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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
Právě otevíráte první poprázdninové číslo
našeho zpravodaje. Jistě se mnou budete
souhlasit, když na vrchol žebříčku událostí, které nás v minulých dvou měsících potkaly, postavím vítězství naší obce
v krajském kole soutěže „Vesnice roku
2008“. Nabízíme Vám proto tři pohledy na
tuto událost. Pohled paní starostky, nezávislých novinářů a moderátora vyhlášení
Tomáše Hájka. Ve stínu vašeho zájmu by
však neměly zůstávat ani ostatní akce jako
je pouť, Krakonošovy podvečery, dění ve
školce, v Sokolu a u hasičů. Pokusili jsme
se Vám od každého alespoň stručně trochu
připomenout.
I v tomto čísle bych rád poprosil především
Vás, rodičové ponikelských dětí, ale i Vás
jejich učitele, zda byste nám nepomohli
trochu zpopularizovat naši soutěž. Prázdninového klání o pěkné ceny se zúčastnily pouhé tři ratolesti, což není mnoho.
Tak tak, že nám nezbyly ceny v redakci.
Také bych opět (neb chvály není nikdy
dost) rád pochválil všechny, kteří vydatně přispívají článkem, fotkou a nebo jen
radou k bohatosti našeho časopisu. Přispívejte dále, a pokud nemáte počítač, nevadí.
Napište své příspěvky v ruce a my je rádi
přepíšeme. Jestli však doma ten výkvět
civilizace máte, velmi nám uspoříte čas,
když svůj příspěvek odevzdáte v elektronické podobě.
Za redakci vám přeji bezproblémový
poprázdninový rozjezd a krásný a barevný
podzim.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
vá rekonstrukce školy. V několika etapách bylo
navrženo provést výměnu oken, topné soustavy
Zpráva Rady obce za období od 23. června
a elektroinstalace.
do 28. srpna 2008.
5. RO odsouhlasila poskytnutí finančního
1. RO projednávala návrh dohody se Svazpříspěvku SDH Poniklá na celorepublikovou
kem Krkonoše a uhrazení mimořádného přísoutěž mladých hasičů ve výši 15 000,- Kč a příspěvku do Eurofondu. Mimořádný příspěvek
spěvek na činnost volejbalového družstva žen,
za každého obyvatele činí 20,- Kč. Po sepsání
které hraje krajský přebor II. Libereckého kraje,
dohody bude možné Svazek Krkonoše využít
ve výši 7 000,- Kč.
k propagaci obce. Po dobu realizace projektů
6. RO doporučila požádat MěÚ Jilemnice,
financovaných z Eurofondu Krkonoše bude obci
odbor územního plánování a stavebního řádu,
poskytnut odpovídající prostor v propagačních
o vyjádření k současnému a budoucímu postumateriálech.
pu zpracování územního plánu naší obce. Od
2. RO doporučila upustit od možného navý1. ledna 2008 je pořizovatelem právě tento úřad
šení daně z nemovitosti pro příští rok.
a je zodpovědný za časový průběh. Starostka
3. RO vzala na vědoobce předala ze zákona
mí smlouvu o poskytvšechny podklady pro
nutí dotace grantového
dokončení v termínu.
strana
32
a
33
fondu Libereckého kraje
Pořizovatel ÚP by měl
na zpracování ekonokoordinovat a hlavně
Soutěž
pro
malé
i
velké
mického hodnocení III.
dokončit poslední etapu.
etapy výstavby tělocvičZe strany KRNAPU byla
Provětrejte
si
hlavy
a
zasouťěžte
ny ve výši 14 285,- Kč.
po provedené terénní
si o ceny
O vypracování ekonopochůzce
a botanicmické studie přístavby
kém průzkumu navržeIII. etapy tělocvičny byly
na další změna, propožádány tři firmy. Nabídka firmy EPP s.r.o.
tože v navržené ploše k výstavbě rekreačního
z Roudnice nad Labem byla za 176 300,- Kč.
objektu byl zjištěn výskyt zvláště chráněného
Druhá nabídka od Ing. Radky Soukupové zněla
druhu - vemeník zelenavý. Uvedená lokalita
na částku 48 000,- Kč. Třetí oslovená firma Asibyla z návrhu ÚP vypuštěna. Rozdělení plochy
stenční centrum Most nabídku nezaslala. Podle
u koupaliště na část pro veřejnou infrastrukturu
zadaných kritérií byla nejzajímavější nabídka
a část pro sportovní zázemí byla akceptovatelIng. Soukupové, a té rada rozhodla zpracování
ná. MěÚ Jilemnice, odbor územního plánování
ekonomické studie zadat. Investiční záměr na
a stavebního řádu, zastoupený paní Marií BedrIII. etapu projektu „Přístavba tělocvičny“ byl
níkovou, upozornil, že k prodloužení lhůty pro
zpracován firmou EPP s.r.o. z Roudnice nad
dokončení ÚP dochází z důvodu projednávání
Labem a předán na příslušný odbor MF. Snahou
dokumentu v nových podmínkách stavebního
je získat pro tento projekt podporu a finanční
zákona. Upozornil na snahu dotáhnout celý
zajištění. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočúzemní plán do zdárného a včasného konce.
tu Libereckého kraje na pokrytí části nákladů
7. RO vzala na vědomí oznámení KÚ Libespojených s výstavbou nové tělocvičny při ZŠ
reckého kraje, odboru dopravy, o zahájení opraPoniklá a na sportovní vybavení byla zamítnuvy silnice III/ 29065 Poniklá – Přívlaka. Po dobu
ta.
opravy si silnice vyžádala úplnou uzavírku. RO
4. Projekt „Modernizace základní školy
projednávala připomínky jak místních občanů,
v Poniklé“, předložený do 3. výzvy Finančního
tak společnosti ČD, a.s. Bylo navrženo oslomechanismu EHP/Norsko, nebyl doporučen
vit KÚ LK, odbor dopravy, abychom o postupro dostatečný počet bodů. V plánu byla celkopu prací spojených s rekonstrukcí silnice byli

Činnost Rady obce
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lépe informováni. Starostka obce se zúčastnila kontrolních dnů, na kterých byly vzneseny
připomínky. RO navrhla, aby silnice nebyla
převedena do majetku obce, pokud nebudou
práce provedeny důkladně. Z důvodu dostupné
techniky bylo odsouhlaseno provedení asfaltového krytu v průměru tl. 50 mm na příjezdové
komunikaci ke hřbitovu v k. ú. Přívlaka. Cenová
nabídka činila 80 tis. Kč.
8. RO vzala na vědomí vypracovaný návrh
na zvýšení nájemného v obecních bytech od
1. 1. 2009. U kategorie I. dojde k navýšení o 10%,
u kategorie II. o 22,3% a u bytů se sníženou kvalitou v IV. skupině o 36,7%.
9. RO vzala na vědomí zprávu o aktuálním stavu příprav Integrovaného dopravního
systému Libereckého kraje. Návrh zpracovává
společnost KORID LK, spol. s.r.o. ve spolupráci
s Odborem dopravy Krajského úřadu Libereckého kraje. Integrovaný dopravní systém má být
spuštěn k 1. 1. 2009 ve dvou etapách. První etapa umožní cestování veřejnou dopravou (vlaky,
autobusy, MHD) na jeden jízdní doklad. Druhá etapa počítá s úpravou jízdních řádů s cílem
zkvalitnění dopravní obslužnosti v Libereckém
kraji.

Zprávy z obce
10. Pan Mádle již v loňském roce upozornil na havarijní stav pánských toalet v kantýně.
Protože se stav ještě více zhoršil, RO doporučila provést rekonstrukci co nejdříve. Celkové
náklady přesáhly 150 tis. Kč.
11. RO vzala na vědomí termín konání
vyhlášení vítěze „Vesnice roku 2008“ v Libereckém kraji. Slavnostní vyhlášení proběhlo
22. srpna a nebylo snad v obci nikoho, kdo by
o této akci nevěděl. Byl připraven bohatý program s výstavkou všech místních spolků a firem.
Nechyběl ani samotný pán hor, náš Krakonoš.
Poděkování patří všem, kteří se na bezproblémovém průběhu podíleli, všem účinkujícím
a panu Mádlemu, který se postaral o zajištění
občerstvení pro cca 120 hostů. Většina z nás
pojala tento den jako velice významný a neopakovatelný pro naši obec. Podle toho každý (až
na výjimky) zvolil slavnostní oděv, který k takovému dni bezesporu patří. Věřím, že zastupitel,
který odešel s plnými kapsami koláčů, byl také
spokojen a druhý den si ještě pochutnal. Držíme
palce na 6. září, kdy se uskuteční celorepublikové kolo „Vesnice roku 2008“.
Alena Vondrová, místostarostka obce

Slavnostní vyhlášení proběhlo 22. srpna a nebylo snad v obci nikoho, kdo by o této akci nevěděl.

foto: Miloš Hájek
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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19. 8. 2008
19. 8. 08 proběhlo v zasedací místnosti OÚ
Poniklá 12. zasedání ZO. Zde přikládám přepis
zápisu z jednání. Zápis je upraven pro potřeby
našeho zpravodaje. Rád bych ovšem zdůraznil,
že originální verze v plném znění je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení na
www.ponikla.cz.

1) Zahájení
Dvanácté zasedání zastupitelstva obce bylo
zahájeno v 18:05 hod v kancelářích ZD Krakonošův ranč za přítomnosti 10 členů zastupitelstva. Ověřovatel posledního zápisu (J. Bekr) se
vyjádřil k zápisu 11. zasedání ZO
J. Bekr: k zápisu paní E. Jáklové ani nelze co
dodat
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program
12. zasedání zastupitelstva, konaného v úterý
19. srpna od 18:00 hodin v kancelářích ZD
Krakonošův ranč
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh na ověřovatele zápisu: Květa Kavánová,
M. Kulhavý. Návrh zapisovatele: starostka, Eva
Jáklová se omluvila, protože nebyl starostkou
obce zajištěn další nezávislý zapisovatel, navrhla sama sebe na zapisovatele zápisu. Navrhovatel usnesení: Zdeňka Petrušková, omluvena
pro pozdní příchod, navržen náhradník pan
Jaroslav Čížek
Diskuse: Přihlásila se paní Lenka Hájková,
s díky byla odmítnuta paní starostkou,
bude s ní počítáno pro příští zápis, jinak bez
připomínek.
Návrh usnesení: ZO pověřuje pro12. zasedání
ZO paní Květu Kavánovou a pana Marka Kulhavého ověřovateli zápisu, zapisovatelem starostku Miloslavu Kavánovou, navrhovatelem
usnesení pana Jaroslava Čížka.
Hlasování:
Pro
10



Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti RO od
29. 4. 08 do 4. 8. 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)
Diskuse:
T. Klikorka: Ohledně pronájmu tělocvičny,
koho požádat, na koho se obrátit, jak to bude
dál, jelikož volejbalistky chodily trénovat
v pátek mimo obec, tak my jsme chodili s hasiči
hrát, trénovat v pátek od čtyř hodin, jak se to
bude dál řešit. Kdo bude mít přednost?
M. Kavánová: Zatím kdo přišel na obec
a požádal o možnost trénovat v hale, třeba teď
přes prázdniny, tak jim bylo vyhověno. Zatím
bylo dohodnuto, že nebudou platit nic, alespoň
teď přes prázdniny, protože si tam museli uklidit a před začátkem školního roku přislíbili
velký úklid. Což firma nezajistí. Jinak další
věc, jsou zde navrhovány určité ceny, v první
řadě se bude muset zpracovat nějaký rozpis.
Navrhované ceny si momentálně nevybavuji,
myslím 150,- Kč na hodinu, je to podloženo
výpočty, kolik se spotřebuje elektřiny, atd.
T. Klikorka: Naši nejmladší chodí do
tělocvičny od čtyř hodin, protože jindy nemohou jejich vedoucí, po nich trénují ženy od
šesti, pak ještě trénují v neděli, protože pět jich
je během týdne ve škole.
M. Kavánová: Vždycky je to na jejich vedoucím, aby se domluvil a podal požadavek
na OÚ. Vždycky tam byl, já si myslím, nějaký
rozpis.
T. Klikorka: Ale teď to bude jiné, protože
v pátek byli volejbalisti jinde, v pátek jezdili
fotbalisti jinam.
M. Kavánová: Teď si tedy musíte sednout
a udělat rozpis, kdo kdy kam půjde, poplatky
zatím nejsou ustanoveny, protože šatny nejsou
dokončeny, přístupová chodba, záchody tam
vlastně nejsou. Do konce září nám firma Dolce
Vita ČR slíbila, že dvojka bude hotová, od této
doby by byly natvrdo účtovány poplatky.
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M. Kulhavý: Kdo bude řešit pravidla ohledně
chodu tělocvičny, přístup do tělocvičny, kdo to
bude řešit – RO, ZO?
M. Kavánová: Toto bude řešit RO ve spolupráci s ředitelem školy a jednotlivými spolky.
T. Klikorka: Na mně tedy je si podat žádost.
M. Kavánová: Stačí napsat od kolika do kolika,
kdo tam bude, to je všechno.
J. Čížek: A zodpovědnou osobu.
J. Jindřišek: Oficiálně to bude koncem září?
M. Kavánová: Oficiálně pro všechny spolky
a všechny ne školou povinné to bude od kolaudace dvojky. Slibováno je na konci září.
J. Jindřišek: Tak teď je to teda načerno.
A. Vondrová: Ne, teď je zkolaudovaná
jednička.
J. Bekr: Hala funguje, ale mělo by to být pouze
pro žáky základní školy, protože tam zatím nejsou sociálky.
J. Jindřišek: Takže je to vlastně načerno.
T. Klikorka: Kdokoliv tam půjde, nemá jak se
dostat na sociálky, takže...
J. Jindřišek: Vždycky, když jedem někde na
fotbal, tak se musíme někde převléknout.
J. Bekr: Můžeš si tam jít teď zacvičit, ale
nemůže to být zpoplatněno.
A. Vondrová: Hala, tedy etapa číslo jedna, je v pořádku, proběhla kolaudace bez
připomínek.
M. Kavánová: Ještě někdo další?
J. Pičmanová: Jestli jsem to dobře pochopila,
tak ten projekt na opravu místní školy přes
Norské fondy nevyšel.
A. Vondrová: Bylo napsáno velice hezké hodnocení, že to bylo velmi dobře zpracované, ale
nebyl tento projekt úspěšný pro nedostatek
bodů. Zasedá komise, která ohodnocuje
žádost určitým počtem bodů, součet bodů naší
žádosti nebyl dostačující, alespoň tak si myslím, že to je.
M. Kulhavý: Jak se zaplatil Svazku Krkonoše
mimořádný příspěvek do Eurofondu, bylo to
podmíněno určitým prostorem pro propagaci obce, jak se to vyřešilo. Dále zmiňuji
9. zasedání, unesení č. 152 - kde je pověřena
RO, aby dodávala včas Svazku měst a obcí
Krkonoše informace o obci, chci se zeptat,
v jakém je toto stavu? Komu bude RO předávat
informace, uzávěrka zimního čísla Krkonošské
sezóny bude koncem září, komu se informace
budou předávat?
M. Kavánová: Ano, vzhledem k tomu, že
byl tento mimořádný příspěvek již zaplacen,
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budeme požadovat určitý prostor v těchto novinách. Kdo máte nějakou propagaci či další
materiály, dodejte. Byl nám přislíben prostor
konkrétně v časopisu Krkonošská sezóna i na
všech veletrzích, kterých se Svazek účastní.
Včetně toho, že vloni jsme platili za propagaci našeho vleku cca 7.000,- Kč, letos by mělo
být uvedení našeho vleku v tomto časopise
bezplatně.
P. Therová: Já bych tedy chtěla poděkovat
RO za včasné podepsání nájemní smlouvy
pronájmu hřiště s TJ Poniklá a SDH Poniklá.
My jsme to vlastně potřebovali k možnosti
získání dotace ze státního zemědělského
operačního fondu. Děkujeme, že jste nám vyšli
vstříc a bylo to všechno rychlé, takže všechno
stíháme v termínech. Příští týden bychom
měli tento projekt odevzdat, jedná se vlastně
o výměnu povrchu běžecké dráhy, umělý
povrch plus útoková základna také s umělým
sportovním povrchem, plus to ještě zahrnuje
pobití střechy stavební buňky, kterou mají
hasiči v dlouhodobém pronájmu. S TJ jsme
se ještě domluvili, že tam zahrneme ještě benzínovou sekačku, takže celkové náklady nám
vychází kolem milionu a půl. Jestli budeme
úspěšní bychom měli vědět již koncem září.
M. Kavánová: Děkuji za uznání.
K. Kavánová: Vy tam máte nějakou
spoluúčast?
P. Therová: Je tam spoluúčast 10% ze strany
hasičů, musíme ale zajistit předfinancování.
Financování projektu by mělo být započato
někdy v březnu nákupem menších věcí, jako
třeba sekačky, ta větší část, zhruba 1 milion
korun, by měla být financována od května,
června. S tím, že v červnu by byla podána
žádost na částečné proplacení. Bohužel zde
se to zpožďuje. Do půl roku by mělo být 90%
z toho milionu a půl nám proplaceno zpátky.
K. Kavánová: To znamená, že si budete brát
úvěr, nebo…?
T. Klikorka: Zatím sháníme podnikatele,
jestli by nepůjčili alespoň nějakou část. Zatím
zkoušíme sehnat někoho solidního,…
P. Therová: Je zde velká výhoda, že nejsme jako
spolek omezeni hranicí jednoho milionu, jako
jsou omezeny obce.
M. Kavánová: Zastupitelé. Máte ještě někdo
něco? Tak já dám prostor našim občanům...
Nikdo se nehlásí, doufám, že nejobsáhlejší bod
programu máme za sebou, a dávám hlasovat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
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29. dubna do 4. srpna 2008.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodej domu čp. 319 a
přilehlého pozemku
Situaci v domě jste si všichni prohlédli, prosím
návrhy...
Na posledním zasedání zastupitelstva byl
přednesen návrh prodat byty za 50% odhadní
ceny bytu. Nájemníci byli proti a ani zastupitelé
se nedohodli, proto byla navržena prohlídka
bytů. Připomínám, že cena za střechu v roce
2006 činí bez několika tisíc rovný milion korun
českých. Připomínám odhadní ceny bytových
jednotek v domě čp. 319. Byt č. 1 – 675.820,Kč, byt č. 2 – 344.010,- Kč, byt č. 3 – 342.000,Kč a byt č. 4 – 642.940,- Kč.
Diskuse:
J. Jindřišek: Já mám stále stejný názor, jako
jsem měl minule, to znamená prodat byty
za stejných podmínek, jako se prodávaly
posledně.
M. Kavánová: Já si dovoluji oponovat, protože
zde nastala nová situace tím, že se v roce 2006
opravila na tomto domě střecha za 1 milion
korun. Jsem si vědoma toho, že za to nemohou nájemníci. V roce 1995, kdy se prováděla
rekonstrukce tohoto domu, se střecha opravila
nedostatečně, za což opět nájemníci nemohou.
Nicméně nastalo, co nastalo, a střecha na tomto domě má hodnotu 1 milion korun. Tento
milion byl použit z obecního rozpočtu, nikoliv
z nějaké dotace. Proto nemohu souhlasit s tím,
aby byly stejné podmínky prodeje těchto bytů
jako se prodávaly byty v bytovkách, kde střechy
si museli nájemníci opravit sami, museli si na
to vzít půjčky, včetně opravy komínů, situace
tedy není stejná.
J. Jindřišek: Ale sama jsi přiznala, že to byla
chyba obce?
M. Kavánová: Ano, přiznávám chybu obce,
ale v této době nemohu prodat byt za 20-25%
odhadní ceny, když jsem do domu investovala
tolik.
P. Therová: Jak to, že oprava střechy na čp.
319 stála jeden milion korun, když oprava
střechy, která proběhla nyní na čp. 262, stála



