti? T. Hájek: Existuje stupnice havarijního stavu od 1 do 6, most na Mejtě má 6, tedy nejhorší označení.
J. Kubín: V dnešní době je takový most neklasifikovatelný. V dnešní době už
není nikdo, kdo by uměl takový most posoudit. Hlavní problém je, že odvodnění koruny mostu už neexistují, do mostu zatéká a neumí to nikdo jen tak opravit, proto jdou do takové razantní rekonstrukce. Buď musíme skousnout, že jeden rok budeme jezdit přes objížďku a nebo se také stane, že kraj rekonstrukci
odsune, most uzavřou a budeme oklikou jezdit několik let, než na jeho opravu
najdou peníze. Frézovanka do objížďky je provizorní řešení, které je na rovině
super, v kopci bude třeba udělat po 10 m svodnice. Řešitelné to je a je to jediná
možnost, která má smysl. Pokud budeme kraji dělat potíže, rekonstrukci zastaví
a nebudeme mít nic. Nemá cenu se hádat mezi sebou, spíš musíme spojit síly,
abychom nemuseli jezdit přes Vysoké n. Jiz.
P. Nesvadba: Je nutné most opravovat bouráním? Stojí tam 150 let, nikdo
na něj nesáhl. T. Hájek: Tak jaké je řešení? Objednat vlastní technický posudek
mostu a rozporovat ten krajský? Most je z roku 1856, ale není kulturní památkou.
P. Zemánek: Oficiální objízdná trasa přes Vysoké je daná, co se jedná Babákem
dolů, je to zkratka, je to ulehčení, aby se nemuselo tak daleko jezdit po oficiální
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objízdné trase, je to provizorium. Jedná se o to, udělat provizorium tak, aby se
nestal průšvih, hlavní problém je štětovaný kus, tam je třeba to udělat pořádně.
T. Klikorka: Doplním, že přeasfaltované propustky na mostě jsou proto, že nedržely a bortily se dovnitř, propadaly se, proto je zabetonovali a přeasfaltovali.
Byl jsem dokonce i při zkouškách statiky mostu, dělali sondy podkladu po obou
stranách mostu. Strávili na místě cca 4 dny.
P. Veselý: Souhlasím s panem Zemánkem, varoval bych před rozebíráním štětu.
Uvažoval jsem i o opravě této zkratky svými náklady, měl jsem tam kamaráda
stavaře, který doporučil ten štětový střed zavibrovat zpět.
M. Gembická: My už tu stavíme silnici, ale zajímá mě názor Vás jako Přívlackých.
P. Čížek ml.: Z toho, co jsem tady vyslechl, tak tady už není vůle bojovat za provizorní most. Pokud náhradní most nedopadne, navrhoval bych, aby obec vyčlenila parkovací plochy někde poblíž Kantýny, kde by si mohli obyvatelé ponechat vozidla.
J. Čížek: Proč jste před delegací na Libereckém kraji neoslovili také starosty ležící na objízdné trase?
P. Petřina (starosta Roprachtic): Pravda je ta, že když páni v Liberci navrhnou,
že to bude takhle a takhle, tak žádný další alternativy vlastně nejsou. Máme
s tím zkušenost z právě probíhající opravy u nás. Přijde rozhodnutí, že nebudou
jezdit žádné autobusy a hotovo. Podařilo se nám aspoň, že jezdí autobusy alespoň od 1. září. Také při současné rekonstrukci máme oficiální objízdné trasy,
ale podařilo se nám také zařídit alespoň provizorní frézovanou kratší trasu. Ta
debata s krajem tam také žádná nebyla.
J. Paulů: Když bude opravdu kraj chtít, most zavře a nebude se tam jezdit třeba
pět let. Opravdu si myslím, že třetí varianta, tedy ta provizorní cesta k Nístějce,
je variantou dobrou a vlastně tou jedinou možnou. Nemá už smysl se bavit
o variantách 1), 2). Kraji jsme nyní hodili velmi špatnou informaci o tom, jak
tady fungujeme a nefungujeme a zrovna u tohoto hejtmana je podání ruky
jistotou. Kraj provizorní opravu cesty zaplatí, my si tady pak můžeme říct, že
přidáme třeba i něco ze svého. Chtěl bych zde veřejně požádat pana Čížka, aby
stáhl svůj otevřený dopis z časopisu Pod horami. To, co se podařilo radě vyjednat, ta gentlemanská dohoda, kterou máme, měli bychom být za ni rádi.
M. Gembická: Chápu trochu pana zastupitele Čížka, my jako zastupitelé jsme
také nevěděli o této dohodě s krajem, to věděla jen rada. T. Hájek: Ano, to jste
opravdu nevěděli, k této dohodě došlo v polovině srpna a dozvěděli byste se
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o tom na dnešním jednání. Pan Čížek o ní však před odesláním otevřeného
dopisu informován byl.
P. Holásek: My jsme se o variantě opravy cesty babákem bavili s panem Mařasem a panem Chlumem, také nás to zajímalo. A i my s panem Mařasem jsme
preferovali opravu cesty.
P. Nesvadba: Provizorní most by nebyl špatný, Roprachtice a Vysoké by ve vyjednávání mohlo pomoci.
J. Čížek: Mně to připadá jako za doby dávno minulé. Dnes přece není problém
udělat občanské nepokoje, zarazit třikrát silnici I. třídy, pozvat sem média.
P. Pacholík: Rada by měla jednat jednotně, jednala. To, že se ten most bude
opravovat, o tom víme všichni. Mně se ten nově navržený most líbí. Kraj je náš
nadřízený, rozděluje peníze, dlouho by se nám to mohlo vracet a nedostávali
bychom nic. Nemá cenu si kraj rozzlobit kvůli nějakému trucu. Chce to jít za jedním řešením a dotáhnout to do konce. Když pověříme zástupce rady, aby pokračovali v jednání, udělá se rozpočet a dokončíme tu akci ke zdárnému konci.
