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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
tak na nás už dýchá jaro a s ním přichází
ještě poněkud zimní zpravodaj. Při listování tímto číslem bych Vás rád upozornil na
několik bodů:
1. Zápis ze zasedání ZO: Při četbě Vás
všechny prosím, abyste měli neustále na
paměti dvojí zkreslení. Za prvé, zapisovatel
nikdy nepojme vše, co bylo řečeno na jednání, nezachytí emoce, co je ironie atd. Za
druhé, jak v úvodu zápisu uvádím, nejedná
se o oficiální verzi záspisu. Občas se něco
musí vynechat, přepsat nadpis atd... Pokud
tedy chcete vědět, co se na zasedání ZO
opravdu děje, přijďte se podívat. Myslím,
že všichni zastupitelé budou jenom rádi.
2. Určitě nevynechejte stránku věnovanou
SDH Přívlaka, kde jsou slovy jejich starosty uvedeny na pravou míru některé nejasnosti a zavádějící vyjádření ze 13. zasedání
ZO.
3. Asi si všichni všimnete, že jsme skončili s naším malým soutěžením. Je nám to
v redakci velmi líto, ale zájem byl poslední
dobou tak malý, že jsme se rozhodli energii věnovanou přípravě soutěže a shánění
sponzorů věnovat jinam. Pokud by někoho
z Vás však napadlo, jak nějakou podobnou
rubriku zavést, co by se mohlo líbit, neváhejte a dejte nám vědět.
Na závěr si nemohu odpustit opětovnou
prosbu na všechny přispěvovatele o maximální přesnost v příspěvcích - která fotka
je k čemu, kdo je čeho autorem, jaké popisky mají kde být apod... Bez takto přesných
informací může docházet k omylům, za
které se všem dotčeným za naši redakci omlouvám. No, příště v plném jarním
pučení nashledanou.
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce

Zpráva RO za období 1. 12. 2008 – 9. 2.
2009
RO projednávala obsazení kiosku Bahýnko
na zimní sezónu 2008-2009. Jednalo se nejen
o provozování občerstvení, ale i o údržbu
pořádku sociálního zařízení a okolí objektu
a vleku. Zájemci se mohli hlásit do 30. 11. 2008.
Do výběrového řízení se přihlásila pí Alžběta
Holubcová a pan ing. Petr Plichta společně
s panem Jaroslavem Sedláčkem. Pan Plichta
nabídl poskytování služeb od 15. 12. 2008 do
15. 3. 2009. Pí Holubcová upřednostňovala celoroční provoz. Nabídka poskytovaných
služeb u obou zájemců byla velmi vyrovnaná.
RO doporučila objekt Bahýnko pronajmout
panu Plichtovi a panu Sedláčkovi. Nájemci
bylo navrženo zřídit v pronajatých prostorách
nekuřácké prostředí. Byla to i jedna z podmínek pronájmu.
RO rozhodla uzavřít s panem Josefem Šafránkem komisionářskou smlouvu na činnost
domovníka v DPS. Pan Šafránek bude zajišťovat drobné opravy v nájemních bytech a společných prostorách, provádět pravidelné měsíční
vyúčtování za telefon, vyúčtování za služby
odebrané nájemníky dle rozpisu pečovatelky,
odečty vodoměrů a závoz léků z Jilemnice.
Ostatní práce jako sekání trávy, údržba zeleně
a úklid sněhu v zimním období budou řešeny individuálně podle počtu odpracovaných
hodin. Uzavření smlouvy bylo odsouhlaseno
na dobu určitou od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011.
RO vzala na vědomí kolaudační souhlas
s užíváním stavby Přístavba tělocvičné haly
a stavební úpravy budovy školy v Poniklé
– II. etapa. Kolaudace šaten, nářaďovny a sociálního zařízení proběhla ještě před koncem
roku 2008. Vyjádření všech dotčených orgánů
bylo souhlasné. Stavba ve všech podstatných
bodech vyhovuje požadovaným předpisům v
oblasti ochrany veřejného zdraví. Již nyní je
podaná žádost o poskytnutí dotace na III. etapu přístavby k ZŠ. Předpokládaný rozpočet
III. etapy činí 8 109 tis. Kč vč. DPH. Předmětem projektu je vybudování společenského
zázemí pro místní spolky a volnočasové akti-