437.000,-  Kč?
K. Kavánová: Na čp. 319 se dělala kompletně
celá střecha, zhodnocovaly se podkrovní byty,
na čp. 262 se měnila pouze krytina.
J. Čížek: Na poslední schůzi ZO byl zmíněn
i prodej bytů v panelovém domě. I zde bylo
odsouhlaseno 25% z odhadní ceny. Ta se pohybovala něco kolem 65 tis. za byt 2 +1. Musíme
si však uvědomit, že hrubá měsíční průměrná
mzda tehdy nedosahovala ani 6 tis. Kč. Bylo to
v roce 1996, kdy také došlo k uzavření přádelny
SEBA a o práci tak často přišli i oba živitelé
rodiny. I tenkrát se v ZO obce ozývaly hlasy
- je to moc levné, budou s tím kšeftovat. Do
dnešních dnů bych mohl spočítat na prstech
jedné ruky, kolik bytů se prodalo s velkým
navýšením. To samé platí o pozdějším prodeji
bytů v bytovkách.
Nyní však stojíme před poněkud jinou
skutečností. Prodej bytů v domě č. p. 319 našim
spoluobčanům z Kazachstánu, kteří k nám
přišli před 14 lety na základě vlastní žádosti žít
v ČR, jelikož jejich země, do které kdysi přišli
jejich čeští předkové budovat socialismus, se
pro ně stala nebezpečná. Nic proti tomu – bylo
v pořádku, že se tehdejší naši vrcholní politici zasadili o to, pomoci této české menšině a
poskytnout jim u nás nejen politický azyl a
přitom je neodsoudit k ubytování v levných
ubytovnách pohromadě s ostatními cizinci,
kteří u nás hledají klid pro svůj další život.
Obec Poniklá se rozhodla, že přijme skupinu
těchto občanů a vytvoří jim podmínky na plnohodnotný život v naší vlasti za vydatné pomoci
státní dotace na rekonstrukci domu č. p. 319.
Dům, který byl vybrán pro tento záměr, nebyl
v dobrém technickém stavu, kdyby nedošlo ke
schválení dotace, byla by z něj nyní již zřejmě
ruina zralá na buldozer.
Nicméně podařilo se dům zmodernizovat,
ale v rámci celkové výše dotace a šibeničního
termínu, v jakém musely být stavební práce
dokončeny. Dnes se vede široká polemika, jakým způsobem se stavební firma za
vynaložené náklady svého úkolu zhostila.
Faktem však zůstává, že po několika letech po
rekonstrukci musela být téměř milionovým
nákladem provedena generální oprava střechy,
protože vlivem zaklopení a špatné izolace
došlo k rozsáhlému napadení konstrukce
dřevokaznou plísní. Tady již obec na žádnou
dotaci nedosáhla, a tak náklady na opravu
musely být hrazeny z rozpočtu obce.
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V RO jsme chtěli tuto skutečnost zohlednit
a z prodeje bytů tak alespoň pokrýt náklady
na rekonstrukci střechy. Bohužel jsme nebyli
pochopeni, i když jsme argumentovali tím, že
v předešlých prodaných domech, museli noví
vlastníci bytů hradit nemalé částky na opravy
střech, komínů či stoupaček. Zde již budoucí
majitelé bytů mají střechu po generální opravě
a neobstojí zde jejich názor, že se střecha
nemusela opravovat, kdyby stavební firma
provádějící rekonstrukci domu postupovala
kvalitně. Střechu by museli dříve či později
v souvislosti s celkovým stářím domu stejně
opravit.
Trošku mě mrzí i ten názor od nynějších
nájemníků z č. p. 319, že když k nám přišli,
neměli nic, naproti starousedlíkům, kteří prý
mají naspořené půlmilionové částky. To je
poněkud zkreslené tvrzení. Mnozí občané,
kteří před několika lety kupovali byty, na
tom nebyli o moc lépe. Pracovali celý život
v textilních firmách, kde nikdy nebyly vysoké
výdělky, účastnili se různých akcí na zvelebení
obce, pracovali ve spolcích s mládeží, žijí zde
již několik desetiletí a přeci si někdy připadají,
jako by sem ani nepatřili. Alespoň podle toho,
jak někteří zastupitelé před několika lety
přistupovali k prodeji bytů k těmto občanům
obce, kdy aniž by si uvědomili, že i oni, pokud
si postavili dům za cenu do 250 tis. Kč, tak tato
cena byla také dotována právě i lidmi z bytovek.
M. Kulhavý: Já jsem při té prohlídce bytů
dospěl k takovému dojmu, že obec nechce
na prodeji prodělat. Nájemníci si tyto byty
chtějí koupit, ale nevědí buď jak, nebo na to
nemají dostatečné prostředky. Nájemníci se
vyjádřili, že ano, byty koupíme rádi, ale jakým
způsobem, to nevíme. Myslím, že by bylo dobré toto financování nějakým způsobem zkonzultovat s nájemníky a vyjít jim vstříc. Jinak
se dostaneme do patové situace, že např. obec
se nebude schopná domluvit na tom, za kolik
byty prodá, a nebo to prodá tak, že nájemníci
na to nebudou mít, ve finále to třeba dopadne
tak, že obec nebude mít nájemníky, ale bude
mít barák. A nebo to koupí někdo úplně cizí,
který tam nebude bydlet...
M. Kavánová: Já si tedy dovolím oponovat,
protože alespoň s jedním nájemníkem, ale
myslím si, že byli dva, bylo předběžně jednáno,
že se ty byty budou prodávat, a že vzhledem
k jejich finanční situaci bude umožněn splát-
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kový kalendář. To již bylo asi před rokem.
J. Čížek: Toto bylo nabízeno i lidem
v prodávaných bytech v bytovkách, ale lidé si
sami sehnali peníze a lidé toho nevyužili.
K. Kavánová: Ano, byl nabízen splátkový
prodej, ale z toho velkého počtu prodávaných
bytů toho téměř nikdo nevyužil.
J. Čížek: Splátkový prodej samozřejmě bez
navýšení.
J. Jindřišek: To se divím, že toho nikdo
nevyužil, když to byli všichni takoví chudáci.
J. Bekr: Já bych tento prodej viděl jako takový
další krok v prodeji bytů v obci. Za pár let může
nastat obdobná situace a dům čp. 262, kde se
v tomto roce opravila střecha, bude nabízen
k prodeji.
M. Kulhavý: Podmínky prodeje bytů byly
stanoveny minulým zastupitelstvem, nerad
bych opakoval chyby, které vznikly za minulého zastupitelstva.
Na zasedání zastupitelstva dorazila paní
Zdeňka Petrušková.
K. Kavánová: Za ta léta se toho spoustu
změnilo, je nějaká inflace...
A. Vondrová: Jednotlivé nemovitosti jsou
z bytového fondu opravovány, zhodnocovány,
údržba je prováděna a myslím si, že všechny
peníze vybrané na nájemném jdou zase zpátky,
a jde jich ještě víc, takže nemůžeme zůstat na
těch 25% odhadní ceny.
J. Pičmanová: Mohla bys nám, Mílo, zopakovat, kolik by to tedy bylo bytů, za 50% odhadní
ceny, kolik to dělá celkově za dům, a jestli by
byla možná dohoda.
M. Kavánová: Ceny jednotlivých bytů viz výše,
odhadní cena toho domu celkově byla přes dva
miliony korun. My jsme navrhovali cenu 50%,
aby se nám ten milion vrátil.
T. Klikorka: Minule se ale nemluvilo konkrétně
o padesáti, tam se hovořilo o tom, o kolik se
půjde přes padesát.
J. Čížek: Návrh zněl 50%.
M. Kavánová: Pokud projde návrh 50%, pak
byty dohromady dají 1.002.384,-Kč. Prosím
zastupitele, jestli ještě něco mají, já bych dala
ještě prostor nájemníkům.
M. Kulhavý: Já bych to jen zrekapituloval,
návrh číslo jedna zněl 25% z odhadní ceny,
návrh číslo dvě byl Tvůj - 50% odhadní ceny.
M. Kavánová: Já jsem zatím žádný návrh
nepřednesla, pořád čekám na vyjádření
nájemníků.
p. Sivoželezov: Já mám jen takový dotaz,
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pokud se opravy platí z fondu oprav, do
kterého platíme všichni nájem, inkaso, což za
těch dvanáct let, co tu jsme, činí cca 400.000,Kč. Když jsme se sem stěhovali, já jsem platil
také nemalou částku nadaci, takže konečná
částka, kterou obec od nás, nebo na nás, dostala, byla přes 1 milion. A když teď pořád argumentujete tím, že potřebujete milion za opravu
střechy, která byla před dvěma roky, ta střecha
je stále za milion. To je, jako bych si koupil
auto za milion a za dva roky řeknu, že má hodnotu také milion? To auto už nestojí milion, to
auto má hodnotu třeba 700. – 800.000 Kč. A
Vy pořád argumentujete tím, že je to milion
za každou cenu. Jestli budete stále trvat na
50%, tak já ten byt za tuto částku brát nebudu,
říkám na rovinu, a pak si můžete dělat s tím
bytem, co chcete. Já ho vrátím do původního
stavu a jsem zvědav, kdo by tam chtěl bydlet.
Udělal jsem tam spoustu práce, vyměnil jsem
topení, podlahy, snažím se byt zlepšovat svými prostředky, jen na okna budu potřebovat
300.000,- Kč. Předtím byl prodaný sousední
dům, kde byly opraveny stoupačky, koupelny
byly opraveny, a bylo jim to prodáno tak. Ano,
střechu si opravili majitelé potom. Tu střechu
celou opravili za 970.000,- Kč, komplet, a to
mají plech a komíny mají nové. A my máme
střechu opravenou šikovnou firmou, kterou
najala obec, za 1 milion, to je hezké. Takže
můj názor je, že 50% je moc a je škoda, že tady
nesedí zastupitelstvo předešlé, všichni už mají
koupené byty za nízké ceny, jsou doma, v pohodlí a vůbec je nezajímá, co se tady děje. Oni
měli možnost si koupit byt za 20-25% a teď,
když už jim na prodeji nezáleží, jsou tiše. Já
nesouhlasím, to je můj názor.
M. Kulhavý: Materiál, který jste kupovali na
prováděné opravy v bytech, jste si platili sami?
p. Sivoželezov: Ano.
M. Kulhavý: Já jsem na té poslední schůzce,
kdy jsme byli na prohlídce bytů, slyšel něco
jiného?
p. Kostrikin: Například, kdyby mi obec dala
peníze na opravu té střechy, já pracuji na
stavbě, kde mám možnost sehnat materiál...
M. Kulhavý: Ale obec takto postupovat
nemůže.
p. Kostrikin: Třeba je možnost sehnat truhláře
tady z Poniklé, který je o polovičku levnější.
M. Kulhavý: Pokud se jedná o takto velkou
zakázku, obec musí udělat ze zákona výběrové
řízení, musí, to je dáno zákonem, na firmu,
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která tuto celou zakázku udělá. Nemůže říct,
tak ty tady máš a udělej to. Nemůže, nelze.
p. Kostrikin: (hovořil dlouze o tom, co
všechno v bytě udělal, špatný záznam) ... Chápu, že obec potřebuje peníze, já tu částku, těch
350.000,- Kč zaplatím, ale poté budu v situaci,
kdy budu shánět peníze takových 15 let, třeba
na izolaci, nebo na ta okna... Chtěl jsem ještě
říci, že o možnosti splátkového kalendáře jsme
mluvili, ale chtěl bych slyšet alespoň nějakou
vaši představu, jakou částku bude nutno složit
hned, jak dlouho budeme moci splácet, atd.
K. Kavánová: Já se tedy musím znovu ozvat,
protože se ta rekonstrukce dělala za mě. Vy
víte, že když se prováděla, tak jsme Vám vyšli
ve všem vstříc. Že co jste chtěl, a co jste chtěl
udělat si sám, že jsme Vám i materiál dodali.
A myslím, že mohu říci, že je střecha v naprostém pořádku. Že ta práce byla odvedena dobře.
Na druhou stranu se musím ohradit, když
říkáte, že 50% je vysoká cena. Ten objekt má
hodnotu přes dva miliony korun, my Vám tady
nabízíme padesátiprocentní úlevu. A jestli
mám brát v potaz vaši poznámku, že když si
koupíte auto, že je za dva roky opotřebované,
pak to je ale jenom plech. Byt je trvalá hodnota... Jestli tedy mohu podat další návrh
s ohledem na tuto poznámku, navrhuji cenu
40% odhadní ceny. A ještě doplním, my když
jsme prodávali byty, nabízeli jsme zmíněný
splátkový prodej, vstupní částka byla myslím min. 30% z prodejní ceny, při podpisu
smlouvy, pak se zbytek splácel podle možností
jednotlivých kupujících. Domluva probíhala
individuálně. Maximálně se splácelo 5 let,
myslím, samozřejmě bez navýšení.
J. Pičmanová: Vidím, že máš přehled, to já
nemám, ale když vycházím z toho, co tu bylo
řečeno, tak za celé ty roky tam byly vyměněny
pouze čtyři bojlery, a tedy ten vybraný nájem
nebyl vložen zpětně do toho domu. Víte někdo
alespoň přibližně, za kolik se tam nakoupil ten
materiál?
K. Kavánová: Nebudu si tady nic vymýšlet.
Správu bytů má pan Šafránek, on má veškeré
přehledy, kolik se vybralo a kolik se do domu
vrátilo zpátky. Ale můžu říci, že žádné velké
výdaje na opravy tam tedy nebyly.
J. Pičmanová: To je asi to jediné, co by se mohlo zohlednit při prodeji tohoto domu, že se vybralo třeba 400.000,- Kč a zpátky se investovalo
třeba jen 100.000,- Kč, takže by tu vznikla sleva
300.000,- Kč. To mě napadá, jen jak zdůvodnit
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tu slevu na 40%...
J. Čížek: Nájemníci si tady stěžují, že se do
domu nevrátily vybrané peníze. Prosím Vás, ta
situace je podobná, jako když si platíte zdravotní pojištění. Někdo nemocný není celý
život, jiný je nemocný pořád a čerpá z toho.
Dnes se to dělá tak, že na konci roku správce
bytů předkládá havarijní stav některý objektů,
domů, a ty se přednostně opravují. Střecha na
čp. 319 byla v havarijním stavu a nebyly na ni
ve fondu oprav peníze, proto se opravovala
z obecního rozpočtu, což muselo schválit zastupitelstvo.
p. Sivoželezov: Takže obec z toho vybraného
nájemného nemá nic?
J. Čížek: Tenkrát byla vaše střecha v havarijním stavu a fond oprav byl již vyčerpán. Proto
proběhla zastupitelstvem mimořádná změna
rozpočtu obce, aby mohly být peníze na tuto
opravu uvolněny.
p. Kostrikin: Mimořádně. Mimořádně to bylo
proto, protože já jsem pořád chodil a pořád
prosil, aby se s tím něco dělalo. Stále mi bylo
říkáno, peníze nejsou, teď se dělá kanalizace,
potom zase něco jiného, já to chápu, bez toho
to nejde. Ten prodej domu se taky protáhl...
J. Čížek: Já vás chápu, co chcete říct, levnější
byty byste měli bez této opravy, ano, ale to se
nemohlo stát. Levnější by to bylo, kdyby ta
oprava proběhla před šesti lety.
T. Klikorka: Souhlasím s paní Kavánovou,
určitě bych nešel výše, než je navrhovaných
40%, a také se nedivím nájemníkům, kteří
si chodí bojovat za cenu prodávaného bytu.
Když si vzpomeneme na prodeje o několik let
zpátky, tak když se například prodával panelák,
tak někteří lidé chodili den co den na obec, do
Rady, bojovali, aby ta cena byla co nejnižší. Poté
následoval prodej bytovek. V tu ránu začali
lidé chodit na zastupitelstva, začali také tlačit
na to, aby ceny byly co nejnižší. Nevidím na
tom nic špatného. Někde se ještě před prodejem něco vyměnilo, něco opravilo, pak se byty
odprodávaly. Těch 40% z odhadní ceny činí,
jak jsme to tady rychle spočítali: cca 270.000,Kč, 138.000,- Kč, 137.000,- Kč a 260.000,- Kč,
což si myslím, že zase nejsou tak velké částky
za to, že je kde bydlet.
M. Kulhavý: Já si tady trošku připadám jako
na arabském trhu, kde smlouvají o tu kšiltovku.
Mně to tak připadá. Já bych se chtěl vrátit
k tomu, že se nějaké peníze platí na nájmu,
prosím Vás, kdokoliv kdekoliv bydlí, mně se
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to prostě nelíbí, to přeci není argument. Kdokoliv kdekoliv bydlí, a není to jeho, tak platí
nájem, to že tam zrovna v tu dobu není třeba
nic vyměnit, tak tam ty peníze nejdou, a to, že
byt máte koupit, a někomu platím nájem, v tu
chvíli nemá, ani morálně nárok, to je za to, že
někde bydlím, někde žiji. A co se týká prodeje
bytu, já bych zmínil ještě jednou, co tady řekla
paní Kavánová, teď tady nemluvím o 20 nebo
50% odhadní ceny, ale v momentě, kdy ten byt
koupíte, tak ten byt má minimálně dvojnásobnou hodnotu. Takže když vy teď koupíte
auto za 30.000,- Kč, nějakou ojetinu, tak ho
v momentě můžete prodat za 60.000,- Kč. Já
jenom, abyste si uvědomili, že byt, který kupujete, tak má nějakou odhadní cenu, a vy platíte
polovinu.
Z. Petrušková: Já jsem jenom chtěla vysvětlit
systém fungování a placení nájmu. Kasička,
do které všichni nájemníci dávají určitý obnos peněz, pravidelně, tak jak je to stanovené
v obci, je to dané výměrou bytu, následně se
investuje do domů, do všech obytných domů
ve vlastnictví obce, a když je kasička prázdná,
musí se dodat částka z rozpočtu obce. Platí to
pro všechny domy, to není jenom váš dům, ale
i všechny ostatní, prostě si takhle navzájem
pomáháme.
M. Kavánová: Beru si slovo, jen pro vaši informaci, obec v této době prodala dva byty
za 600.000,- Kč jeden, rozměrově stejné, jako
máte vy. I s nájemníkem.
p. Řehořek: Mně se to teda nelíbí, minule
při prodeji bytů tady bylo podstatně více lidí,
takže na vás tak nepůsobí, jako na zastupitele
před vámi. Ale musím vám říct, že to není
spravedlivé. Vy se tady pořád oháníte tím, že je
to ze společného, a že s tím nemohou nic dělat.
Ale vy jste dali šanci jak bytovce, tak paneláku,
byty koupit za 15-20%...
M. Kulhavý: Já ne, kdo z vás jste dal tu šanci...
p. Řehořek: Je to stejné, jako když jdete do
krámu a koupíte si rohlík za 2,- Kč a tito si mají
koupit rohlík za pětikorunu, proč...
Z. Petrušková: Protože to bylo před deseti
lety... Já chci jenom upozornit, že čp. 319
bylo nabídnuto poprvé k prodeji v roce 2006,
a všichni nájemníci tenkrát pronesli, že to
nechtějí koupit, že na to nemají. V tomto roce
by to bylo lacinější. Teď jsme o dva roky dál...
Hodnoty nemovitostí šly nahoru, s tím se musíme srovnat.
p. Řehořek: Proč jsi to neříkala před těmi třemi
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roky, když se prodávaly bytovky, za těch 50%,
navrhoval jsem to pouze já, sám, jediný.
J. Bekr: Při prodeji bytovek se prodávaly byty,
které byly převedeny z majetku SEBY. Takže
kdyby to obec prodávala za korunu, tak by
vydělala. Do tohoto prodávaného domu obec
investovala nemalou částku, takže z hlediska hospodáře, z hlediska tedy obce, se byty
navrhují za dejme tomu 40%, obec ale stále
prodělává.
M. Kulhavý: Bavíme se o procentech.
T. Klikorka: Tenkrát byla odhadní cena bytů
jiná, v dnešní době je jiná...
K. Kavánová: Jako poslední poznámku ode mě,
přiznávám, že obec je opravdu špatný hospodář
a podle mého názoru by obec neměla nic vlastnit. Když se teď podíváte na panelák, podíváte
se na bytovky, co se prodaly nájemníkům a mají
je ve svém vlastnictví, ty domy vypadají úplně
jinak. Kolem mají posečeno, mají tam květiny,
střechy dali do pořádku, kdyby zůstaly ve
vlastnictví obce, tak se toho nikdy nedočkáme.
Když si to teď koupíte vy, tak věřím, že za 510 let ten dům taky nikdo nepozná. A od obce
byste se toho opravdu nedočkali.
p. Sivoželezov: To je úplně poprvé, co od vás
slyším, že jsme mohli ten dům koupit už v roce
2006. Ano, v té době bych ho koupil, ale pak se
to táhlo dva roky, velmi a neúměrně dlouho.
Čekali jsme dlouho, než se na byty vůbec
někdo přišel podívat, pak jsme čekali dlouho,
než jsme se vůbec dozvěděli odhadní cenu, pak
jsme zase čekali...
M. Kulhavý: V roce 2006 bylo na zastupitelstvu poprvé jednáno o prodeji čp. 319. Od té
doby je to nyní poprvé, kdy je to občanům
nabídnuto k prodeji, jestli to dobře chápu. Zastupitelstvo o tomto prodeji nejednalo, pouze
jednou, kdy schválilo prodej domu čp. 319 jako
celku. A bylo to takové nejednoznačné, zda
vůbec občané ho chtějí koupit.
M. Kavánová: Ano, v roce 2006 bylo zastupitelstvem odsouhlaseno prodat dům čp. 319
jako celek, následně bylo jednáno s nájemníky,
kde nejméně dva nájemníci řekli, že na to v té
době nemají peníze, tudíž ať se s prodejem
nespěchá. Ale že s prodejem budou do budoucnosti počítat. To, že vy tady napadáte nějaké
lhůty, kdy byla dodána odhadní cena atd., to já
bohužel neovlivním. Byl osloven odhadce, ten
tam pak následně přijel, spočítal ceny a zaslal
mi je. Já to bohužel neumím. Kdyby bylo na
mně, odehrálo by se toto celé někdy na začátku
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roku 2007, bohužel se to protáhlo až do dnešní
doby. Hlasujeme o posledním návrhu, který
tady padl.
T. Klikorka: Pokud nájemníci nebudou ochotni koupit si byty za námi schválenou částku, co
bude následovat.
J. Čížek: Byty budou nabídnuty k veřejnému
prodeji. Ale myslím si, že je tam pro nájemníky
roční lhůta. A poté ještě půl rok.
K. Kavánová: I v této lhůtě mají nájemníci
přednostní právo. Ale cena je už vyšší.
M. Kavánová: Teď tedy opravdu nevím, kolik
to přesně je, ale to vám bude upřesněno.
p. Bohatá: Pokud nemám zájem o koupi toho
bytu, jestli mohu žádat o nějaké jiné bydlení.
M. Kavánová: Můžete si dát žádost o byt na
obec, samozřejmě.
K. Kavánová: Můžete si dát žádost kdekoliv,
v Jilemnici, ve Víchové, v Rokytnici, když budete mít více žádostí, budete mít větší šanci.
M. Kavánová: Jestli to můžu uzavřít, tak dávám
hlasovat o posledním návrhu, který tady padl.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej jednotlivých bytů v čp. 319 za cenu odpovídající 40%
odhadní ceny jednotlivých bytových jednotek.
V případě vícero zájemců o byt, který není
v tomto domě v současné době pronajat, bude
přistoupeno k obálkové metodě.
Hlasování:
Pro
8