T. Hájek: Jediné usnesení, které bylo navrženo, je usnesení pana Čížka a já se
znovu ptám, zda chce o něm hlasovat. J. Čížek: Ano.
Návrh usnesení č. 68:
ZO Poniklá nesouhlasí s navrženou objízdnou trasou po dobu plánované
rekonstrukce mostu Na Mejtě na krajské silnici č. 290 a požaduje po Krajské
správě silnic Libereckého kraje vybudování náhradního – provizorního mostu
pro motorová vozidla do 3,5 t.
Hlasování: pro: 1 (J. Čížek) proti: 11 zdržel se: 0 – usnesení nebylo přijato
20:50 hod. J. Čížek opustil zasedání, počet zastupitelů 11.
Příloha č. 2
Věc: Otevřený dopis hejtmanovi Libereckého kraje
Vážený pane hejtmane,
obracím se na Vás nejen jako občan Libereckého kraje a občan žijící v místní
části obce Poniklá – Přívlaka, ale i jako zastupitel obce Poniklá, kterým jsem
nepřetržitě více jak 20 let, tedy 6. volební období.
Již několik měsíců trvající jednání rady obce Poniklá s odborem dopravy
Libereckého kraje ohledně plánované rekonstrukce mostu na krajské silnici
290 (Poniklá – Kořenov) nepřineslo pozitivní závěr, který by umožnil občanům žijícím v místní části Přívlaka úlevu v dopravní obslužnosti spočívající
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ve vybudování náhradního – provizorního mostu pro osobní vozidla přes Jizeru po dobu rekonstrukce mostu stávajícího. Ptám se Vás tedy proč se tak
nestane, když jinde při obdobných opravách je to samozřejmostí? Zastupuji
cca 250 občanů, kterých se tato skutečnost negativně dotkne. Mnozí z nich
denně dojíždějí vlastními vozy do zaměstnání a nehodlají se smířit s tím, že
by měli používat objízdnou trasu směr Vysoké nad Jizerou – Jablonec nad Jizerou – Poniklá v celkové délce přesahující 25 km, kterou navrhuje krajský
odbor dopravy. To je denně navíc 50 km strávených na cestě za prací, z které
tito občané poctivě odvádějí daně státu a Vy, pane hejtmane jste v podstatě
také jejich zaměstnancem.
Nehledě k tomu, že na objízdné trase státní silnice 1. třídy č. 14 stále probíhají opravné a přípravné práce na generální opravě v úseku
Poniklá – Jablonec nad Jizerou, které by měly skončit za několik let.
V současnosti je na třech úsecích silnice č.14 provoz řízen semafory. V souvislosti se značnou frekvencí vozidel v obou směrech jsou čekací doby velmi
dlouhé. To jen dále cestu do zaměstnání všem občanům žijícím ve výše zméněné lokalitě ještě více znepřijemní.
Navíc se zde nachází Dům s pečovatelskou službou, kde je častým návštěvníkem rychlá zachranná služba Libereckého kraje. Dojezdová doba záchranářů se tak značně prodlouží a může se stát, že to někoho nejen z DPS může
vážně ohrozit na životě! Ptám se Vás tedy znovu – vezmete si i tuto skutečnost
na sebe?
Takže shrnuto a podtrženo budeme částečně odříznuti nejen od své obce
Poniklá, ale i od silniční tepny č.14, která je pro nás nezbytná – zaměstnání,
cesta za vzděláním, školní docházka, nákupy, návštěvy příbuzných apod. To
samé platí i obráceně, kdy bude značně ztížena a omezena návštěvnost této
místní části Poniklé.
Z těchto důvodů Vás žádáme o přehodnocení celé záležitosti a vybudování
provizorního mostu vedle mostu stávajícího.
V roce 1983 jsem sloužil na základní vojenské službě u ženijního praporu
na Mělnicku a zastával funkci mostaře. Už tehdy byla od roku 1975 ve výzbroji armády Tatra AM 50, nesoucí na sobě mostovou hydraulickou konstrukci
a vybudování mostu v délce až 100 m trvalo několik minut! Po této konstrukci
pak jezdily tanky a těžká vojenská technika mnoho dní. V dnešní době je tento
systém zdokonalen a velmi často využíván v podobných situacích. Proč je tedy
nyní po 40 letech problém takovýto most vybudovat?
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Rada obce se také zabývala opravou staré krajské spojnice vedené z osady
Jilem směrem na Hradsko a pak navazující na silnici č.14, která by objízdnou
trasu značně zkrátila.
Ovšem komunikace se nachází v takovém stavu, že je nezpůsobilá k provozu motorových vozidel a je využíváná jen pro účely v lesnictví.
Oprava této komunikace by přišla hrubým odhadem na více jak 2 mil. Kč,
aby splňovala bezpečný provoz pro osobní vozidla. V porovnání s vybudováním náhradního mostu to je investice podobná, ne-li podstatně vyšší!!
Vážený pane hejtmane,
očekávám fundovanou a technicky opodstatněnou odpověď, s kterou seznámím nejen dotčené občany naší obce a ZO obce, ale budu ji i dále konzultovat
s odborníky zabývajícími se silniční dopravou nejen pro krajské komunikace.
Vaše odpověď bude i předána sdělovacím prostředkům, aby se s našimi problémy seznámila široká veřejnost. Věřím, že společně dokážeme najít takové
řešení, které by bylo v souladu s Vaším krédem, že je potřeba měnit věci k lepšímu, a pro které Vás i občané zvolili naším krajským zastupitelem.