vity místních obyvatel. Žádost o poskytnutí
dotace včetně povinných příloh, tj. finanční
a ekonomickou analýzu hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu dle pravidel ROP
NUTS II. Severovýchod, zpracovala Ing. Radka
Soukupová. Z několika návrhů pro název projektu byl doporučen název „Aby kerkonošská
Poniklá nebyla Zaniklá!“. V případě úspěšnosti
projektu je možné získat dotaci ve výši 92,5 %
z celkových rozpočtových nákladů. Rozdělení
stavebních prací je naplánováno na dva roky.
Žádost o poskytnutí dotace byla osobně předána na KÚ Libereckého kraje. Obhájit a prosadit náš projekt na III. etapu v rámci porcování
medvěda nedopadlo pro našeho poslanec pana
Vondrušku i přes jeho velkou snahu úspěšně.
Doufáme, že podaná žádost přesvědčí zástupce
KÚ pro Liberecký kraj o potřebnosti III. etapu
dokončit a potřebné finanční prostředky nám
přidělí.
V současné době je plně využívána celá
sportovní hala vč. šaten a sociálního zařízení. RO na své jednání pozvala zástupce všech
spolků, kteří sportovní halu pro svou aktivní
činnost využívají. S platností od 1. 1. 2009 byly
odsouhlaseny tyto poplatky: Roční poplatek za
dítě do 15 let bude činit 200,-, roční poplatek
za studenta a důchodce bude 400,- Kč, dospělí zaplatí za rok 600,- Kč. Minimální sazba
poplatku je stanovena na dobu půl roku. Příležitostná návštěva tělocvičny je za 20,- Kč za
hodinu. Pronájem sportovní haly pro místní
občany činí 150,- Kč/hod, pro přespolní návštěvníky 250,- Kč/hod. Možné termíny pronájmu a vyzvednutí klíčků je potřeba vždy
dohodnout se starostkou obce či na obecním
úřadě. Prozatím není jmenován správce sportovní haly. Všechna aktivní činnost pořádaná
v rámci základní školy je pro místní děti zdarma.
Z důvodu skončení mandátní smlouvy
na správu obecních bytových i nebytových
prostor byla uzavřena nová mandátní smlouva s panem Zálabským a pí Evou Paučovou.
Předmětem smlouvy je zajištění služeb spojených s provozem a údržbou bytových domů
čp. 54, 55, 60, 204, 262, 266, 267, 307, 319, 432
ve vlastnictví obce. Evidenční počet bytových
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jednotek je 68 a nebytových 6. Za poskytnuté
služby je měsíčně účtováno 105,- Kč za každou spravovanou jednotku. V čp. 266 a 267
bylo doporučeno formou dohody o provedení
práce zajistit kontrolu při plnění kotlů LTO.
Nová smlouva o nájmu tepelného zařízení
a o dodávce a odběru tepla bylo sepsána s firmou Thermoil s.r.o. Ústí nad Labem.
RO projednávala prodloužení nájemních
smluv na dobu určitou v obecních bytech.
Všem, kteří s úhradou nájemného a záloh na
služby nemají žádné problémy, je navrženo
prodloužit smlouvu na další jeden rok. Ostatním nájemníkům je doporučeno obnovení
nájemní smlouvy až po uhrazení dlužné částky
na nájemném a službách.
RO odsouhlasila vypracovat projektovou
dokumentaci na parkoviště u zdravotního střediska. Na zpracování studie je možné požádat
na odboru dopravy KÚ Libereckého kraje
o dotaci.
RO vzala na vědomí skončení pronájmu
nebytových prostor po zubní ordinaci. Nebytové prostory je doporučeno vyklidit a vybílit
a nabídnout k dalšímu pronájmu.
RO projednávala výběrové řízení na opravu stropu v kantýně. Strop se musel opravit
v co nejkratším termínu. Připomínky na strop
vnesla KHS LK, která provedenou kontrolou
upozornila na značně zaplísněný strop. Do
výběrového řízení se přihlásily tři firmy. Pan
Nechanický s nabídkou 116 339,- Kč, Kampa
– Marynka s. r. o. s nabídkou 118 510,- a Stavební firma Preisler s. r. o. s nabídkou 121 975,Kč. Nejvýhodnější nabídka byla předložena
firmou Jiří Nechanický. Stavební práce byly
prováděny o vánočních svátcích, a tak provoz
závodního stravování nebyl vůbec omezen.
RO vzala na vědomí nabídku na provedení
opravy vedení veřejného osvětlení v okolí penzionu Klára v hodnotě 103 343,- Kč. Demontáž