Proti
J. Jindřišek

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý
P. Therová

M. Kavánová: K domu čp. 319 patří ještě pozemek, ppč. 453/2, k. ú. Poniklá.
M. Kulhavý: To už bylo schválené.
M. Kavánová: Dávám tedy hlasovat znovu,
protože je třeba prodej upřesnit. Na poslední
schůzce s nájemníky souhlasili s odprodejem
za cenu 20,- Kč/m2. Obec Poniklá dala zaměřit
pozemek tak, aby končil za postavenými
garážemi a vedl dále nahoru tak, aby byly obě
strany, tedy i okolní sousedé (vlastníci čp. 320
a 321 a pan Skrbek) s tímto zaměřením spokojeni. Ptám se tedy zastupitelů, zda souhlasí
s návrhem 20,- Kč/m2.
T. Klikorka: Teď se tady můžeme dostat
do situace, kdy oni odkoupí teď pozemky,
a v případě, že nekoupí byty... Aby nám to tam
nedělalo nějakou neplechu. Oni by poté měli
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celý okolní pozemek a někdo další by koupil
byty, tak by neměl přístup k nemovitosti.
J. Bekr: Pozemek se bude prodávat pouze
v návaznosti na byty.
T. Klikorka: Ta částka za tento pozemek je
vysoká? Nebylo by lepší to už rozdělit nějakou
poměrnou částkou, která by se přiložila k ceně
za byt. Nevím, kolik tam dělá ta částka za pozemek, jestli to je 10, 20, 30.000 Kč?
M. Kavánová: Určitě to je do dvaceti tisíc.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej okolního
pozemku ppč. 453/2 – část, k. ú. Poniklá, který
byl zaměřen po dohodě s nájemníky za cenu
20,- Kč/m2. Metry budou rozpočítány mezi
jednotlivé majitele prodávaných bytů.
Prodej pozemku je vázán kupní smlouvou jednotlivých bytů.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka

p. Kostrikin: Jaká tedy bude cena, jak tedy
budou splátky, pozemek bude součást smlouvy... ?
J. Čížek: Individuálně. Každý dostane nabídku
podle tady schváleného usnesení, na tu máte
6 měsíců se vyjádřit, pokud se nevyjádříte, ze
zákona nastupuje druhé kolo, opět dostanete
nabídku, ale ta už bude zvýšená, zase pro vás
přednostně, ale může se již hlásit i jiný zájemce.
p. Kostrikin: A jak se zaplacením?
K. Kavánová: To bude podle toho, jak se RO
dohodne. Ale myslím, že se původní návrh
moc měnit nebude, to znamená min. 30%
z prodejní částky složit a poté splácet podle
dohody s jednotlivými kupujícími.
p. Kostrikin: A jak s tím pozemkem?
M. Kulhavý: Pozemek bude jako celek patřit
majitelům jednotlivých bytů. Nebude pozemek
rozdělen na části, kde vy budete mít tuto část,
ten tento kousek...
J. Čížek: Výměra bude rozpočítána podle
základu o společenství vlastníků na jednotlivé
byty.
Z. Petrušková: Pokud se 1. kola některý
z nájemníků nezúčastní, můžete se v druhém
kole ucházet o jeho byt a s ním spojené i metry
okolního pozemku.