S úctou Jaroslav Čížek,
zastupitel a občan obce Poniklá – místní část Přívlaka
V Poniklé dne 30.08.2019
Příloha č. 3
Vážený pane starosto,
na základě konzultace s projektanty zasílám pár informací k provizornímu
přemostění. Předesílám, že by náklady na jeho stavbu z finančního hlediska
nebyly zanedbatelné.
Podmínky pro zbudování provizoria jsou výrazně ovlivněny jeho umístěním mezi železnici a silnici I. třídy.
Na předpolích provizorního mostu je nutné vybudovat provizorní komunikaci včetně napojení na stávající komunikace. Na straně silnice I/14 to znamená vybudování provizorní stykové křižovatky. Na straně železniční trati
to znamená vybudování konstrukce provizorního železničního přejezdu, a to
včetně jeho zabezpečení spojeného také s úpravou železniční svršku. Úpravy
na železniční trati nelze provést bez omezení provozu a výluky na trati, o které je nutné požádat téměř 1 rok dopředu. Poplatky za výluky jsou finančně
velmi náročné.
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Z hlediska stavebního zákona stavba mostního provizoria znamená povinnost zajistit nové Územní rozhodnutí o umístění stavby a následně také
Stavební povolení. Pro vydání povolení musí být zajištěny souhlasy vlastníků
dotčených pozemků (oproti řešení bez provizoria dojde k zásadnímu navýšení
záborů) k umístění provizorního mostu a uzavřeny nájemní smlouvy pro dané
pozemky. Dále je pak nutný souhlas napojení na silnici I/14, který vydává
Ředitelství silnic a dálnic ČR a také souhlas s křížením s dráhou, který vydává
Správy železniční a dopravní cesty.
Použití mostního provizoria se projeví i na celkové délce stavby tzn. přinese prodloužení přibližně o 5–6 týdnů na vybudování provizorní komunikace
a montáž mostního provizoria před zahájením rekonstrukce a  následně prodloužení o další 3–4 týdny po dokončení rekonstrukce mostu, na demontáž
provizoria a odstranění provizorní komunikace. Uvedená prodloužení doby
výstavby prakticky znamenají nutnost rozdělení stavebních prací do dvou stavebních sezon.
Ani stavba samotného provizoria nemusí být triviální záležitostí. Dá se
předpokládat, že správce toku, státní podnik Povodí Labe, by v této lokalitě,
na horním toku řeky Jizery, nepovolil umístění provizorní podpěry přímo v korytě. Délka mostního provizoria potom vychází přibližně 35,0 m. Při daném
rozpětí je vlastní montáž mostního provizoria náročná na prostor. V případě
výsunu je nutné počítat s délkou vysouvací plošiny přibližně 31,00 m, v případě montáže jeřábem, kdy je uvažovaná hmotnost mostního provizoria necelých 40 t, je nutné uvažovat s použitím těžkého jeřábu. Standardní mostní
provizorium má při rozpětí délky 35,0 m také již částečně sníženou zatížitelnost.
Výše popsané skutečnosti navyšují celkové stavební náklady přibližně
o 5 milionů korun, tedy přibližně o 30 % ceny stavby.
S pozdravem
Ing. Jan Růžička
ředitel
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
• Spolufinancování sociálních služeb v ORP Jilemnice
Financování sociálních služeb je od roku 2015 přeneseno na kraje. V rámci nastaveného systému je nezbytné, aby se na jejich financování podílely i obce.
Služby, které nebudou spolufinancovány, nebudou na Jilemnicku zajištěny. To
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může způsobit kolaps zajištění dostupné péče o občany celého ORP. Samotný
proces financování sociálních služeb je velmi náročný, proto doporučujeme
jednotné spolufinancování za celé ORP, díky kterému dojde ke zjednodušení
administrativy, zpřehlednění financování služeb a zajištění dostupnosti služeb
pro celé ORP. Dne 15. 5. 2019 se starostové Svazku obcí Jilemnicka dohodli, že
se zapojí do spolufinancování sociálních služeb za celé ORP a že tento záměr
projednají ve svých zastupitelstvech. Při financování bude uplatněn princip solidarity. Administraci přidělování dotací (pravidla, zveřejnění, žádosti, hodnocení, smlouvy, vyúčtování, kontroly, vratky) zajistí město Jilemnice, odbor sociálních věcí. Obce ORP Jilemnice zašlou ve stanoveném termínu vypočtenou výši
příspěvku na účet města Jilemnice.
Příspěvek bude počítán za celé území ORP Jilemnice a bude přepočítán na jednoho obyvatele. Sociální služby budou financovány formou dotace jako součást
vyrovnávací platby stanovené krajem nebo MPSV (míra spolufinancování se
v roce 2019 pohybuje v rozpětí 15–30 %). ORP Jilemnice se připojí k Pověření
k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu vydaného krajem nebo MPSV.
O dotaci budou moci žádat pouze služby, které jsou zařazeny v Základní síti sociálních služeb ORP Jilemnice. Základní síť sociálních služeb ORP Jilemnice schvaluje Valná hromada Svazku Jilemnicko. Aktualizace je prováděna každoročně
vždy před vyhlášením grantového programu zaměřeného na spolufinancování
sociálních služeb ORP Jilemnice.
Z důvodu potřeby zajištění kontinuity financování sociálních služeb bez ohledu
na změnu ve vedení obcí doporučuje Svazek obcí Jilemnicko uzavřít mezi městem Jilemnice a spádovými obcemi Memorandum o dlouhodobé spolupráci
při zajištění spolufinancování sociálních služeb na území ORP Jilemnice.