stávajícího vedení veřejného osvětlení v hodnotě 12 600,- byla obci prominuta. Na provedené práce byla poskytnuta záruka 60 měsíců.
Jednalo se o jedinou nabídku. Přislib částečně
zprovoznit osvětlení na vánoční svátky společnost dodržela.
RO projednávala žádost Základní umělecké školy Jablonec nad Jizerou o příspěvek
na zajištění činnosti pro rok 2009. Z Poniklé
navštěvuje tuto školu 38 dětí. RO odsouhlasila
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vyplatit roční příspěvek ve výši 4000,- Kč.
RO projednávala žádost přívlackých hasičů o poskytnutí příspěvku na vydání upomínkových předmětů k výročí 120 let od založení
SDH Přívlaka. Představa přívlačských hasičů je
zhotovení 100 ks odznaků a 200 ks oboustranných mincí. Náklad dle předložené nabídky
činí 19 635,- Kč. RO prozatím odsouhlasila
příspěvek ve výši 10 tis. Kč.
V letošním roce je naplánováno provést
propojení vodovodu Keříček s vodovodním
řadem Horní Dola. Na zafinancování celé akce
je v plánu použít finanční dotaci za získané
vítězství v soutěži Vesnice roku 2008. Žádost
o dotaci bylo nutné podat na Ministerstvo
pro místní rozvoj v rámci programu Podpora
obnovy venkova na základě dotačního titulu
č. 1. – Podpora vítězů soutěže vesnice roku
2008. Termín pro podání žádosti byl do konce
února. Všechna potřebná vyjádření k propojení vodárenských systémů Keříček a Poniklá
byla souhlasná. K předložení žádosti o vydání
územního rozhodnutí a stavebního povolení
byl nutný souhlas vlastníka pozemku, na kterém se dotyčná stavba nalézá. Již v průběhu
minulého roku bylo provedeno několik osobních jednání s vlastníkem pozemku. Bohužel
vždy bez očekávaného výsledku. Aby nedošlo
k propadnutí dotace, byl opět vlastník pozemků požádán celou záležitost ještě přehodnotit
a navrženou smlouvu podepsat. Hledala se
i jiná možná řešení, jak propojení vodovodů
uskutečnit. Předložená smlouva byla vlastníkem pozemků zamítnuta a po poradě s právníkem předložil návrh nové smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcných břemen na stavbě
propojení vodárenského systému Keříček
- Poniklá. Vlastník pozemků nás ujistil, že
vůbec nemá zájem bránit ve výstavbě vodovodního propojení, je pouze pro právní vyřešení celé záležitosti, která nebude moci být již
nikdy nikým napadnutelná. Návrh předložené
smlouvy byl projednán s naším právníkem.
Smluvní sankce jsou pro obec velmi přísné, ale
i přesto byla smlouva podepsána. Zajištění plynulé dodávky pitné vody v naší obci je nezbytné a propojení vodovodního řadu je prioritou
letošního roku.
Alena Vondrová, místostarostka obce
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Zápis ze 14. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 15. 1. 2009
14. zasedání ZO proběhlo dne 15. 1. 2009
od 17:10 hod. v obslužném objektu Bahýnko.
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
14. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:10 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti
14 zastupitelů.
Ověřovatelé zápisu 13. zasedání ZO pí Jana
Pičmanová a ing. J. Jirouš se vyjádřili k zápisu:
v zápisu byly opraveny dvě chybičky.
Vysvětlení starostky: V zápisu byl použit špatný termín u přívlackých hasičů – nebyl zrušen
sbor, ale jejich výjezdová jednotka.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program
14. zasedání zastupitelstva, konaného ve čtvrtek 15. ledna od 17:10 hodin v obslužném
objektu Bahýnko.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: ing. P. Plichta,
Z. Petrušková. Návrh zapisovatele: L. Hájková.
Navrhovatel usnesení: Květa Kavánová.
Návrh usnesení: ZO pověřuje pro 14. zasedání
ZO ověřovateli zápisu paní Zdeňku Petruškovou
a ing. Petra Plichtu, zapisovatelkou paní Lenku
Hájkovou, navrhovatelkou usnesení paní Květu
Kavánovou.
Hlasování:
Schváleno