kole
o jeho
byt a s ním spojené i metry
4) ucházet
Zpráva
o přezkoumání
okolního pozemku.

hospodaření DSO-JilemnickoSvazek obcí a závěrečný účet
DSO

Viz příloha (příloha je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu
o přezkoumání hospodaření Svazku obcí Jilemnicko
M. Kavánová: Součástí zprávy o přezkoumání
hospodaření byl závěrečný rozpočet.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet
Svazku obcí Jilemnicko
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka

5) Závěrečný účet SMO Krkonoše, zpráva z valné hromady
Viz příloha (příloha je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá.
Diskuse: Bez příspěvků.
Návrh usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet
SMO Krkonoše.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
T. Klikorka

6) Kupní smlouva – pozemek
pod převaděčem
Viz příloha (příloha je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá.
Diskuse:
M. Kavánová: Stalo se mi tedy poprvé, že
smlouvu na tak malou částku - 1.000,- Kč za
pozemek + 500,- Kč za dlouholeté užívání
tohoto pozemku bez smlouvy, musím nechat
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schválit zastupitelstvem. ÚZSVM to ode mě
vyžaduje.
K. Kavánová: Kupní smlouvu musíš nechat
schválit zastupitelstvem vždycky.
M. Kavánová: Tak to asi tedy dělám špatně.
K. Kavánová: Kupní smlouvu schvaluje zastupitelstvo, nájemní smlouvu nikoliv.
M. Kavánová: Aha, tak to se mi tedy plete
kupní a nájemní smlouva.
Návrh usnesení: ZO schvaluje znění kupní
smlouvy, č. j. UZSVM/HSM/1921/2008HSMM, kterou obec Poniklá kupuje od ÚZSVM pozemek st. p. č. 247, k. ú. Přívlaka, jedná
se o pozemek pod převaděčem.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Strategický plán LEADER
Přeposílám Vám prezentaci, bližší informace
o strategii a výzvách máte k dispozici na www.
pridtepobejt.cz.
Diskuse:
A. Vondrová: Byla vyhlášena 1. výzva, do
konce srpna se podávají žádosti o dotaci, budou otevřeny tři fiche 2, 4, 5. Na fiche č. 2 je
uvolněno 20% z celkové částky tj. 10063143,Kč, na f. č. 4 - 30%, což je 1.594.000,- Kč, na
f. č. 5 je 50% - 2.657.859,- Kč. S programem
a jednotlivými fichemi byli seznámeni i podnikatelé, sídlo MAS Přiďte pobejt je v místě pošty
Jilemnice, kde sídlí paní Nosková a pan Láska,
který působí jako projektový poradce. Oba
jsou velmi vstřícní a nápomocní.
P. Therová: Hasiči budou svůj projekt
představený výše vkládat, musí to stihnout
do čtvrtka, 28. srpna, to je poslední termín.
S panem Láskou je lepší se domluvit předem
po telefonu.
K. Kavánová: Co je to diverzifikace?
A. Vondrová: Např. je mnoho zemědělských
objektů, které nejsou využity. Majitel si podá
žádost, že například z bývalého kravína udělá
posilovnu, sportovní centrum, atd.
Do roku 2013 bude ve výzvách rozděleno 70
milionů korun.
M. Kulhavý: Každý rok budou vyhlášeny dvě
výzvy.
Z. Petrušková: Dalo by se z fiche č. 3 čerpat
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na modernizaci školy, když nám ten projekt
nevyšel z Norských fondů?
A. Vondrová: Dalo, ale šance na úspěch je
malá.
M. Kulhavý: Rozhodujícím kritériem není kolik a jak velký projekt.
Z. Petrušková: V příštím roce se tedy bude
rozdělovat větší částka?
A. Vondrová: Ano, a fiche č. 5 je velmi
široká...
P. Therová: Je možné odtud také čerpat na vybavení tělocvičny.
J. Pičmanová: Telefonní spojení na p. Noskovou a p. Lásku?
A. Vondrová: Ano, já je tady mám...
Návrh usnesení: Obec Poniklá souhlasí se
zařazením do územní působnosti MAS. Zastupitelstvo Obce potvrzuje, že bylo seznámeno
s obsahem Strategického plánu Leader MAS
„Přijďte pobejt!“ pro období 2007-13.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Rozpočtové změny č. 1, 2, 3
Viz příloha (příloha je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá.
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: Návrh usnesení: ZO schvaluje
rozpočtovou změnu č. 1, 2 a 3.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Zvýšení nájemného
Viz příloha (příloha je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá.
Diskuse:
M. Kulhavý: Procento, o které se zvyšuje
nájem, to je maximum?
J. Čížek: Ano, to je maximum, o které můžeme
zvýšit nájemné. Zatím to bylo vždycky tak, že
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jsme nájem zvyšovali maximálně, neboť náklady spojené s pronajímáním bytů jsou vyšší, než
vybrané nájemné.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zvýšení nájemného od 1. 1. 2009 a to takto: Byty bez snížené
kvality bytu (I) – nárůst o 10%, byty bez
snížené kvality bytu (II) – nárůst o 22,3%, byty
se sníženou kvalitou (IV) – nárůst o 36,7%.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Nájemní smlouva Hájkovi
Dalším doplňujícím bodem programu zasedání
zastupitelstva je pronájem pozemkové parcely
ppč. 94, k. ú. Poniklá, pod poštou.
Na místním šetření po posledním zastupitelstvu jsme spolu s nájemníky projednali tuto
záležitost a všichni souhlasili s tím, že pozemek bude pronajat rodině Hájkových. Všichni,
kteří mají zájem o stávající zahrádky, jsou zde
vítáni. Vzhledem k tomu, že se tato rodina
stará o tento pozemek již několik let, neuvedla
jsem tuto větu do nájemní smlouvy.
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO schvaluje znění nájemní
smlouvy na pozemek ppč. 94, k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Převod majetku obce
Viz faktura, jedná se o nákup zásahových
obleků v celkové hodnotě 92.526,- Kč
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: : ZO schvaluje převedení
majetku obce (zásahové obleky a příslušenství)
v celkové výši 92.526,- Kč do majetku SDH
Poniklá.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Strategický plán obce
Poniklá
Slovo pan M. Kulhavý a sl. P. Therová.
M. Kulhavý: Na druhém zasedání ZO dne
14. prosince 2006 byla poprvé zmíněna
možnost zpracování Strategického plánu rozvoje obce Poniklá (dále jen „SPO“). ZO vzala
na vědomí zpracování SPO a ustanovení
komise. Do dnešního dne však tato komise
nebyla ustanovena a dobrovolníci, kteří se do
zpracování dokumentu pustili, byli vystaveni
neustálému tlaku ze strany RO – SPO není
zpracován, kdy bude, kdo to bude psát. Nutno dodat, že návrhem na ustanovení komise,
který podala P. Therová a M. Kulhavý, se RO
ani nezabývala, neboť usnesení týkající se
ustanovení komise není v zápise. Uskutečnilo
se setkání s veřejností, kterého se zúčastnilo
20 místních občanů, všichni vyslovili souhlas
se zpracováním SPO a většina z nich přislíbila
účast v komisi. Další setkání se uskutečnilo
5. června 2008, bohužel se opět narazilo na
nezájem ze strany politického vedení obce.
Se zúčastněnými se dohodlo, že návrh na
zpracování SPO bude předložen ZO, které rozhodne, jak postupovat dál.
Diskuse:
A. Vondrová: Skončila jsem ve skupině
P. Therová, M. Kulhavý, ale nápomocna
samozřejmě budu. Jak naše pracovní skupina
fungovala jsme tu již několikrát probírali,
nesešli jsme se celou zimu, RO na jaře vznesla dotaz, jak to vypadá se SPO, všichni jsme
pracovně velmi vytížení... Na schůzce s oslovenými lidmi jsem také byla, bylo dohodnuto přeposlat již rozpracovanou aktualizaci
Programu obnovy venkova. Byl přeposlán,
ale nikdo se k přeposlané věci nevyjádřil. Co
se týká poslední schůzky, oslovení si od toho
slibovali více, než to, co bylo předvedeno, pár
hlasů již zaznělo odmítavých.
M. Kulhavý: My jsme se scházeli, dali jsme
návrh RO na zřízení komise a RO se naším
návrhem ani nezabývala...
M. Kavánová: Jakožto vedoucí schůze jsem
oprávněna Ti vzít slovo. Neustále se vracíš
k jedné věci, která se stala téměř před rokem
a půl. Pokud se máme někam posunout, je
třeba na věci začít pracovat a nevyčítat stále
RO a „politickému“ vedení obce, že se k této
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otázce staví odmítavě. Za prvé jsi mi ten návrh
ani nedal písemně, proběhlo to pouze ústně,
za druhé se již k tomu nehodlám vracet. Já
jsem i přes můj názor na věc, že SPO není mojí
prioritou, nabídla pomoc. Odmítla jsem však
vedení celé pracovní skupiny, ale pomocnou
ruku ano.
K. Kavánová: Vyhněme se emocím. Pan
ing. Lubor Tvrdý propaguje SPO takovým
způsobem, z kterého vyplývá, že obec bez
SPO nemůže vůbec existovat. V naší obci již
jeden takovýto dokument existuje, jmenuje se
Plán obnovy venkova, možná je i trochu moje
chyba, že není aktualizovaný, nebylo by dobré
ho dodělat? Nemám nic proti tomu, aby se
scházela skupina lidí, která by nad takovýmto
dokumentem pracovala, je třeba ve spolupráci
s nimi úkolovat RO, je nutné pracovat s ÚPD
obce, i s Programem obnovy venkova.
P. Therová: POV je půlka strategického plánu,
je třeba aktualizovat ho, nechceme pouze úkolovat RO, je třeba se od něčeho odrazit...
M. Kulhavý: Dospěli jsme k názoru, že bude
nejlepší sehnat zpracovatele, profesionálního.
K. Kavánová: 90% musí stejně zpracovat
komise, tedy pracovní skupina...
J. Čížek: Pojďme si odpovědět na otázku, zda
je SPO opravdu nutný...
P. Therová: Myslím si, že je opravdu dobré mít
takovýto plán zpracovaný, ukáže, do čeho by
měla obec investovat výhledově na 15-20 let.
A. Vondrová: Částka, o které jsme se bavili,
byla cca 80.000,- Kč z obecního rozpočtu, to
zase není až tak veliká částka.
J. Bekr: Obce, které mají zpracovaný SPO
a jsou stejně velké jako my?
M. Kulhavý: Třeba obec Horní Maršov.
J. Bekr: Není na tom ale stejně, co se týká svého zaměření, zde jde o rekreační oblast. Zpracování takovéto dokumentace musí, podle
mého názoru, vycházet ze spolků.
P. Therová: Ano, nejen z nich, je třeba zjistit,
jaké má obec problémové oblasti, například
co se týká otázky bydlení, na to by mohl dobře
odpovědět pan Šafránek, atd.
J. Čížek: Je třeba lidi oslovit osobně, protože
v dnešní době většina nemá zájem něco
vytvářet...
A. Vondrová: Jestli to můžu srovnat, do MAS
také ze začátku chodilo spousta ponikeláků,
postupem času téměř nikdo. I v programu
LEADER jsou naše myšlenky, dají se také do
SPO či POV použít. Je ale vidět, že o zpra-
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cování POV nemají oslovení zrovna zájem,
když se k tomu nevyjádřili, je třeba udělat
nějaký konečný krok...
P. Therová: Můžeme třeba teď nechat zjistit alespoň konkrétní nabídky na zpracování
SPO.
K. Kavánová: Pokud cítíme potřebu, že je
nějaký plán potřeba, tak ať je alespoň jeden
dokument zpracován úplně, těch plánů za 12
let bylo.
J. Pičmanová: Dala by se do SPO zapracovat
taky třeba otázka životního prostředí? Všichni
víte, jaké to tady je, jak ty komíny kouří, ale
pokud bude stále stejná státní politika...
L. Hájková: Určitě, ani nám se to nelíbí, ale čím
jiným topit, další zdroje jsou pro nás finančně
neúnosné.
J. Bekr: Další věc je třídění odpadu – ten může
třídit každý a jak to je...
L. Hájková: SPO by třeba mohl počítat s plynofikací obce...
p. Kadavá: Také jsem byla přítomna na
I. sezení ohledně SPO, bylo nás tam dost,
a téměř všichni přislíbili pomoc. S postupem
času slyším od spousty lidí, že nejsou nadšeni
tím, jak naše zastupitelstvo funguje. Když čtu
příspěvky, spolupráce mezi RO a ZO není moc
hezká, nejste vstřícní, aby se něco udělalo,
vždyť všichni zastupitelé by měli táhnout za
jeden provaz. Tak třeba zpracování SPO, jak
se má dotáhnout do konce. Pár nadšenců se
splaší - strhnou další. Původně jsem nechtěla
vystoupit... Vážím si Vás jako spoluobčanů.
p. Řehořek: V minulém zastupitelstvu byla
komunikace špatná a teď to asi taky není ono.
Z lidí nemá nikdo zájem něco dělat, protože
ani obec nic nedělá pro lidi. Jsou tu lidé, kteří
chtějí již 13 let vodu - prodloužení vodovodu
Klára, pořád je mi říkáno, je to v jednání, zastupitel toho nedosáhl, teď jako občan taky
ne….
p. Kadavá: Já bych tedy neřekla, že obec nedělá
nic pro občany.
M. Kulhavý: Zpět k SPO. Na první setkání
přišlo 20 lidí, vlastně přišli všichni, které jsme
oslovili. 9 z nich se vyjádřilo, že budou členy
pracovní skupiny. Dali jsme otázku SPO do
projednání zastupitelstvu obce, abychom
viděli, zda má, či nemá politickou podporu.
K. Kavánová: Tomu rozumím, podklady, co
vlastně strategický plán představuje, jsem dostala až teď, do této doby jsem nevěděla, co to
obnáší. Myslím, že obec má dost dokumentů,
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další není potřeba, ale pokud se ZO rozhodne ano, tak ano... Pro obec to třeba bude
potřebné.
J. Bekr: Já říkám SPO ano, je třeba zjistit, co
chtějí spolky, co živnostníci, podnikatelé,
obyčejní občané, mládež, je třeba, aby lidé pracovali spolu.
J. Jindřišek: Tak třeba Harrachov má zpracovaný strategický plán. Pan starosta se jím všude
chlubí, všude ho představuje. Pokud by měl
tady zůstat v šuplíku, tak je k ničemu.
M. Kavánová: Jak jsem již řekla, budu pomáhat,
obec tedy osloví tři zpracovatele.
A. Vondrová: A nebylo by lepší rozvinout
Plán obnovy venkova, oprášit ho, aktualizovat,
nevím, jak moc je SPO důležitý při podávání
žádostí třeba ke strukturálním fondům, jak je
to bodově ohodnoceno.
P. Therová: Při podávání žádosti se dokládá
soulad s SPO, s plány obce, soulad s LK, jsou
tam body navíc.
A. Vondrová: Program obnovy vesnice byl
rozeslán pracovní skupině, nemůžeš si to vzít
pod patronát, třeba ty, Marku?
M. Kulhavý: Odpovězme si na otázku, chceme
dopracovat POV nebo budeme zpracovávat
SPO?
P. Therová: Myslím, že by bylo dobré dopracovat POV.
M. Kavánová: Teď je třeba rozhodnout, kdo
to dodělá... Vzhledem k tomu, že mám již
téměř ¾ hotové, společně s Alenkou jsme na
tom pracovaly, hlásím se dobrovolně a dávám
návrh usnesení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dopracování
POV, pověřuje starostku a místostarostku obce
koordinací s dopracováním tohoto dokumentu
do konce roku 2008. Po jeho dokončení bude
rozhodnuto o zhotovení SPO.
Hlasování:
Pro
10