Návazně na Memorandum bude mezi městem Jilemnice a spádovými obcemi
uzavřena Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních
služeb ORP Jilemnice. Smlouva bude uzavírána na dobu jednoho kalendářního
roku, tj. na dobu určitou. Důvodem je potřeba aktualizace výše příspěvku dle
skutečné nákladovosti služeb a čerpání příspěvku v předchozím roce. Případná
nevyčerpaná část příspěvku obcí bude převedena do dalšího roku a bude odečtena od celkové hodnoty nově vypočteného příspěvku, tj. příspěvek na další
období se obcím sníží o nevyčerpanou část příspěvku.
Pro rok 2020 je stanovena částka příspěvku obce na 90 Kč na jednoho obyvatele.
(počet obyvatel k 1. 1. 2019 MVČR). Příspěvek byl vypočten na základě kvalifikovaného odhadu vycházejícího ze zkušeností s financováním sociálních služeb
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z rozpočtu města Jilemnice, ze stanovených vyrovnávacích plateb pro jednotlivé
služby a míry jejich spolufinancování pro rok 2019. Příspěvek bude poukázán
jednorázově na účet města Jilemnice, variabilní symbol bude číslo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na financování sociálních služeb uzavřené
s každou jednotlivou obcí.
Město Jilemnice, jako správce finančních prostředků účelově vázaných na
spolufinancování sociálních služeb působících v ORP Jilemnice, bude každoročně zpracovávat přehled využití finančních prostředků v členění: výše příspěvku obcí, požadavky na dotaci, výše vyplacených dotací, případně vyměřené vratky. Jeho součástí bude také přehled počtu klientů konkrétní obce
v konkrétní službě.
Diskuse:
T. Hájek: My pak už nebudeme dávat individuální dotace na sociální služby.
Vždy bude roční vyúčtování. Zbývající příspěvek se např. převede do následujícího roku. Jilemnicko nyní řeší i společnou terénní pečovatelskou službu, zatím
na 2 úvazky. Financování by nebylo solidární, ale rozpočítalo by se na úkony
pro jednotlivé obce.
Návrh usnesení č. 69:
ZO Poniklá schvaluje poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Poniklá v roce
2020 ve výši 100 080 Kč městu Jilemnice, se sídlem Masarykovo náměstí 82,
IČ: 00275808. Příspěvek je poskytován na základě Memoranda o spolupráci
a je účelově vázaný na zajištění spolufinancování sociálních služeb v ORP
Jilemnice.
•

Pozemky – koupě částí pozemků u Vítkova kříže (část ppč. 2127/1 a část
ppč. 2826/1 vše v k. ú. Poniklá
Jedná se o návrh koupě Vítkova kříže a části pozemků v jeho těsném sousedství. Za symbolickou cenu 2 Kč.
2127/10 – orná půda – 43 m2
2826/1 – ost. plocha, ost. komun. – 14 m2
Návrh usnesení č. 70:
ZO Poniklá schvaluje koupi části pozemku ppč. 2127/1 a části pozemku ppč.
2826/1 vše v kú Poniklá označených geometrickým plánem 692-20/2018
jako pozemky ppč. 2127/10 a ppč. 2826/1 vše v kú Poniklá včetně drobné
sakrální stavby (Vítkova kříže) a dvou lip na těchto pozemcích se nalézajících
za cenu 2 Kč.
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• Diskuse
M. Gembická: Ráda bych se zeptala na kauzu chodníků kolem Kláry.
T. Hájek: To je taková trochu nešťastná historie vyplývající ze složitostí pozemkové evidence. Až do digitalizace katastrálních map totiž existovala evidence
dvojí, takže parcela v katastru nemovitostí mohla mít ve zjednodušené evidenci
více majitelů. Když obec někde z kraje 90. let prodala paní Kučerové bývalou
expozituru, tak právě tam bylo místo, kde existovala tato zjednodušená evidence. Paní Kučerová tedy koupila budovu, pozemky kolem, ale pruh, kde si
později vybudovala parkoviště u hlavní silnice, zůstal obecní. Kučerovi si nechali
parcelu vytyčit, geodet jim zcela nepochopitelně vytyčil hranici katastrální, ale
nikoliv tu vlastnickou, tedy včetně toho parkoviště, které ale zůstalo obecní.
A letos zjistili, že ten pozemek je ŘSD, tedy ne jejich, ani obce, ale ŘSD. A to proto, že obec prodala kolem roku 2004 ŘSD na jejich žádost soubor podél silnice
I/14 včetně tohoto pozemku. Kučerovi nemohli vědět, že se o tomto prodeji
bude jednat, byl projednán v bodě různé. A nyní se na to přišlo v souvislosti
s rekonstrukcí propustku u Kláry. Když se člověk dnes podívá do mapy, tak tam
už to vlastnictví uvidí, máme on-line aplikaci, odstranila se dvojí evidence vlastnictví, což dříve tak snadné nebylo. Nikdo neudělal nic naschvál, došlo tu ale
k velmi nešťastnému řetězení nedorozumění. Všechny ty smlouvy, tak jak jsou,
jsou ve finále napsané dobře a legální, jen je to vůči Kučerovým (resp. Šedým)
hloupé. Bavíme se proto spíše o budoucím stavu. Obec po stávající rekonstrukci silnice převede do svého vlastnictví pruhy pozemků za obrubníky, následně
provede s majiteli Kláry vypořádání tak, aby ve výsledku chodník byl obecní
a parkovací plochy jejich.
P. Nesvadba: Jak to dopadlo s pozemky nad hřbitovem? T. Hájek: Žadatel telefonicky požádal o stažení bodu z dnešního jednání.
J. Kubín: Jak to vypadá s vodou na hřbitově? T. Klikorka: Voda už teče.
J. Paulů: V rámci obecné informovanosti bychom si měli říct, že nájemce KD Kantýna k poslednímu říjnu skončí. Máme vážné zájemce, kteří chtějí od listopadu
nastoupit. T. Hájek: S nájemcem jsme se nerozešli ve zlém, ale v oboustranné
dohodě, k dnešnímu dni máme také vyrovnány platby za nájem.