2) Zpráva o činnosti RO
4. 11. do 22. 12 2008
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
(tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ, nejpodstat-



nější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém
čísle zpravodaje)
Diskuse:
T. Klikorka: Jak to vypadá s financemi na
3. etapu výstavby tělocvičny?
M. Kavánová: V porcování medvěda jsme tentokrát neuspěli, musíme hledat jiná řešení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
4. listopadu do 3. prosince 2008.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodej pozemků
a) Pozemek stpč. 562 a ppč. 407/6-část,
k. ú. Poniklá (pozemek pod garáží žadatele
a pozemek pro příjezd). Pan J. Devátý žádá
o odkoupení z důvodu, že vlastní garáž postavenou na obecním pozemku. Ze stejného
důvodu žádá o odkoupení pozemku stpč. 561
a ppč. 407/6-část, k. ú. Poniklá, paní Zdeňka
Petrušková. Na minulém ZO byla navržena
cena 50,- Kč/m² za stpč. i ppč. Je nutné provést
vyměření pozemku, což půjde za žadateli.
Diskuse:
M. Kavánová: Již jsme řešili minule, celý pozemek bude za 50,- Kč/m².
K. Kavánová: A to z důvodu, že celá plocha je
v územním plánu navržena jako stavební.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku stpč. 562 a části
pozemku ppč. 407/6, k. ú. Poniklá, která je
nezbytně nutná k vjezdu do garáže a údržbě
této stavby, žadateli J. Devátému za cenu
50,- Kč/m². Žadatel provede zaměření na své
náklady.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
ZO schvaluje prodej pozemku stpč. 561 a části
pozemku ppč. 407/6, k. ú. Poniklá, která je
nezbytně nutná k vjezdu do garáže a údržbě
této stavby, žadatelce paní Zdeňce Petruškové
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za cenu 50,- Kč/m². Žadatelka provede
zaměření na své náklady.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

b) Pozemek ppč. 3023/13 a 3083, k. ú. Poniklá, (pozemek před hlavní ČOV) je třeba vykoupit od majitelů Bertero, s. r. o., Kredit centrum a Povodí Labe. Bylo třeba dát pozemek
zaměřit, vytvořit znalecký posudek a jednat
o odkoupení. Všichni zúčastnění souhlasí.
Pozemek je třeba k vybudování předčištění,
jeho koupě je ve veřejném zájmu. Pozemek
nebyl uveden v Pod horami.
Diskuse:
P. Plichta: Pozemek obec kupuje, nikoliv
prodává, není třeba uveřejňovat ho v Pod
horami.
K. Kavánová: Za jakou cenu se bude odkupovat?
M. Kavánová: Za cenu uvedenou ve znaleckém posudku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení
pozemku ppč. 3023/13 a 3083, k. ú. Poniklá,
za cenu znaleckého posudku. Pozemky budou
použity pro výstavbu předčištění ČOV.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

c) Pozemek ppč. 346/2, k. ú. Přívlaka (pozemek kolem garáží patřících k bytovce čp.
412). Pan J. Kubín st. a paní H. Tuláčková žádají
o odkoupení tohoto pozemku, neboť je to plocha, která jim umožňuje přístup ke garážím,
zároveň se o pozemek dlouhá léta starají. RO
navrhuje 20,- Kč/m².
Diskuse:
P. Plichta: Prodal bych tyto pozemky také za
50,- Kč, jako v předchozím případě.
A. Vondrová: Jsou tyto pozemky v ÚP také
červené? (pozn. zapisovatele: červené jsou zastavitelné plochy)
K. Kavánová: Na to jsem nekoukala, ale
přikláním se také k 50,- Kč.
Pí Václavíková (host): Je tak zakreslena i cesta
podle garáží?
Zastupitelé: Cesta není zakreslená, pozemek