Proti
M. Kulhavý

Schváleno

Zdržel se
0

13) Diskuse

J. Čížek: V současné době se řeší daleko větší
problém, a to, že vodojem Horní Dola nemá
dostatek vody pro zásobování pitnou vodou
všech stávajících napojených domácností. Je
tedy prioritou tuto otázku vyřešit, proto byl
zpracován projekt na propojení vodovodů
tak, abychom ulehčili vodojemu Horní Dola.
V současné době se jednalo s majiteli pozemků. Byl také proveden zkušební vrt u vodojemu
Horní Dola, bohužel zde nebyl nalezen dostatečný zdroj vody.
p. Řehořek: Je to potřeba lidí, jak můžete
pokračovat, když nemáte dostatek vody, s vrty
je to těžké, najdou, nenajdou vodu...
p. Šír: A co jste pro to udělali?
J. Čížek: Jak udělali? Nechal se zpracovat projekt, osloveny byly dotčené orgány, bylo jednáno s majiteli pozemků... Co víc jsme pro to
měli udělat?
p. Kadavá: Tedy já bych se ještě chtěla zeptat
na to naše nešťastné koleno, od staré fary před
náš dům se s každým deštěm dostává spousta
nepořádku, drtě, nešlo by s tím něco udělat?
M. Kavánová: A vás tedy potěším, paní Kadavá, bylo jednáno se silnicemi Hrabačov, které
vyberou příkop po levé straně směrem nahoru,
na nás je překop a odvodnění místní komunikace vedoucí do družstva. Budou zde dány
odvodňovací žlaby a díky panu Tomíčkovi,
který nám vyšel vstříc a nechal nás využít části jeho pozemku, bude provedeno odvodnění.
Ale o tom by vám asi více řekl tady pan Šír.
p. Šír: Žlaby už jsou koupené.
L. Hájková: Jestli ještě já mohu požádat
o podání reklamace, nebo stížnosti na ŘSD na
opravu části silnice mezi poštou a Berterem.
Jsou tu zase propady a prázdné kamióny tu
dělají hrozný rámus.
M. Kavánová: Bude zaslán požadavek na sjednání nápravy.

14) Závěr a usnesení
Souhrnná usnesení jsou k dispozici na www.
ponikla.cz nebo na OÚ Poniklá
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

J. Čížek: Já bych měl k silnici na Jilem – dohrabali krajnice a usnulo to, je třeba urgovat, jak to
bude s krajnicemi, s propustmi a informovat.
p. Řehořek: A jak to vypadá s tou přípojkou?
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Blahopřání
Mimo společenskou kroniku, kde blahopřeji všem jubilantům ke kulatým výročím v
jejich životě, mi dovolte veřejně poblahopřát
místnímu SDH Poniklá k jejich úspěchům
v letošním roce. I když umístění omladiny
v celostátním kole nedosáhlo na očekávané
pozice, je více než obdivuhodné, že se probojovali na celorepublikové kolo soutěže. Družstva
žen a mužů naopak očekávané možnosti
v umístění na krajské soutěži daleko předčila.
Blahopřeji tímto k jejich velkému historickému úspěchu (ženy 1. místo, muži místo druhé) a držím palce v kole celostátním. S trochou
štěstí to naše borky jistě zvládnou.
Míla Kavánová
starostka obce

Jedeme do Přerova.

Co o nás píší na stránkách LK
Vítězem Vesnice roku 2008 v Libereckém
kraji je Poniklá
Poniklá ze západní části Podkrkonoší se
může pyšnit oceněním Vítěz krajského kola
soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova pro rok 2008. „Z ocenění mám velkou
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radost, ale hlavní podíl na vítězství mají naše
venkovské spolky a potom také moji předchůdci, kteří se o Poniklou výborně starali,“ řekla
starostka obce Miloslava Kavánová. Nejvyšší
ocenění, které může obec na krajské úrovni
získat, bylo Poniklé slavnostně uděleno v pátek
22. srpna za přítomnosti hejtmana kraje Petra
Skokana náměstkem hejtmana zodpovědným
za rozvoj venkova Radimem Zikou a 1. místopředsedou vlády Jiřím Čunkem.
„Na vítězi krajského kola Vesnice roku
je sympatické, že žije opravdu pospolným
životem. Do údržby veřejného prostranství,
památek a hřišť totiž zapojuje své občánky od
nejútlejšího věku. Ti se navíc mohou již od
dětství seznamovat s ekologickým způsobem
hospodaření na Krakonošově ranči. Poniklá
na sobě prostřednictvím svých obyvatel pracuje,“ pochválil vesnici Radim Zika a dodal:
„Liberecký kraj se snaží
dlouhodobě venkov podporovat. Jen v roce 2008 jsme
do oblasti rozvoje venkova
uvolnili téměř 200 milionů
korun.“
Udělovala se i další ocenění, a to z rukou náměstků
hejtmana Antonína Schäfera a Petra Doležala a členů
rady kraje Víta Příkaského
a Vladimíra Richtera. Modrou stuhu za společenský
život získaly Všelibice, zelenou stuhu za péči o zeleň a
životní prostředí Svijanský
Újezd, bílá stuha za činnost
mládeže putovala do Pertoltic a oranžovou stuhu za
spolupráci
obce a zemědělfoto: Marek Kulhavý
ského subjektu si odvezli do
Karlovic. Chotyně se pak může pyšnit oceněním za rozvoj venkova a Nová Ves (okr. Liberec) obdržela ocenění Skokan roku.
Krajská hodnotitelská komise udělila ocenění také dalším obcím, které se soutěže Vesnice roku 2008 zúčastnily:
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny Studenec
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Diplom za vzorné vedení kronik - Rakousy
Ocenění za podporu sportovních aktivit Mírová pod Kozákovem a Svijany
Ocenění za podporu podnikatelských aktivit
- Bělá
Ocenění za podporu vzdělanosti v obci –
Kobyly
Ocenění za rozvoj občanské vybavenosti
– Kravaře
Ocenění za péči o krajinu – Zahrádky
Ocenění za ekologickou výchovu dětí – Stružnice
Ocenění za péči o seniory – Modřišice a Horní
Police
Ocenění za podporu spolkové činnosti – Žďárek
Zvláštní osobní ocenění za zpracování historie
obce Pertoltice – Marie Srpová
Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže byla pokřtěna publikace k letošnímu
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ročníku soutěže na území Libereckého kraje.
Brožura představuje všech devatenáct obcí,
které se v kraji přihlásily do čtrnáctého ročníku této celostátní soutěže. „Věřím, že publikace
bude nejen dobrým průvodcem po oceněných
obcích, ale také tipem na výlety po Libereckém
kraji,“ uvedl Radim Zika. Zájemcům je tato
brožura k dispozici na krajském úřadu u Evy
Benešové, tel. 485 226 580.
zdroj: www.kraj-lbc.cz

Vesnice roku - projev na závěr
Vážení spoluobčané,
Připadala jsem si jako Karel Gott na předávání Zlatých slavíků, jen mě nenutili zpívat.
A to je dobře. Ale teď chvilku alespoň trošku
vážně.
Moje vstupní vystoupení na slavnostním

Připadala jsem si jako Karel Gott na předávání Zlatých slavíků, jen mě nenutili zpívat.

foto: Miloš Hájek
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ceremoniálu bylo možná úsměvné, snažila
jsem se navléci do „kroje“ venkovské selky
a v kérkonoštině přivítat všechny hosty. Ale
mělo to být hlavně o tom, že práce starostky
a fungování obce vůbec je vždy práce s lidmi,
lidmi obyčejnými, kteří o starostech starosty
nemají téměř žádné ponětí. Je to práce s lidmi,
kteří mají kolikráte jiný, svérázný názor, než
jaký má vedení obce. A je jen na spolupráci
představitelů obce a těchto nezvolených lidiček, jak si vyjdou vstříc, jestli najdou kompromis, jestli se v tom napjatém obecním rozpočtu
najde malé místečko na jejich plány. Ať už jsou
to zástupci spolků, nebo lidé, kteří chtějí něco
ve svém okolí změnit a zlepšit, ale jejich síly na
to nestačí.
Jsme, myslím si, obyčejná obec, která se
snaží podporovat všechny místní spolky, a těch
není málo, což je dobře. Díky vstřícnému vedení obce z let minulých je zde v obci nastavena
vysoká laťka pro další nástupce na pomyslný

trůn, a to je také dobře.
Děkuji tímto všem ponikelským, kteří se
snaží něco dalšího a nového podnikat, ať už to
jsou nové divadelní hry, nové koncerty, nové
závody, ať už je to reprezentování v různých
soutěžích či snaha něco vylepšit v obci samotné.
Na tomto místě, coby starosta, jsem opravdový zajíc, mám za sebou pouhý rok a půl. Tím
chci říci, že všechno, s čím se naše obec může
pochlubit není, a ani nemůže být, zásluhou
mou.
Já jsem se pouze snažila dobře prodat to,
co již dlouhou dobu funguje a co již bylo v naší
obci vybudováno. Když pominu tu spoustu
spolků, které tu velmi dobře fungují, musím
ještě zmínit, že obec Poniklá má kanalizační
síť s dvěma čističkami, má obecní vodovod, má
obřadní i smuteční síň, má dobře fungující MŠ
a dobře fungující devítiletou ZŠ s novou tělocvičnou halou, která bude, doufám, dokončena
na konci tohoto roku, má sportovní areál s vlekem a koupalištěm, kulturní dům, i na občany
v důchodovém věku pamatovala a zřídila DPS.
Nic nebylo zadarmo a nic nebylo a není bez
problémů. Ale nastalé problémy, to je jen zlomek toho, čím si prošli ti, kteří se rozhodli tyto
stavby zřídit.
Za to patří díky, velké díky, starostům
předešlým. Byli jimi pan Jindřich Kubín, paní
Květa Kavánová, pan Josef Šafránek a pan ing.
Jan Holubec, který se bohužel tohoto okamžiku
nedožil. Byli jimi samozřejmě i další a další, ale
tam už moje paměť nedosáhne.
Děkuji také pořadatelům soutěže „Vesnice
roku“. Je to jen jedna z mála možností, jak se
pochlubit se vším, co občané dokázali a jak se
snaží zlepšit svou vísku.
Děkuji všem, kteří mi byli s přípravami
této velké slavnostní chvíle nápomocni. Děkuji
souboru SATORI a SATORI - Potěr, divadelnímu souboru J. J. Kolár, sestrám Sokolkám
a také našemu velkému moderátorovi panu
Tomáši Hájkovi, který svoji roli zvládl lépe než
na jedničku. Děkuji manželům Lence a MiloNu, a o Krakonošovi ani nemluvím. Ani nemohu šovi Hájkovým za technické zázemí, panu
spočítat, kolikrát nastalou situaci zachránil svým Mádlemu a paní Krausové za zázemí konzupřirozeným šarmem a upřímným vystupováním.. mační. Našim mladým holčinám za opravdu
foto: Miloš Hájek
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profesionální přístup ke svěřené funkci. Všem
zástupcům spolků a firem děkuji za poskytnuté materiály. Nu, a o Krakonošovi ani nemluvím. Ani nemohu spočítat, kolikrát nastalou
situaci zachránil svým přirozeným šarmem a
upřímným vystupováním. Je to prostě Pán hor,
nějaký ministr ho přeci nemůže rozházet.
Dále musím poděkovat a vyjádřit obdiv nad
rychlostí a obětavostí pánů Holubce a Kocourka, kteří v šibeničním termínu a mimo plánované akce dokázali opravit pánské záchodky
právě v pohostinství Mádle.
Z naší oslavy mám velmi dobrý pocit,
bohužel se nám do organizace vloudily i nějaké
chybičky, ale to ke konání takovýchto akcí patří. Je jen na ohleduplnosti postižených, jak se
s nastalým problémem vyrovnají. K naší chvále
patří fakt, že pan hejtman LK, pan Petr Skokan,
přijel alespoň na zahájení, i když byl v tento
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den velmi, velmi zaneprázdněn. A pan ministr a 1. místopředseda vlády, pan Jiří Čunek, se
zde zdržel oproti slibované jedné hodině až do
samotného konce. A to je velká pocta. Alespoň
podle mého názoru.
Tímto naše obec dosáhla nejvyššího ocenění na úrovni kraje. V sobotu 6. září v odpoledních hodinách přijede celostátní komise,
aby posoudila naši obec na úrovni celostátní.
Konkurence je opravdu veliká, tak doufejme,
že nezklameme. Všem nám držím palce.
Míla Kavánová
starostka obce

Letošní ponikelská pouť
Začala krásně. Slunečné počasí, dobře zorganizované turnaje, jak fotbalový, tak nohejbalový. I naši kolotočáři se oproti loňsku zlepšili,

Doprovodná akce v Muzeu krkonošských řemesel ovšem převálcovala všechny ostatní zážitky.

foto: Marek Kulhavý
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občerstvovací stánky fungovaly také dobře.
V průběhu noci ze soboty na neděli jsme také
vyzkoušeli, zda i v naší obci funguje integrovaný záchranný systém. Sanitka přijela poměrně záhy a díky vytrvalým hostům restaurace
„U Floriána“ a jejich bystrému postřehu byla
hasičská zbrojnice zachráněna. Také se mohlo
stát, že by nám o pouti shořela hasičská zbrojnice, což by možná bylo velmi zajímavé téma
pro všechny televizní noviny. Samozřejmě
jsme rádi, že se tak nestalo.
Doprovodná akce v Muzeu krkonošských
řemesel ovšem převálcovala všechny ostatní
zážitky. Prohlídku muzea jsme měli možnost
rozšířit o ukázky různých řemesel, jako například výrobu skleněných figurek, předení na
kolovrátku, stloukání másla, paličkování atd.
Třešničkou na dortu byla módní přehlídka
spodního prádla v podání paní a dam z Jilem-
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ského spolku. Doufáme, že nadšení pořádat
takovéto akce manželům Pičmanovým vydrží,
a budeme se rozhodně těšit na další.
Míla Kavánová
starostka obce

Akce rozloučení s létem
Díky houževnatosti nového nájemce
obslužného objektu Bahýnko, paní M. Fišerové, a několika dalším nadšencům, proběhla
dne 23. srpna v odpoledních hodinách velmi
zdařilá akce s názvem „Rozloučení s létem“.
Děti ve věku od 1 do 100 let si zde mohly
vyzkoušet sportovní disciplíny, jako kroužení
obručí, házení na cíl, cvrnkání kuliček, skákání přes švihadlo a celou řadu disciplín dalších.
Vrátila jsem se do doby, kdy probíhal na hřišti
Na vršku „Dětský den“ a já, coby dítě školou

Děti ve věku od 1 do 100 let si zde mohly vyzkoušet sportovní disciplíny, jako kroužení obručí, házení
na cíl, cvrnkání kuliček...

foto: OÚ Poniklá
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Zprávy z obce

povinné, se urputně snažila nasbírat co nejvíce žetonů právě v takovýchto soutěžích. Opět
jsem si některé disciplíny vyzkoušela, ale není
to nic snadného.
Je to skvělý nápad! Na ukončení prázdnin
jako ušitý. Děkuji organizátorům, pořadatelům
a Krakonošovi za krásné prázdninové odpoledne. Doufám, že nebylo poslední.

tel.: 483312403 - Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou.