J. Paulů: Koupaliště prožilo další sezónu, lidé kladně kvitovali toalety, převlékárny, kvalitu vody. Všichni na radě víme, že koupaliště je pro obec ztrátové, bavili
jsme se o tom, zda letos ještě udělat pokládku dlaždic kolem koupaliště, aby se
nezanášela voda bahnem, bavili jsme se o opravě ochozu toho koupaliště, kde
to klouže. Bylo by dobré od Vás ostatních, kteří tam zavítáte, posbírat nějaké
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náměty, jak koupaliště zase pozvednout. T. Klikorka: Doplním Jirku, že s nájemcem koupaliště funguje spolupráce výborně, hlídá si chemii do koupaliště.
Udržet vodu v této kvalitě stojí nemalé peníze.
T. Hájek: Základní škola začala fungovat dle plánu 2. 9., stavební firma pana
Horáčka vše stihla a já smekám před jejím nasazením. Veřejnosti školu představíme na Dni otevřených dveří 28. září od 13:30.

Společenská kronika
Jubilea červenec–srpen 2019

Narození

92 let
Věroslav Šimůnek

Lucie Machačová
Štěpán Kubín

90 let
Václav Hladík

Úmrtí

75 let
Josef Bekr
Věra Uríková
Radomil Lutz

Ladislav Václavík
Josef Pelc
Josef Holubec

Pozvánka
Klub důchodců pořádá (i pro nečleny) tyto zájezdy:
středa 18. 9. 2019 – odjezd 6.00 hod.
– do Litoměřic na Zahradu Čech

středa 23. 10. 2019 – odjezd 7.00 hod.
– do Polska na nákupy do Kudowy zdroje

přihlášky jsou možné na OÚ Poniklá
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POMÁHÁME POSTIŽENÝM –
sběr víček v MŠ
Děkujeme všem, kteří nám doposud pomáhali při sběru víček pro postiženého kamaráda Nickyho. Bohužel pro špatnou spolupráci s rodinou jsme
vyhledali jiného zájemce. Od září 2019 tedy začínáme sbírat pro Rebeku,
holčičku trpící nemocí motýlích křídel. Pokud se s námi chcete do sběru
víček zapojit, noste, prosíme, pouze víčka od minerálních vod. Nevhodná
jsou již víčka od oleje, šťávy, mléka, šlehačky, dětských pitíček, džusů či
jiné atypické rozměry. Za případnou spolupráci děkujeme a doufáme, že
i Rebece díky sběru víček pomůžeme při získání peněz na případnou léčbu
nebo zkvalitnění života.
kolektiv MŠ
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Podněty pro školskou radu
Milí rodiče dětí naší školou povinných,
ráda bych vás informovala, že při ZŠ Poniklá funguje tzv. školská rada, díky
níž máme možnost účastnit se formování podoby školy ve prospěch dětí, rodičů i učitelů. Rada dává možnost ovlivňovat dění ve škole a být vtažen do rozhodování o tom, co a jak se ve škole bude dít (např. diskuse nad školním vzdělávacím plánem, nad koncepcí školních výletů, kroužků, družiny, jídelny apod.).
V Poniklé má školská rada šest členů – dva jsou zástupci zřizovatele (= obce),
dva jsou za pedagogický sbor a dva zastupují rodiče. Rada se schází zpravidla
2× ročně, po třídních schůzkách v listopadu a dubnu.
Školskou radu chápu jako další kanál, díky němuž mohou rodiče přes své zástupce komunikovat se školou. Vaše děti mají jistě spoustu nápadů, co ve škole
zlepšit – pojďme se o nich bavit. Technicky budeme mít budovu vybavenou
špičkově, zkusme se také zamyslet nad tím, jak školu dál rozvíjet i jinak. Do listopadového jednání rady bych chtěla přinést vaše podněty, kritiku, pochvaly či
připomínky k praktickému provozu školy z hlediska rodičů. Ráda se s vámi sejdu
osobně, případně můžete využít e-mail.
Kontakty na mě jsou:
tel.: 731 182 556, e-mail: bara.kulhava@centrum.cz
Bára Kulhavá
členka školské rady – zástupkyně rodičů
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Co se děje v našem fotbale
Skončil Okresní přebor v kopané ročník 2018–2019. Po podzimní části
se naši muži krčili na posledním místě tabulky se 7 body. Jarní část nezačala
o mnoho lépe, neboť jsme první tři utkání prohráli. Ve zbývajících zápasech
jsme dokázali 2× vyhrát, 3× remizovat a 2× prohrát. Nejlepším střelcem jara byl
Jan Hájek s 8 vstřelenými brankami.
Celková bilance jara je 9 získaných bodů, skóre 14:17, 15 žlutých karet a jedna karta červená.
Podzimní část by měla být zahájena začátkem srpna a naši muži budou opět
hrát Okresní přebor.
Výbor TJ
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Něco málo z mažoretek
Konec prázdnin se pomalu blíží a všem dětem začne opět školní kolotoč.
Mažoretkám pravidelné zkoušky, nacvičování nových skladeb, opakování skladeb starších. Děvčátka se toho musí naučit a natrénovat opravdu moc, než mohou se skladbami na vystoupení. Sladit pochod a taneční krůčky s točením,
vyhazováním a různými cviky s hůlkou je opravdu dosti náročné.
Holčičky, opět během celého roku, čeká mnoho různých vystoupení a nějaké to soutěžení. Děvčata – stálice, čeká spolupráce s děvčátky novými. Na všech
akcích hrdě reprezentují DDM Rokytnice nad Jizerou a obec Poniklou. V Rokytnici trénujeme každou středu se souborem Kopretinky a ve školce malé Pomněnky. A v Poniklé nám patří pátky se soubory: Berušky, Amarilky, Čekanky
a Večernice.