je obecní.
Pí Václavíková: Ale cesta tam vždycky byla,
mělo by se tam tedy dát věcné břemeno.
J. Bekr: Cestu prodat lze, ale jestliže tam je,
musí zůstat zachována, bez ohledu na to, čí je
pozemek.
Pí Václavíková: Ale když se cesta prodá, majitel může zakázat ostatním ji používat.
J. Čížek: Je pravda, že toto se už stalo u cesty
od Keříčku k Šírovým. Psaly se petice, a stejně
se po cestě chodit nesmí.
K. Kavánová: (čte z ÚP) Veškerá plocha kolem
vašeho domu i garáží je zastavitelná plocha,
žádná cesta tu není.
A. Vondrová: Doporučuji prodej dnes projednat, po schválení ÚP by cena za m² stoupla na
150,- Kč, radím neodkládat.
Pí Václavíková: Prodej se odkládat nemusí,
ale je třeba dát do kupní smlouvy podmínku
k umožnění užívání cesty Lukešovými (čp. 409,
410).
M. Kavánová: Ukončuji debatu, hrozí změna
ceny pozemku, to bych nerada, proto navrhuji
následující.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku
ppč. 346/2, k. ú. Přívlaka, žadatelům p. Kubínovi a pí Tuláčkové za cenu 50,- Kč/m² za podmínky, že cesta k čp. 409, 410 bude zachována.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

d) Ing. J. Jiroušová žádá o odkoupení pozemku ppč. 133 – trvalý travní porost, ppč. 134
– trvalý travní porost, ppč. 132 – trvalý
travní porost, vše k. ú. Poniklá, z důvodu
získání manipulační plochy při zpracování
a uskladnění palivového dříví pro vlastní
spotřebu a výhledově i možnosti vybudování
garáže. Jedná se o pozemky téměř sousedící
s pozemky ppč. 2132/2 – zahrada a ppč. 624
– zastavěná plocha a nádvoří, které jsou majetkem žadatelky. Jediný problém, co jsme viděli
na radě je, že by se obyvatelé čp. 85 nedostali domů. Proto je toto třeba ošetřit nějakým
způsobem, aby k tomu nedošlo.
Diskuse:
P. Plichta: Je tam nějaká garáž, pozemek je
docela velký, dalo by se tam časem něco postavit, třeba i menší domek. Jsou tam i sítě.
K. Kavánová: V ÚP je to všechno zastavitelná
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plocha.
A. Vondrová: Jaká tam je výměra?
K. Kavánová: Rozloha pozemku je asi 1000
m².
J. Jirouš ml. (host): Na pozemku je kůlna,
garáž, kraje jsou mez, stavby jsou černé.
J. Bekr: Pokud má být ještě zachována cesta
přes pozemek, stavět už by se tam asi nic nedalo, maximálně garáž.
K. Kavánová: Je to špatný terén, je tam skalní
podloží. Přesto navrhuji cenu 50,- Kč/m². Když
si pozemek někdo koupí, alespoň se o něj bude
starat.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej ppč. 132,
133, 134, k. ú. Poniklá, za cenu 50,- Kč/m².
Podmínkou je zřízení věcného břemene pro
vjezd k čp. 85.
Hlasování:
Pro
8

Proti
P. Plichta,
J. Bekr,
J. Jindřišek,
M. Kavánová

Zdržel se
J. Čížek,
J. Jirouš

Schváleno

Přítomná žadatelka odstupuje od žádosti kvůli
zvýšení ceny.
e) O možnost odkoupení pozemku stpč. 236,
k. ú. Přívlaka, žádají manželé František a Olga
Václavíkovi, čp. 412. Pozemek je zastavěn jejich garáží.
Diskuse:
P. Plichta: Navrhuji vyřešit i přístup ke garáži,
jezdí se k ní přes obecní louku. Může se stát,
že obec louku prodá a nový majitel nepovolí
přístup ke garáži. Navrhuji toto ošetřit třeba
věcným břemenem. Je to sice pozemek obecní,
ale nikoliv veřejný, příjezd se musí vyřešit.
A. Vondrová: Já to vidím stejně, je to pro dobro majitele garáže, musí mít zajištěn přístup.
T. Klikorka: To se ale musí nechat zaměřit, což
něco stojí.
M. Kavánová: To je pravda. A zaměření je
třeba i pro zřízení věcného břemene.
M. Kavánová: Tak tedy
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej stpč. 236,
k. ú. Přívlaka, za cenu 50,- Kč/m² a nutnou
část pozemku 353/4, k. ú. Přívlaka, která je
nezbytně nutná k vjezdu do garáže žadatelů, za
cenu 50,- Kč/m², zaměření jde za žadatelem.
J. Jindřišek: Takže zaměření bude platit žadatel.