Míla Kavánová
starostka obce

Dne 9. 10. 2008 v době od 8,00 h do 15,00
h nepůjde v celé obci elektřina.

OÚ Poniklá

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny.

OÚ Poniklá

Svoz nebezpečných složek
komunálního odpadu.
V neděli 5. října 2008 proběhne v naší
obci sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu. Přijímány budou následující druhy
odpadů:
- léky všeho druhu včetně mastí
- domácí kapalné i tuhé chemikálie - vše
řádně označené
- zbytky starých barev, obaly od barev
- televizory, ledničky, zářivky
- všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterií a článků
- upotřebené motorové oleje
- olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Časový průběh svozu:
Poniklá Nová Ves
Poniklá Pension Klára
Poniklá pošta 		
Poniklá Singing Rock
Poniklá bytovky u silnice
Poniklá rovinka		
Poniklá kostel 		
Poniklá u Štěrbů
Poniklá u Janaty
Poniklá nádraží ČD
Přívlaka pomník padlých
Přívlaka kampelička
Přívlaka Jilem 		
S případnými

8,00 h
8,10 h
8,20 h
8,30 h
8,40 h
8,50 h
9,00 h
9,10 h
9,20 h
9,30 h
9,40 h
9,50 h
10,00 h

Prodeje pozemků
Pan Jan Karásek, bytem Sloupno čp. 158,
má záměr odkoupit od obce pozemek ppč.
621/1, k. ú. Přívlaka, klasifikovaný jako travnatá plocha. Pozemek přímo sousedí s pozemkem okolo čp. 362, ve vlastnictví pana Karáska (dříve paní Košlíkové). Majitelé se o tento
pozemek již dlouhá léta starají.
Paní Zdena Petrušková žádá o odkoupení
stavební parcely st. p. č. 562 a části pozemku
ppč. 407/6, k. ú. Poniklá. Na parcele č. 562 mají
Petruškovi garáž, na pozemku ppč. 407/6 by
chtěla koupit výjezd a okolí garáže.
OÚ Poniklá

dotazy se obracejte na
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Dne 21. srpna se narodila Eliška Hámková.
Přejeme malé pevné zdraví a rodičům mnoho
šťastných chvil nad postýlkou.

Jubilanti v červenci a srpnu
V měsíci květnu a červnu oslavili životní jubilea:
70 let – paní Jiřina Mádlová
70 let – paní Helena Havlíčková
70 let – paní Božena Řežábková
75 let – pan Josef Pelc
80 let – paní Jana Jiroušová
90 let – paní Miloslava Janouchová
Všem jubilantkám a jubilantům přejeme
všechno nejlepší, hlavně pevné zdraví a životní pohodu.

Dne 4. srpna
s panem Václavem Mádle, čp. 272
Dne 27. srpna
s paní Věrou Soukupovou, čp. 54
Dne 29. srpna
nás opustil pan Josef Patočka, čp. 191.
Pozůstalí, přijměte prosím upřímnou soustrast.
Připravil obecní úřad

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naším drahým zesnulým, panem Václavem
Mádlem. Díky za květinové dary a projevy
soustrasti, zvlášť za pěkný proslov paní Boženky Stínilové.
Manželka s rodinou

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Stříbrná svatba
Dne 20. srpna oslavili svých 25 let společného
života manželé Libor a Lidmila Hamáčkovi.
Do dalšího společného života přejeme mnoho krásných zážitků a žádné problémy ať už
v životě soukromém, nebo pracovním.
Diamantová svatba
Dne 7. srpna před 60 ti lety si řekli své „ano“
manželé Vladimír a Vlasta Patočkovi.
K jejich životní pohodě přejeme pevné zdraví
a radost z přibývajících pra, pra, pravnoučat.
Klobouk dolů!

Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili:
Dne 23. července
s paní Květou Smrčkovou, čp. 432
foto: Marek Kulhavý
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Škola a školka

Zprávy ze školy a školky
Začátek nového školního roku
Přeji všem spoustu zdaru v novém školním
roce, ať už to jsou žáci, žačky, učitelé, kuchařky,
školník či uklízečka. Žákům úspěchy nejen
ve školní činnosti a učitelů i ostatním pevné
nervy.
Nejvíce ale vítám naše nové žáčky, naše
prvňáčky. Těch se nám pro letošní rok sešlo
celý tucet, šest dívek a šest chlapců.
Jsou jimi Hedvička Horáčková, Sandra
Šperlová, Anetka Šedá, Šárinka Holubcová,
Klárka Šedá, Kačenka Rathúská, Rostík Kopecký, Pepík Kraus, Štěpán Holubec, Dominik
Haase, Filip Ledvina, Davídek Kozik. Všem
přeji jen samé hvězdičky a jedničky, co nejméně
slziček a spoustu krásných zážitků.
Míla Kavánová
starostka obce

Naši prvňáčci.

Školská rada 2005-2008
V letošním roce končí období, ve kterém
pracovala školská rada ve složení: za rodiče:
Bekrová Alice, Holubcová Martina, za
zástupce obce: Plichta Petr, Scholzová Lenka
a za základní školu Holubcová Eva a Peterková
Blanka. Chtěla bych tímto poděkovat všem
členům za jejich obětavou práci.
Školská rada nemusela za své tříleté období
řešit žádnou stížnost z řad rodičů. Naopak se
snažila ve spolupráci s rodiči a školou pořádat
sportovní akce – závody ve sjezdovém lyžování,
závody zručnosti na kole i jiné akce, které
byly připraveny, ale kvůli špatnému počasí se
nemohly uskutečnit.
Členové školské rady jsou voleni na
tříleté období. V letošním roce je třeba zvolit

foto: OÚ Poniklá
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zástupce z řad rodičů. Tímto Vás, rodiče dětí
školou povinných, žádám, zda byste do konce
října 2008 nenavrhli kandidáty do školské
rady. Samotná volba do školské rady by měla
proběhnout na třídních schůzkách v polovině
listopadu letošního roku. Své návrhy posílejte
k rukám pana ředitele Mgr. Zdeňka Vinkláře
nebo Martině Holubcové, nebo na mailovou
adresu holubcovamartina@seznam.cz. Návrhy
mohou být i anonymní.
Za školskou radu
Martina Holubcová

„Krakonošův rok“
v mateřské škole
Až se Vám dostane do rukou tento výtisk,
budeme mít několik nových dnů ve školce za
sebou, ale ohlédněme se za těmi minulými.
Jako téma pro minulý školní rok jsme si

Škola a školka
zvolili „Krakonoše“. Možná právě proto se
za námi přišel ještě v září k našemu velkému
překvapení na zahrádku podívat. Děti ani
nedutaly a poslouchaly pána hor jako pěnkavy.
Krakonoš dětem povyprávěl o přírodě a na
rozloučenou dal dětem pár úkolů, které jsme
v průběhu školního roku plnili. Jak se na
zahradě objevil, tak také zmizel zpět do našich
hor.
Ale zbyl nám čas i na jiné aktivity. Během
září jsme se poznávali navzájem, a tak se první
akce uskutečnila až v říjnu. Společně jsme se
vydali do místního kravína. Pan ing. Polej nám
umožnil prohlídku celého kravína i teletníku.
Telátka to vyhrála na celé čáře. Domů jsme
šli nejen s krásnými poznatky, ale i krásnou
vyřezávanou kravičkou, kterou jsme dostali od
paní Aleny Vondrové.
Během říjnového výrobního odpoledne si
některé děti vyrobily s tatínkem nebo bráškou
krásné dráčky.

Děti ani nedutaly a poslouchaly pána hor jako pěnkavy.
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Slunečný listopad jsme přivítali společně
s 1. a 2. třídou ZŠ v ekologickém centru
v Oldřichově v Hájích. Vybrali jsme si ekologický program s názvem „Proměny lesa“.
Dobrý pocit z celé akce měly nejen děti, ale
i učitelky. Škoda, že to není blíže, rádi bychom
to využili častěji.
Někdy se podaří, aby něco přijelo za námi
do školky. Tentokrát to byla zvířátka – králík,
papoušek, výr a drobní ptáčci - které mezi nás
pro naše obveselení přivezl jeden hodný chovatel.
Na konci listopadu začalo 10 dětí
navštěvovat již každoroční předplavecký kurz
v Jilemnici.
S blížící se zimou jsme více začali myslet
na zvířátka okolo nás. Společně jsme nosili do
školky ovoce, zeleninu a chléb a připravovali je
jako ozdoby na stromeček. S plnými taškami
jsme vyrazili do lesa nad vlakové nádraží, kde
na nás čekal pan myslivec Václavík. Tam jsme
připravili hostinu pro zvířátka, pozorovali

Škola a školka
srnky a pak zmrzlí, ale šťastní odcházeli zpět.
Při loučení s panem Václavíkem jsme dostali
sklenici sladkého medu jako poděkování za
jídlo pro zvířátka. Naše paní kuchařka nám ho
v zimě mazala na chleby – ten byl dobrý.
Před Vánocemi je již tradicí návštěva stodoly manželů Pičmanových i firmy Rautis. Výrobou vánočních ozdůbek nás hezky
provedl pan Kulhavý a stodolou s mnoha krásnými betlémy paní Pičmanová. Její perníčky
vždy potěší dětské oči a jejich lahodná chuť se
jen rozplyne na jazyku.
Co by to bylo za předvánoční očekávání
bez pohádky? Jmenovala se „Vánoční pohádka“ a byla plná vánoční atmosféry, koled
a příběhů.
Ve školce s e tentokrát nerozezněl hlas
zvonků, který hlásil příchod Mikuláše, ale na
balkónu se mihla nějaká postava. Když jsme
se v šatně svlékli, měli jsme na oknech naše
vlastnoručně vyrobené ponožky plné dobrot.
Že by to byla Barborka?

Vybrali jsme si ekologický program s názvem „Proměny lesa“.

foto: Lenka Scholzová
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Vánoční náladu jsme snad trochu přenesli
i do „Klubu důchodců“ i Pečovatelského domu
díky „Vánočnímu příběhu“našich dětí.
Dnes přijdou do školky maminky
a tatínkové na naši vánoční pohádku. Ale co
to? Někdo přišel ještě dříve. Ježíšek s plnou
náručí hraček. V rozbalování se vystřídali snad
všichni.
A už jsou tady rodiče i sourozenci a my se
s velkým zápalem pouštíme do příběhu o horské vesničce, plné starých řemesel, odkud je
jenom kousek do pekel, nebe i betléma.
Nastal leden. Velmi jsme se těšili na sníh,
na klouzání, pekáčování, lyžování. Ale na blátě
se to dělat nedalo. Kdy se to změní.
V lednu jdou někteří naši kamarádi k zápisu do 1. třídy. Tentokrát jich šlo 13. Budeme
vám držet palce.
Ani únor nepřinesl v počasí žádné změny.
Sníh stále žádný. Proto se tento rok nekonalo
ani lyžování, ani závody na pekáčích. Škoda.
Ve slově březen už cítíme jaro. Proto jsme
pozvali do školky podruhé rodiče, aby nám
pomohli zdobit velikonoční kraslice. Sešlo
se nás tu úžasně mnoho a jedna kraslice byla
krásnější než druhá.
Abychom poznali Krakonoše i jinak, pozval nás pomocí dopisu do muzea ve Vysokém
nad Jizerou. Co jsme tam našli Krakonošů,
spočítat jsme je nedokázali.
Měsíc bezpečnosti a dopravy jsme si
připomněli mimo jiné výletem vláčkem do
Rokytnice a zpět. V době automobilů to byl
pro mnoho dětí velký zážitek, a pokud je vzal
ještě pan strojvůdce do řídící kabiny a nechal je
zatroubit, to už dětem oči jen svítily.
Jeden slunečný den jsme si sami připravovali
svačinku, opékali jsme si totiž buřty.
Ve volných chvílích jsme si zopakovali pár
písniček a básniček a vydali se za babičkami do
DPS, kde nás již toužebně vyhlíželi. Jejich potlesk je pro nás velkou odměnou.
Blíží se konec roku. Co že jsme to ještě
stihli? Shlédli jsme loutkovou pohádku TUČ
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– ŇAK, předškoláci navštívili svoje bývalé kamarády v I. třídě, společně se ZŠ jsme se vypravili do ZUŠ v Jablonci nad Jizerou na hudební pohádku, která nás seznámila se světem
hudby, vypravili se na celodenní výlet podle
výběru rodičů do ZOO v Liberci. V maskách
a soutěživě jsme oslavili MDD, neplánovaně
se nám podařilo vidět parašutistický výcvik
i samotnou helikoptéru.
Školní rok již finišuje. To věděl i samotný
Krakonoš. A proto se opět jeden den vydal na
prohlídku svého panství a našel nás na zahrádce. Nikdo se již moc nedivil. Všichni jsme
věděli, že si přijde zkontrolovat splněné úkoly.
Nezapomněl. Ale my také ne. Za odměnu nám
přinesl mapu, která nás prý zavede k pokladu.
Když jsme s dětmi naplánovali den „D“, autobus nás zavezl podle mapy na Jestřabí a dál
jsme cestu hledali. Už se zdálo, že poklad nenajdeme, když se před námi objevila „Bába
kořenářka“ a cestu k pokladu nám pomohla
najít. Nebyla by to ale Bába kořenářka, kdybychom od ní nedostali pár bylinek, až bude
nejhůře, a nějakou laskominu. Děkujeme paní
Hájkové.
A je tu konec, tedy skoro. S velkým nasazením jsme nacvičili dvě pohádky pro rodiče
i veřejnost. Malé děti pohádku „O kohoutkovi
a slepičce“ a velké děti pohádku „O Popelce“.
Všem, kteří se na děti přišli podívat, tímto
velice děkujeme. Pro děti je to nejkrásnější
odměna.
Na úplném konci je loučení. S kým? Se
třinácti školáky, kteří po prázdninách usednou
do školních lavic, s našimi společnými zážitky,
s jedním rokem našeho života a v neposlední
řadě s paní učitelkou Maruškou Kobrovou,
která odchází do Jablonce nad Jizerou.
Konec smutku a vstříc novým zážitkům.
Marie Kobrová a Lenka Scholzová
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
TJ Sokol Poniklá pro Vás v září
a říjnu připravuje
Pravidelná cvičení opět začala:
Kalanetika – pondělí a středa od 19:30
Cvičení se Zdenou – úterý od 19:30
Cvičení s Martinou – čtvrtek od 19:30
Mistrovská volejbalová utkání:
Áčko doma:
14. 9. 08 Poniklá – Panda Stráž p. R.
27. 9. 08 Poniklá – Sokol Mn. Hradiště
11. 10. 08 Poniklá – VK Mn. Hradiště
18. 10. 08 Poniklá – Tanvald
Áčko venku:
5. 9. 08 Vysoké nad J. – Poniklá
20. 9. 08 Český Dub – Poniklá
4. 10. 08 Příšovice – Poniklá
25. 10. 08 Turnov B- Poniklá

Béčko doma hraje v tyto dny:
1. 9. 2008, 5. 10. 2008, 12. 10. 2008
Divadelní spolek J. J. Kolár:
v sobotu 18. Října 2008 sehraje v Poličce
Krvavý román
Satori: se na Vás bude těšit v období adventu
Za TJ Sokol Poniklá
připravila Lenka Scholzová

Vrcholy nohejbalové sezóny
2008
Sokolské hřiště „Na Vršku“ se stalo i letos
dějištěm dvou významných nohejbalových
klání. A jak už je dobrým zvykem, snoubily
v sobě oba nejvýznačnější turnaje sportovní
i kulturní zážitky.