Každá chvilka s nima je pro nás kouzelná, jsme jedna velká rodina. Dokážeme nejen trénovat, ale i si popovídat a pomořit se. Velké dík za Vás a podporu
Vašich rodičů. Vyjížďky na vystoupení bez nich si neumíme představit!
Proto bychom moc rády poděkovaly všem děvčatům za jejich šikovnost,
nadšení a chuť mažoretkovat.
Na závěr ještě velké dík obci Poniklá za dlouholetou finanční podporu, co se
týká ošacení mažoretek a DDM Rokytnice – za pevné zázemí.
Hodně úsměvů, radosti a úspěchů do nového školního a mažoretkového roku!
Máme Vás moc rády.
Lenka a Eliška Vránovy
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Knihobudka a medová samoobsluha
Od prvního medu do prvního mrazu je v Poniklé u čp. 111 otevřena
knihobudka s medovou samoobsluhou.
Cestu najdete dle směrovek od zrcadla na Poniklé střed (od odbočky
na Huderově).
Soňa Anna-Marie Fišerová
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Otevřeno – hrajeme, hrajeme si
Mojí mamince byla za kmotru Nataša Gollová, děda kdysi měl své DIVADÉLKO
NA PALUBĚ, které hrávalo po obývacích pokojích na Praze 7.
Vlastně jsem nic z toho nevěděla, dokud jsem se nepřestěhovala do Poniklé, nejela
do Hronova na divadelní přehlídku a tak neotevřela rodinnou divadelní skříňku Pandořinu.
Časem začal vznikat klubový prostor v Poniklé v čp. 111, pomalu a pozvolna se iluze
proměňuje ve skutečnost. Když obrysy dostoupily reálných kontur, nastal čas na oslavu a proběhlo první představení v Klubovém prostoru Divadla na půdě. Otvíráku se
nonšalantně ujala Bažantova loutkářská družina a sehrála představení „Nelkej, Čechie“.
Děkuji.
Nato následovaly Přástky dovedné, aneb jak nit upřísti na kolovratu dřevěném.
Spektákly, řemeslné kumšty, kinematografické podívané i jiná předvedení následovati budou.

Soňa Anna-Marie Fišerová
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Jak jsme se zapsali s velorexy
do České knihy rekordů
Začátkem léta jsme se sešli s farářem Ivo Kvapilem, abychom se
domluvili, kam si se svými tříkolkami vyrazit. Ivo přišel s návrhem,
zdali bych já a jeho neteř Aneta
Kvapilová nejeli s Ivo Fajmanem
z Blanska (toho u Brna) a jeho partou velorexářů trasu přes celou
Českou republiku od Aše do Jablunkova. Moc se mi do tak náročného
výletu nechtělo, neboť jsem neměl
stroj vyladěn a startování bylo spíše pomocí roztláčení než mechanicky pákou. Ale bylo mi slíbeno, že
to není problém, a po nějaké chvíli
jsem byl přesvědčen, že to s vírou
v úspěch a vzájemnou pomocí dokážeme ujet.
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V pátek 23. srpna 2019 v 10:00
hod. jsme byli před obecním úřadem v Jablonci nad Jizerou odstartováni starostou Miroslavem Kubátem a za pomoci přihlížejících
poprvé úspěšně roztlačeni. Vyjeli
jsme ke svému prvnímu cíli do Slaného. Zde jsme přespali v místním klášteře řádu bosých karmelitánů, kde
nás vážení mniši vřele přijali.
V sobotu ráno jsme odjeli z kláštera do Aše a odpoledne se tu setkali
s partou velorexářů a dílem vozítky,
dílem pěšky navštívili nejzápadnější
místo ČR za obcí Krásná na hranici Česka a Německa. Večer se v Aši
natankovalo, pořídily potraviny,
proběhla registrace všech účastníků
a ubytování v místní tělocvičně.
V neděli 25. 8. 2019 ve 3:15 hod.
jsme se všichni účastníci sešli na parkovišti supermarketu Billa u komínu bývalé barvírny a ve 3:30 hod.
po zhruba tříčlenných skupinkách
velorexů postupně vyrazili směr Bukovec u Jablunkova, každý po vlastní ose. První účastníci dosáhli cíle
v 13:30 hod., my tři pohodáři a nováčci mezi velorexáři dorazili kolem
19. hodiny a za nadšení ostatních
zkušenějších jezdců jsme byli přivítáni a sklidili obdiv za vytrvalost, ač
nás 50 km před cílem zastihla silná bouřka a cestou jsme řešili pár
technických problémů. Večer došlo
na vyhodnocení akce a stanoveným
komisařem z Pelhřimova z agentury Dobrý den byl nám všem po-
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tvrzen rekord „Přejezd 20 velorexů
přes Českou republiku“, který bude
zapsán do České knihy rekordů.
V pondělí dopoledne jsme navštívili nejvýchodnější místo ČR na hranici Česka a Slovenska a odpoledne
se všichni účastníci rozloučili a vydali se ke svým domovům. Ještě se
s námi od Bukovce rozloučila bouřka,
která nás doprovázela až k Olomouci. Za Olomoucí ve vísce Ponikev
jsme přespali a v úterý ráno nás
čekala za hezkého počasí příjemná
cesta domů. V Poniklé nás přivítal
starosta Tomáš Hájek, poděkoval
za naši úspěšnou cestu a reprezentaci obce. Anetu Kvapilovou odměnil
navíc měděným klíčkem do zapalování velorexu za to, že jako jediná
žena a nejmladší řidička absolvovala
tak náročnou cestu. Cestu celkově
dlouhou bezmála 1 300 km, z toho
cca 600 km trasa Aš–Buková u Jablunkova. Pan farář před kostelem
sv. Jakuba Většího v Poniklé k nám
pronesl na rozloučenou poselství.