Sokolské hřiště „Na Vršku“ se stalo i letos dějištěm dvou významných nohejbalových klání.

foto: Petr Plichta
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27. 7. – O Krakonošův knoflík

Svatý Jakub, lákající každoročně na ponikelskou pouťovou mši, náves s kolotočáři
a další pouťové akce, přivábil na „malé hřiště“
početný zástup vyznavačů nejryzejšího českého
sportu. 33 nohejbalových borců sdružených
v 11 mužstvech se utkalo o prestižní putovní
Krakonošův knoflík. Pod bedlivým dohledem
Pána hor zápolili s vervou sportovci domácí
(13 přeborníků) i přespolní (ba až z Prahy
přišedší). Vavříny slávy si odnesla družstva
„CKP“, Jestřabí“ a „3. generace“.

TJ Sokol Poniklá
Zaslouženou regeneraci po lítém zápolení
přinesla do pozdních ranních hodin bující
zábava živená kapelou JKJ, která dala zapomenout únavě i šrámům během dne utrženým.

6. 9. – Mirečkův memoriál

Konec nohejbalové sezóny byl již
počtvrté pečetěn komornějším, nicméně velmi
originálním turnajem. Na Mirečkův memoriál
se totiž nemohou hlásit již ustavené týmy, ale
pouze jednotlivci – a až los z klobouku rozhodne
o budoucích spoluhráčích. Toto pravidlo, spolu
s tradiční pohostinností a vybraným osazenstvem, vytváří onu milou sousedskou atmosféru vznášející se nad
kolbištěm. V takovém naladění
pak není pachtění se za každým
bodem tím nejdůležitějším a nevadí proto, že síť je občas „příliš
vysoká“ a hřiště „příliš malé“.
Letos zúčastněné 4 týmy si toho
všeho byly dobře vědomy a tudíž
snad ani netřeba uvádět jednotlivá umístění…
A jak se pomalu snášel
na Poniklou soumrak, ruch
na hřišti utichal. Minuta ticha
pro patrona turnaje a pak již
přichází družná zábava. Pod
jemně ševelícími lístky tajemně
nasvícených vzrostlých bříz se
rozeznívají libé tóny excelující
kapely (3 kytary, basa, bicí), od
udírny se line omamná vůně,
u výčepu pění řízné moky, noc je
vlahá, nebe hvězdné… Příjemné
zakončení sezóny!

33 nohejbalových borců sdružených v 11 mužstvech se utkalo
o prestižní putovní Krakonošův knoflík.
foto: Petr Plichta
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Za odborného dohledu
ponikelského nohejbalového
presidenta Luboše Vondry sepsal
Tomáš Hájek.
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Hasičský tábor 2008
Letošní tábor mladých hasičů se konal pod
hradem Pařez v Českém ráji, v těsné blízkosti
Prachovských skal v týdnu od 2. do 9. 8. 2008.
Hlavním lákadlem letošního tábora byla
zimní olympiáda. Zimní, ve snaze předčit
plánovanou akci v Číně. Akce se zúčastnilo 30
„závodníků“ a 11 „vedoucích výprav“. Proto
není divu, že tou dobou kolemjdoucí potkávali na Pařezu lyžaře, biatlonisty, hokejisty či
krasobruslaře. No, a o tom, když se na kopci
nad táborem objevil první čtyřbob, se bude na
Pařezu ještě dlouho vyprávět.
Své volno trávili závodníci malováním,

výrobou luků a šípů, či komponováním poezie.
Samozřejmostí pak byly společné hry, koupání
a obávaný bobřík odvahy. Každý večer jsme
pak zakončili den vyhlášením výsledků a posezením u olympijského táborového ohně.
Stravu, ubytování i počasí jsme měli
zajištěné, proto jsme se mohli naplno věnovat
táborovým hrám a zábavě. Sebekriticky musím uznat, že malá pařezská olympiáda směle
konkurovala sesterské akci v Asii a věřím, že
všichni účastníci se dobře bavili.
Nezbývá mi, než poděkovat všem
zúčastněným za krásný týden a těšit se na
prázdniny, na další společnou akci.

Za kolektiv vedoucích
Míra Jirouš

Sebekriticky musím uznat, že malá pařezská olympiáda směle konkurovala sesterské akci v Asii
a věřím, že všichni účastníci se dobře bavili.
foto: SDH Poniklá
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foto: SDH Poniklá

Byla jsem na táboře a nejvíc se
mi tam líbilo to, že jsme byli na
prachovských skálách. Sice jsme
se nachodili ale bylo to hezký. Pak
jsme se vrátili k chatkám. Měla
jsem chatku číslo 3. Byla jsem
s Lindou a s Bárou a s Johanou.
Moc a moc se mi tam líbilo. Klárka

Ahoj DĚTI A DOSPJELÍ
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SDH Poniklá
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
tentokrát je vyhlášení výherců soutěže opravdu speciální – o prázdninách si dali pauzu i mnozí naši vytrvalí příznivci a dostali jsme přesně tolik odpovědí, kolik máme přichystáno cen. Nemusíme tedy losovat a můžeme rovnou odměňovat:
Julie Winterová, Poniklá 170
Olda Rusín, Nerudova 939, Vrchlabí
Lukáš Kozák, Chotelice 111, 503 53, Smidary
Nejdelší slovo – „pytlák“ - vymyslela Julie Winterová, proto jí naše redakce posílá spolu
s výhrou i malé překvapení.
Výherci získávají možnost prodloužit si alespoň na chvíli prázdniny, protože od nás dostanou poukaz na jistě silný adrenalinový zážitek, který do soutěže věnovala firma Yellow Point
ze Špindlerova Mlýna.
Gratulujeme!
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A pro ty, kteří se nezúčastnili, zde máme možnosti
řešení minulé soutěže. Sami jsme byli překvapeni,
kolik se v zadaném čtverci dá najít slov, třeba ještě
najdete něco dalšího!

bačo, čeká, česká, četba, četl, četli, četly, čilá,
čip, čti, kočka, kos, lák, očka, oseká, páko,
pálit, pil, pily, plyš, pyl, pytlák, seká, set, setba, skoč, sok, štiko, tečka, tik, tiká, tip, tyl,
typ.

Tentokrát je soutěž trochu jednodušší – když správně sestavíte jednotlivé dílky na následující
straně, vyjde vám hezké a poučné přísloví. Všechny, kteří nám znění tajenky pošlou, zařadíme do
slosování o stavebnice vánočních ozdob, které do soutěže věnovala firma Rautis, a.s. Jako vždy
vylosujeme tři výherce. A nezapomeňte – brzy budou Vánoce!
Odpovědi nám posílejte do 30. 10. 2008 na adresu marek@rautis.cz nebo je nechte na Obecním úřadě či v obchodě s vánočními ozdobami za ZŠ Poniklá.
Těšíme se!
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Soutěž

soutěž připravila
Bára Konvalinková
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
2. 8. - Školníkovo půlstoletí
Významné životní jubileum oslavil v kruhu
divadelním přední herec souboru – Petr
“Školník” Zákravský. Nezbývá než popřáti jubilantovi pevná prkna pod nohama, vnímavé
diváky před tváří a hvězdné nebe inspirace nad
hlavou. Školníče, sláva Ti!

Letní divadelní orgie

die, od zcela minimalistických dramat až po
opulentně výpravné podívané, od klasické
činohry až po iluzivní loutkářství). Je tedy
zjevné, že absolvovat tento kolotoč je fyzicky
náročný, duševně však zcela povznášející
zážitek. Kdož by tedy měl zájem dozvědět
se od svých „chytrých spoluhráčů“ kam
kráčí současné ochotnické divadlo, může se
s důvěrou obrátit nejlépe na pana Václavíka,
který rád zodpoví zvídavé dotazy…
A kdo to myslí se snahou poznat soudobý
vývoj ochotnického divadla vážně, jistě příštího
roku neopomene přihlásit se do vzdělávacích
seminářů na těchto vrcholných přehlídkách
(a nebo alespoň bude pilně navštěvovat blížící
se Krakonošův divadelní podzim ve Vysokém
nad Jizerou – jakkoliv jsou tyto akce těžko
souměřitelné).

Omlouvám se všem kultivovaným
čtenářům, že se divadelní okurkovou sezónu
snažím rozvířit tímto bulvárem zavánějícím titulkem. Ačkoliv je dobré si uvědomit, že ona
ta sezóna není zase až tak okurková a události, o nichž hodlám referovat, také nejsou
všední…
Chvála bláznovství!
Letní měsíce jsou totiž sice na jedné straně
Každý z nás má jistě sdostatek tajných snů
divadelními prázdninami, na straně druhé se
a vysněných cílů. Některým stačí o nich jen
však právě touto dobou konají nejdůležitější
mluvit, jiní na jejich realizaci nesměle pracují
přehlídky ochotnického divadla. I letošního
roku se několik členů
našeho souboru rozhodlo
oblažovat
se intenzivně plody
práce
nejlepších
konkurenčních
souborů.
Zatímco
Loutkářskou Chrudim absolvoval za
ponikelské
pouze
Tomáš Hájek, Jiráskův
Hronov si vychutnal též Petr Václavík
a „na otočku“ také
Soňa Fišerová.
Každá z výše
zmíněných přehlídek
přináší zhruba 30
špičkových inscenací
nejrůznějších odstínů
(od trýznivých psychologických sond Soňa Fišerová se rozhodla, že z větší části svého stavení zbuduje menší bioaž po třeskuté kome- graf a komorní divadelní scénu!!!
foto: Soňa Fišerová
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a najdou se i tací, kteří do svých předsevzetí
skáčou fanaticky hlavou napřed. Rádi shledáváme, že jeden „krásný blázen“ s jistě bohulibým záměrem nosí za pasem legitimaci
našeho souboru.
Soňa Fišerová se rozhodla, že z větší části
svého stavení zbuduje menší biograf a komorní
divadelní scénu!!! Aplaudujeme vestoje!
O peripetiích, které výstavbu těchto
klubových scén provázejí, referuje hybatelka
těchto dějů podrobně na internetové adrese:
http://bio-graf-111.blogspot.com
Máte-li možnost a chuť jakkoliv nezištně
pomoci s tímto ambiciózním dílem, budete na
staveništi jistě vítáni…
Podotýkám však, že zřizování tohoto
kulturního zařízení nikterak neodklání naše
dychtivé zraky od „divadelní louky“ na ponikelské návsi, na které si i nadále vysníváme
velký Thaliin chrám. Architektonický návrh
stavby, jakož i návrh malované opony již pilně
zpracovávají profesionálové ve svých oborech.
O plodech jejich práce vás budeme průběžně
informovat.
Závěrem nezbývá, než vyjádřit naději, že
se podaří dotáhnout rozpracované úkoly do
šťastných konců a že se můžeme těšit na svá
místa v nových hledištích.

22. 8. - Poniklá vesnicí roku
2008!
Převeliká sláva udála se v ponikelském
chrámu múz. Konalo se zde vyhlášení krajského kola soutěže Vesnice roku 2008, ku
kteréžto události se k nám sešel, sjel a sletěl
bezpočet významných vládních, parlamentních, krajských i obecních potentátů. O ceremoniálu budou jistě obšírně referovat obecní
zpravodajové, my se proto omezme na popis
doprovodného kulturního programu, jímž
byla slavnost opentlena.
Úvodní vstup patřil pěveckému souboru
Satori. Škoda snad jen, že pro značný chvat
programu mohly zaznít v jejich profesionál-
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ním podání pouze dvě skladby. Satori nicméně
– byť prostřednictvím zvukového záznamu –
bylo přítomno po větší část tzv. „Sousedského
posezení“, které následovalo po oficiálním programu.
Svými stříbrnými hlásky nás pak po duši
pohladilo trio pěveckého potěru pod vedením
Květy Kavánové. Naše nejmladší umělce
přitom nijak nevyvedlo z míry obludné selhání
moderátora (autora těchto řádků), který je uvedl zcela pomýleně jako někoho jiného. Ještě
jednou kajícná omluva!
Ochotníkům se pro tuto příležitost velmi
hodila variabilita pásma Žáčkování. Vzhledem
k rozprchnutí se části ansámblu po exotických
krajinách jsme mohli bez větších potíží vybrat jen realizovatelné střípky této dramatické
koláže. I vzhledem k přidělenému časovému
prostoru jsme tedy sehráli Žáčkování ve zhruba
čtvrtinové délce při obsazení pětice herců (Eva
Holubcová, Soňa Václavíková, Pavel Plichta,
Tomáš Hájek, Václav Hájek). Z reakcí ctěného
publika lze usuzovat, že se bavili nejen místní,
ale i vzácní hosté.
Na samotný závěr pak rozestřel nad
jevištěm svá křídla ponikelský Sokol. Cvičenky
pod vedením Zdeny Petruškové představily
skladbu o Jožinovi z bažin.
Cele nezastupitelnou úlohu sehrával po celé
odpoledne a večer i horský démon Krakonoš,
který dal všem přítomným veřejným činitelům
na srozuměnou, kdo třímá otěže od tohoto
kousku země.
(I přes celkem jasnou Krakonošovskou
symboliku však byli – jak jsem z dnešního tisku
roztrpčeně zjistil – někteří méně inteligentní
novináři schopni referovat o Poniklé jako
o „PODkrkonošské obci“! Ale protože jsme my,
krkonošští horalé, velmi shovívaví, nebudeme
zde zmíněné novináře veřejně jmenovitě vláčet
a pouze jim laskavě doporučíme k nahlédnutí
příručku zeměpisu naší vlasti.)
Tomáš Hájek
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Ponikelský kulturník
Ohlédnutí za Krakonošovými
letními podvečery
Od středy 16. do soboty 19. července se
konaly na jilemnickém náměstí, a nejen tam,
Krakonošovy letní podvečery. Během všech dní
probíhaly rozšířené prohlídky Krkonošského
muzea. Většina programu se odehrávala na
náměstí, ale některá představení byla situována do zámeckého parku či do sloupového sálu
bývalého pivovaru.
Již po dva roky probíhají Podvečery
tak, že již není vyčleněn celý den pro jednu
obec. I přesto jsme se podíleli na programu
poměrně velkou měrou. Největší zásluhu má
samozřejmě Krakonoš. Moc si ho vážíme a
děkujeme za jeho vystupování během všech
dnů Podvečerů. Dalším novým objevem,
který dělá obci jen samou radost, je Tomáš
Hájek, který moderoval slavnost celé tři dny.