„Lidé by si měli plnit své sny a nebát
se jít do věcí, které se zdají být nemožné“, a my to dokázali. My tři řidiči tříkolek značky Velorex, Ivo Kvapil,
Aneta Kvapilová a Jaroslav Hrbáček,
jsme naposledy, za pomoci starosty,
roztlačili svá malá vozítka a spokojeně se rozjeli domů. Tímto bychom
chtěli poděkovat svým blízkým, přátelům a fanouškům za podporu.
Jaroslav Hrbáček
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Dle PhDr. Mattaucha a dalších kronik pro zpravodaj připravil M. Holubec

Cestou necestou
Chceme-li dnes cestovat do Jilemnice, Jablonce n. Jiz. nebo jiného blízkého
okolí, není nic snadnějšího, nebylo tomu tak vždycky. Dr. Mattauch takovou cestu do Štěpanic, Branné či Vrchlabí popisuje zhruba následovně.
V roce 1534 se šlo na starý hrad štěpanický po cestě, od ponikelského kostela přes Dola k Homoli, kudy se jezdilo k roudnickému mlýnu Kákovu na stranu
letního východu slunce a odtud vzhůru šikmo do svahu cestou ve stráni Kynčilovským kopcem ke Skalce (770 m) a pak na převah dolů do Křížlic ke křížlické
homoli, Křížlicemi šikmo potůčkem dolů k Jizerce k hamru a odtud zase šikmo pěšinou vzhůru do svahu, směrem k zimnímu východu slunce na Křižovky
(680 m), před Zákoutím, kde se dobývávalo více než před třiceti léty zlato. Když
míjeli Štěpanickou Homolku (701 m) mohli slyšet zvonit štěpanické zvony. A potom pod hornoštěpanický panský dvůr do hradu.
Do Poniklé od Přívlaky běžela „zelená cesta“ na pravém břehu Jizery, brodem pod ponikelským mlýnským jezem přes Jizeru, poté přes potok ponikelský
na jeho levý břeh a pak zase znovu na pravý břeh a k Holubcovu statku. Asi sto
metrů za statkem ústil do zelené cesty vjezd vedoucí sem od Maříkova. Ten
vjezd zde křižoval příčnici, která po rovince zamířila do špice a křižovala jabloneckou cestu. Ta běžela od Jilemnice podle ponikelského roubeného kostela
sv. Jakuba Většího a osmiboké roubené zvonice dál k Jablonci a tu u kostela se
s ní křižovala zelená cesta, přibíhající po rovince na pravém břehu ponikelského
potoka od Přívlaky k Jestřabí.
Roku 1648 v Branné nebyl žádný kněz a tak se svatby odbývaly ve Vrchlabí.
Z Poniklé po ujeté sanici prudce sjížděly jednokoňské sáně podle Staré Hůry,
podle opuštěných šachet a jam na železnou rudu. Odtud šikmo strání do údolí
Kozla, přejeli roudnický potok, zato pak se svatebčané prošli pěšky šikmo vzhůru do stráně k Vartišti. Tam nahoře na křižovatce pěti cest vybrali si cestu, aby
se zase svezli do Víchové strání prudce dolů. Za Jizerkou šli zase pěšky do svahu
Kozince, mimo Hrabačov na levé ruce, ale dolejší jilemnickou ulicí ke kamennému mostku přes Jilemku a hlubokým ouvozem k Horní Branné po královské
silnici se vezli. Brannou objeli horem skrze Valteřice a už sjížděli zase rychle
do Vrchlabí rovnou k roubenému kostelu sv. Vavřince.
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Nebo: V Jilemnici minuli hluboký úvoz královské silnice ke Dvoru Králové,
minuli hospodu u Bosáků a pak už uviděli vysokou roubenou zvonici i sám dřevěný kostel sv. Mikuláše v Horní Branné a zámek. Tak se jezdívalo od starodávna
co nejkratčeji z Poniklé do Branné.
Do Jablonce se také jelo od kostela po jablonecké cestě ke kříži na stráňce,
odtud se sestupovalo zvolna k Zabylýmu, tu se hluboko dole ukázalo jizerské
údolí a zákrut Jizery před Maříkovem a vpřed na obzoru tři vojtěšické statky.
V Zabylým přešlo se potůček a od něho stoupalo šikmo do stráně až k převahu
cesty, pak zase sestupovalo do údolí Vejpálce, který vysoko nad jeho ústí překročili a začali vystupovat na dušnickou stráň. Potok Vejpálec dělíval od starodávna od sebe panství branské dříve štěpanické a panství jilemnické. Jakmile
cesta dosáhla svého vrcholu, zalomila se doprava a už se ukázala Dolní Dušnice
a na obzoru znovu Vojtěšice. Po průchodu Dušnicí sestoupili do údolí bratrouchovského potoka a od jejího ústí jeli podle Jizery, k vojtěšickému mlýnu Gatfrýda Brabdla pod skálou Porostlicí a od něho a Porostlice pak lučinatou rovinou
k roubenému starobylému kostelíku sv. Prokopa.
Prapradědeček Tomíčků jezdíval v letech 1832–77 „Do němec“ s máslem. To
a další popisuje strýc Josef:
„Jezdili se dvěma páry koní za Jindráčkova, přes les k Dufníku, tam přes Jizeru na Jilemskou stranu, u Maříkova zase zpět, na Dušnickou stráň k Porostlickému mlýnu, před Jabloncem přes Jizeru na Sklenařice. Tam odtud se jeden pár
vrátil, tam to už šlo s jedním párem.