Pak se nám tam objevily tři mladé zpěvačky,
sice prezentovaly ZUŠ Jablonec nad Jizerou,
ale my víme, že patří k nám. Byly jimi Šárka
Jiroušová, Věrka Butulová a Bára Kavánová.
Jsem zvědavá, která z nich vyhraje příští kolo
Super Star. Na konání závěrečného dne se
podílel, již neodmyslitelně, vokálně instrumentální soubor SATORI. Samozřejmě přijeli
i ti naši nejšikovnější umělci z Poniklé, paní
Pičmanová a manželé Urikovi, ukázat všem, co
všechno je možné vyrobit, pokud budete mít
alespoň trochu šikovné ruce, ale rozhodující je
trpělivost.
Krakonošovy letní podvečery se opět velmi
vydařily, i když spadlo pár kapek a manažerka
Svazku a hlavní organizátorka sl. R. Soukupová musela narychlo řešit změnu v programu.
Skalní příznivci z Poniklé opět nechyběli a vy
ostatní budete mít možnost se podívat na
Krakonošovy letní podvečery zase příští rok.
Míla Kavánová
starostka obce

Největší zásluhu má samozřejmě Krakonoš. Moc si ho vážíme a děkujeme za jeho vystupování
během všech dnů Podvečerů.

foto: SDH Poniklá
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Program kina v Jablonci n. J.
stĜeda 17.9. v 19.45 h.

OKO BERE

irokoúhlé americké drama (123 min.).
PČt studentĤ, jeden skvČlý plán a Las Vegas na lopatkách.

pĜístupný (12)

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 20.9. v 19.45 h.

FRANTIEK JE DċVKAě

Nová þeská komedie re. Jana Pruinovského (81 min.).
Kdy u nevíte koho podvádČt, zbývá podvádČt snad jen sám sebe.

pĜístupný (12)
Vstupné 70,- Kþ

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

stĜeda 24.9. v 18.00 h. !!

KUNG FU PANDA

pĜístupný

Americká animovaná komedie pro celou riodinu v þeském znČní (92 min.).
Vstupné 65,- Kþ
PĜipravte se na nČco pandastického. Nový hrdina  pandí mladík Po, dokáe skvČle konkurovat i Shrekovi.

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

sobota 27.9. v 18.00 h. !!

LETOPISY NARNIE - Princ Kaspian

Americký irokoúhlý dobrodruný film v þeském znČní (144 min.).
Vechno, co jste dosud znali se navdy zmČnilo.

pĜístupný

Vstupné 70,- Kþ

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

stĜeda 1.10. v 18.00 h.

ZAPOMENUTÝ OSTROV

irokoúhlý americký dobrodruný rodinný film (96 min.) v þeském znČní.
StaĖ se hrdinou vlastního pĜíbČhu.

pĜístupný

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 4.10. v 18.00 h.

HANCOCK

irokoúhlá akþní komedie (92 min.) v þeském znČní.
Existují hrdinové, existují superhrdinové, a pak je tu ... HANCOCK!!

pĜístupný (12)
Vstupné 70,- Kþ

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

stĜeda 7.10. v 19.45 h.

RUDÝ BARON

irokoúhlý dobrodruný váleþný film SRN/VB (120 min.).
Proel mnoha bitvami ...... a pĜece jeho nejvČtím vítČzstvím byla láska.

pĜístupný

Vstupné 70,- Kþ

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

sobota 11.10. v 19.45 h.

BATHORY

Dlouho oþekávané vzkĜíení ýachtické legendy od re. Juraje Jakubiska (140 min.).
irokoúhlý historický thriller. Doposud nejdraí þeský velkofilm.

pĜístupný (12)
Vstupné 65,- Kþ

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

stĜeda 15.10. v 19.45 h.

JAK UKRÁST NEVċSTU

irokoúhlá americká romantická komedie (101 min.).

pĜístupný

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 18.10. v 19.45 h.

AKTA X: Chci uvČĜit

irokoúhlý americký sci-fi thriller (105 min.).
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyráejí za dalím pĜípadem. Pravda je tam uvnitĜ.

pĜístupný (12)
Vstupné 65,- Kþ

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

stĜeda 22.10. v 18.00 h.

SEZNAMTE SE S DAVEM

Americká rodinná komedie s Eddie Murphym v hlavní roli (91 min.) v þeském znČní.
Jeho vnitĜní svČt je vesmírnČ bohatý.

pĜístupný

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 25.10. v 18.00 h.

VALL  i

pĜístupný

Americký irokoúhlý animovaný rodinný film (103 min.) v þeském znČní.
Vstupné 70,- Kþ
Vall-i je jedním z mnoha þistících robotĤ, kteĜí byli pĜed sedmi sty lety zanecháni na Zemi, aby ji oþistili od mnoství
odpadkĤ, kterými ji zasypali lidé. Ti mezitím odletČli na dlouhou dovolenou na palubČ vesmírné lodi Axiom ........

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

stĜeda 29.10. v 18.00 h.

MUMIE: Hrob Draþího císaĜe

Americký irokoúhlý dobrodruný film (111 min.) v þeském znČní.
Mumie se vrací. U zase. Zlo se právČ probudilo.

pĜístupný

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 1.11 v 19.45 h.

ROLLING STONES

pĜístupný

Americký hudební dokument (108 min.).
Vstupné 70,- Kþ
Sex, drogy a rock´n´roll. Dokument z koncertu legendární kapely, který probíhal ve dvou dnech
na podzim roku 2006 v Beacon Theatre v New Yorku. Jako hosté vystoupili i Ch.Aquilera, J.White þi Buddy Guy.

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

sobota 8.11. v 19.45 h.

MAMMA MIA !N

pĜístupný

Americký irokoúhlý muzikál (108 min.).
Vstupné 70,- Kþ
VeleúspČný muzikál nabitý písniþkami slavné skupiny ABBA se tvĤrcĤm mistrnČ podaĜilo pĜenést z divadelních prken
na filmové plátno. Po deseti minutách máte chuĢ vstát a zaþít zpívat (Tom Hanks). NejvČtí filmová pohoda letoního roku.

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

sobota 15.11. v 19.45 h.

Americká akþní komedie (113 min.).
Nezahrávejte si se svým kadeĜníkem!

ZOHAN: Krycí jméno KadeĜník

pĜístupný (12)
Vstupné 65,- Kþ

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

*
*
*
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Ve vstupném je zapoþítán pĜíplatek 1,- Kþ, urþený ve prospČch Státního fondu pro rozvoj þeské kinematografie. Filmy znaþené symboly (12, 15, 16,

jsou mládei pĜístupné, pro dČti do 12, 15, 16 let jsou vak nevhodné. ZmČna programu a výe vstupného vyhrazena.
Program KINA té na adresách: www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106
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Ponikelská historie

Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově třetí říši
Konec listopadu 1938 nepřinesl našim
předkům jen déšť, sníh a pochmurné počasí. Pochmurná začala být i doba. Přestože se
každodenní život hned nezměnil, začali si lidé
postupně uvědomovat, že žijí v jiném státě
a začíná útlak. Především byly vytyčeny nové
státní hranice. V polích mezi Vysokým n. Jiz.
a Přívlakou se objevily silné, 1 metr vysoké
kůly. Čtvrtina byla červeně zbarvená. Za mostem na silnici směrem na Vysoké byly postaveny závory, zde byl hraniční přechod do republiky (později do protektorátu).
Hranice dále procházela podél Jizery až
k Arnoštovu do Horní Sytové. Od soutoku Jizery s Jizerkou pokračovala mezi silnicí a  tratí až
do Hrabačova. Na silnici do Jilemnice byl také
střežený přechod s hraničními závorami. Poté
hranice vedla po pravé straně silnice směrem
na Vrchlabí. Byla střežena z německé strany
sudetskými Němci v šedozelených uniformách, říkalo se jim „ordneři“.
Po obsazení směli lidé tři dni volně přecházet a stěhovat se. Později museli mít propustku.
Zpočátku to byl list s hlavičkou obce podepsaný starostou a opatřený razítkem. Později však
platila pouze zvláštní propustka s německým
textem, opatřená fotografií a potvrzená nadřízeným úřadem (Landratem) ve Vrchlabí. Přecházející musel také ukázat zavazadla a peněžní hotovost (nejvýše 3,- RM).
24. listopadu přijela na autech do Poniklé německá armáda a říšská policie. U silnice
se hned objevily cedule s velkým německým
nápisem Rechts fahren a malým českým Jezděte vpravo (v ČSR se totiž doposud jezdilo po
levé straně vozovky). Obsadili poštu a záložnu,
kde se pak měnily říšské marky za české peníze
v kursu 1 : 12. Na škole vyvěsili vlajku s hákovým křížem. Vařili polévku a nabízeli ji zadarmo, dokonce vyhrožovali těm, kteří odmítali.
Zastrašovali je, že si jejich jména poznamenají
na obecním úřadě. Rovněž nabízeli obrazy Hitlera, říšské vlaječky a dokonce i šatstvo. Jejich
ryčná hudba se ozývala u školy, dole u továr-

ny a u Preložky. Měli připravené fotoaparáty
a chtěli pořizovat snímky k propagačním účelům. Lidé ale nepřicházeli.
24. listopadu se změnila také správa obce.
V tento den se shromáždilo obecní zastupitelstvo a celou správu obce nuceně předalo do
rukou nového hlavního úředníka jmenovaného nacisty. Gemeindevorsteher (představený
obce) nebo také Bürgermeister měl v dané
obci velkou moc. V Poniklé byl jmenován
tímto důležitým úředníkem sudetský Němec,
jenž se záhy projevil jako člověk zlý, mstivý,
panovačný, ale pro nacisty výkonný a oddaný.
Jmenoval se Knappe, ale říkalo se mu posměšně „knapák“. Mnozí Ponikeláci ho znali, byl to
„Sudeťák“ z nejbližšího okolí. Předtím pracoval na Hradsku jako tovární úředník. Byl menší postavy, měl těkavé nepříjemné oči a slabý
hlas (údajně byl po nějaké krční operaci a měl
v krku stříbrnou trubici). Lidé, kteří s ním
museli jednat, měli nepříjemný zážitek. Mnozí
se ho báli. Podle pamětníků „byl metlou, která skákala celých šest let po hřbetech našich
horáků“. V rámci vynucených úředních změn
„vládl“ Knappe nejen Poniklé, ale i připojeným
obcím Přívlace a Stromkovicím.
Vyšším úřadem byl Landrat ve Vrchlabí,
tam se vyřizovaly různé pracovní, trestní a další záležitosti občanů Říše. Důležité věci se řešily na vládním okrese (Regierungsbezirk) v Ústí
n. L. Nejvyšším správním celkem pak byla tzv.
Sudetoněmecká župa s říšským komisařem
pro sudetoněmecká území se sídlem v Liberci.
U tohoto úřadu bylo zřízeno zvláštní oddělení
pro řešení národnostních otázek. Mělo za úkol
hledat možnost, jak germanizovat české obce,
které připadly k Říši, a to hlavně po tzv. druhém záboru 24. 11. 1938. Největší starost jim
působila zabraná území s kompaktním českým
osídlením, jaké bylo právě zde v Pojizeří, dále
pak v okolí Českého Dubu či na severu Moravy.
(Doplněno vzpomínkami paní Ireny
Nechanické, pokračování příště.)
Zpracovala Zdena Jandurová
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Ostatní

Ostatní
Omluva

Oprava

Omlouvám se tímto všem, kterým jsme
přerušili přípravu nedělního oběda či rozjímání. Nebylo to ale úmyslně, pouze jsme před
soutěží „Vesnice roku“ chtěli přiložit ruku
k dílu a zvelebit okolí hřiště „Na vršku“.
Ve článku pana zastupitele je napsáno,
že argument „nemám čas“ je stejný, jako že
nemám zájem. Tak nevím, já ale opravdu času
v pracovním týdnu moc nemám a sekání po
večerech se mi zdá ještě netolerantnější.
Nevím též, v jakém rozpoložení se pan
zastupitel Jiří Jindřišek ml. nacházel, když
uvádí něco o hromadném rámusení našich
„motorizovaných miláčků“. Na hřišti dvě
hodiny pracovala pouze jedna motorová
sekačka.
Tímto Vám všem slibuji, že přestanu být
sobec a budu se více věnovat rodině a dětem.
Jsou mezi námi přeci tací, kteří mají více času
ve všední dny a možná, že se údržby veřejných ploch rádi ujmou.
Karel Scholz s rodinou

Nechanická N.

20. 9. 08 se koná další

Cyklovýlet

Sraz jako obvykle v 9:00
u obecního úřadu.
Bližší informace dodá

Sdělení
Sdělení představenstva HD Krakonošův
ranč:
Z důvodu organizačních změn a vysokých
nákladů na pohonné hmoty nebude družstvo
vykupovat seno do 5q.
Odvoz je možné zajistit, ale bez náhrady.
Děkujeme za pochopení.
Alena Vondrová
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Vážení čtenáři, prosíme Vás, opravte si
v posledním zpravodaji „Pod horami“, měsíc
květen-červen, chybu – u fotografie cvičenek
je uvedeno datum „slet 1948“, ale správně má
být „II. celostátní spartakiáda 1960“. Omyl
byl způsoben mládím dnešních autorů, které
omlouvá jejich neznalost.
V roce 1948 jsme opravdu byly také na
sletě – ovšem na XI. všesokolském – ale mladé, 20 leté, a, mimo paní Huškovou, svobodné, pěkné a úžasně nadšené.

J. Jirouš na tel.:
604 728 420
Namažte své samošlapy
a vydejte se na tento
úžasný, sportovně poznávací výlet.

TS Paul-Dance Jilemnice Vás zve na

Místo konání v tČlocviþnČ Z Poniklá. Kurz je urþen pro celé páry. Obsahem kurzu jsou
základy standardních, latinskoamerických a speciálních párových tancĤ. Spoleþenské obleþení
není vyadováno. Podmínkou je þistá obuv bez ostrých hran a barvících podráek.

Kurz bude probíhat vdy ve þtvrtek od 20:00 do 22:15 hod v následujících
termínech:
23. 10. 2008
30. 10. 2008
06. 11. 2008
13. 11. 2008
20. 11. 2008
ZmČna termínĤ na základČ dohody s úþastníky vyhrazena.

Cena kurzu  500,-Kþ/osoba.
Monost úþasti i na samostatných lekcích (100,-Kþ/osoba).
Platba probČhne na místČ.

Na Vai úþast se tČí Radka Soukupová a JiĜí PaulĤ
Dalí info: 605 759 389
PĜihláky na OÚ Poniklá nebo elektronicky na e-mailové adrese: paul-dance@seznam.cz
Souþástí pĜihláky je jméno úþastníkĤ a telefonický kontakt!