V letech 1845–56 se stavěla císařská (státní) silnice z Poniklé, přes Vysoké, Příchovice do Liberce. Na stavbu silnice přijel se podívat arcivévoda Štěpán
z císařského dvora z Vídně. Na Příchovicích se arcivévodovi líbil krásný rozhled.
Hrabě Rohan dal tam stavět rozhlednu (Štěpánka).
V roce 1857–59 byla dána do provozu trať z Pardubic do Liberce a ještě jiné
tratě ve východních Krkonoších. V této době měly pro Krkonoše velký význam
Jihoseveroněmecké spojovací dráhy, stanice Horka u Staré Paky. Tato stanice
měla výhodnou polohu při státní silnici a odtud dobré spojení do okolních Krkonošských měst a obcí. Sjížděly se zde povozy se zbožím i cestujícími z Nového
Světa, Rokytnice nad Jiz., Jilemnice, Jablonce nad Jiz., Vysokého nad Jiz., Hostinného, Pecky, Nové Paky a Jičína. Kromě formanů zde měly své zastávky i poštovní dostavníky. V roce 1868–71 byla dána do provozu trať Velký Osek–Ostroměř–Trutnov. Pro náš kraj měla velký význam železniční stanice Martinice. Zde
se sjížděly povozy s nákladem a cestujícími z celého Pojizeří.
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V roce 1866 válka Prusko-Rakouská. Pruské vojsko táhlo přes Poniklou
po nedostavěné silnici od Nového Světa. Někde chtěli mléko a zaplatili.
Stavba této silnice od Nové Vsi přes Poniklou a Hradsko do Jablonce n. Jiz.
byla vyměřena podle Jizery i přes naše lesy. Na škody způsobené její výstavbou si stěžoval můj pradědeček se dvěma sousedy. Píší:„Vysoký zemský Výbore
v království českém!“
Jan Holubec rolník č.d. 25, František Holubec rol. č.d. 24, Hinek Nosek rol.
č.d. 20 z Poniklý předkládají v poníženosti svou žádost o náhradu za svůj pozemek použitý k stavbě zemské silnice od Vojtěšic k Nové Vsi a prosejí o další
ubezpečení stran svážení se pozemku lesního za příčinou příkrého jeho stavu.
„Vysoký zemský Výbore!
My níže v hluboké úctě podepsaní, předkladáme tímto před úřad vysokého zemského výboru následující stížnost a prosbu: Již od roku 1863 staví se po našem
pozemku č.d. 24–25 v Poniklý silnice zemská – (Vojtěšicko-novoveská). Náš les,
jenž k cíli této stavby takřka polovičně vyporážen býti musel, utrpěl nejen nynější
škodu, nýbrž jest k očekáváni, že i nadále v budoucnosti následkem jeho polohy
velmi trpěti bude. Předně jest již půda a poloha lesa tohoto poměru toho, že následkem stavění silnice této se svážeti bude a my v netě podhotoveni nejen že již
nyní velkou obět přinášíme pro stavbu této silnice, nýbrž můžeme a nepochybně
budeme na budoucnost velice trpěti. Již za dřívějších projektu stran této silnice
musili jsme kus zdravého lesa vyporážeti, nyní však jest škoda naše tím značnější, an se nápotom silnice podle řeky Jizery t.j. níže vedla. My se obáváme, že
bychom během budoucnosti o naše krásné mladé lesy následkem strhnuti přijíti
mohly, my se obáváme, že by i naše rolní cesta, dříve to veřejná cesta k Jablonečku zkázu na některých místech utrpěla a protož an se v pádu tom nejen v přítomnost nýbrž i v budoucnost jedná, podáváme ve jménu svém a našich potomku
následující prosbu:
Wysoký zemský výbore!
Račiž předně tuto naši žádost blahosklonně v milostivý úvah vzíti a se přesvědčiti, jakou škodu my na pozemku trpíme, nemluvíce ani o tom, že nám dělnictvo
silniční při příležitosti této stavby na lese velikou škodu způsobovalo, jakož že
i k stavbě potřebné dříví z našeho lesa poměrně pochází a nápotom račiž nám
naši náhradu milostivě co možná nejdříve doručiti a sklon (Pöschung) silniční
pod našim lesem tak do pořádku uvést nechati by jsme stran poškozeni pro budoucnost jak náleží ubezpečeni byli.
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V Poniklý dne 25. května 1868 Jan Holubec č.d. 25, František Holubec č.d. 24,
Hinek Nosek č.d. 20“.
O dalších tratích strýc píše: „21. prosince 1870 byla dána do provozu železnice Poříčí–Kunčice, 1. června 1871 pokračování do Ostroměře, dále 1. října
z Kunčic do Vrchlabí a 17. prosince z Trutnova do Svobody nad Úpou. Sedmého
prosince 1899 Jilemnice–Rokytnice.
Na stavbu této poslední železniční tratě a na továrny v Poniklé lámal se kámen v tomíčkově lomě. Na klenbu tunelu u Hradska lámal se kámen v lomě
bratrů Skalských, Josefa a France. Děda a jeho bratr Leopold měli každý pár
koní a kámen rozváželi. Bratři Skalští měli každý jednoho koně a tak sespřahali. Někdy jezdil Franc a pak zase Josef. Jednu zimu vozili na saních jeden den,
druhý den pršelo a museli jezdit na vozech. Otec vyprávěl, jak Italové uměli
pracovat v lomě. Dokázali vyvrtat do skály díru na střílení tak, že jeden držel
bor a dva tloukli na bor perlíky se zavázanýma očima, v sázce. Italové a Chorvati
stavěli mnoho železničních tratí a to hlavně lámali kámen, stavěli tarasy, klenuli
tunely a stavěli mosty.“
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