Kolik to tak stojí?
T. Hájek (host): 6000 Kč bez daně.
M. Kavánová: Pokud je to ve veřejném zájmu,
řešilo se to 50 na 50, půl obec, půl žadatel.
Podávám tedy návrh usnesení takto:
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej stpč. 236,
k. ú. Přívlaka, za cenu 50,- Kč/m² a nutnou
část pozemku 353/4, k. ú. Přívlaka, která je
nezbytně nutná k vjezdu do garáže žadatelů,
za cenu 50,- Kč/m². Geometrický plán zajistí
žadatel, úhrada geometrického plánu bude se
spoluúčastí obce, 50 na 50.
P. Therová: Petruškovi a Devátí si platí zaměření
celé, mělo by to být stejné pro všechny.
Návrh usnesení č. 2: ZO schvaluje prodej
stpč. 236, k. ú. Přívlaka, za cenu 50,- Kč/m²
a nutnou část pozemku 353/4, k. ú. Přívlaka,
která je nezbytně nutná k vjezdu do garáže
žadatelů, za cenu 50,- Kč/m², náklady na geometrické zaměření půjdou za žadatelem.
Hlasování:
Pro
10

Proti
J. Čížek,
J. Jindřišek,

Schváleno

Zdržel se
K. Kavánová,
J. Jirouš

f) Žádost o odkoupení ppč. 453/8, k. ú.
Poniklá, panem R. Skrbkem. Na této parcele
se vyskytuje jeho zahrada. Toto se zjistilo při
zaměřování pozemku kolem čp. 319. Pozemek
mu byl nabídnut k prodeji. Rada navrhuje
cenu 20,- Kč/m², opět se zaměřením na jejich
náklady.
Diskuse:
P. Plichta: Je to opět kolem domu, navrhuji
50,- Kč/m².
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej
ppč. 453/8, k. ú. Poniklá, za cenu 50,- Kč/m².
Hlasování:
Pro
13

Proti

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek

4) Schválení plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací

M. Kavánová: (info) Schválení tohoto plánu
znamená pro obec vyčlenit ze svého rozpočtu
částku 1 170 000 Kč a investovat je pouze do
oprav sítí, které vlastníme. V případě, že toto
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neschválíme, nebo pak plán nesplníme bez
odůvodnění, nemůžeme žádat o žádné dotace. Ptala jsem se, co se stane, když tento plán
neschválíme, odpověď jsem nedostala, prý
pravděpodobně nějaká pokuta. Všechny okolní obce tento plán již schválily. Mimochodem
měl být schválen už k 31. 12. 2008.
Diskuse:
J. Čížek: Nedostatek peněz není důvodem
k neschválení?
M. Kavánová: Ne, to nikoho nezajímá, museli
bychom čističku někomu předat do správy.
J. Čížek: To nahrává velkým firmám, jako je
KrVaK apod., které lobují na poslaneckých
sněmovnách atd.
M. Kavánová: Vyhledala jsem si, že obec na
stočné doplácí nějakých 11 Kč, o to bychom
museli zvýšit stočné, abychom neprodělávali.
K. Kavánová: Takže pokud schválíme plán,
ale prostředky nevyčleníme, také žádné dotace
nedostaneme?
M. Kavánová: Musíme nejprve do oprav dát
stanovenou částku, a pak teprve můžeme žádat
o dotace.
T. Klikorka: Zvýšení stočného to vyřeší?
M. Kavánová: Ptala jsem se, co se stane, když
tento plán neschválíme, odpověď jsem nedostala, prý pravděpodobně nějaká pokuta. Mimochodem měl být schválen už k 31. 12. 2008,
to je dané zákonem. Další věc je, že pokud
částku nevyčerpáme, a nevyčerpanou část
odůvodníme, musíme tuto nevyčerpanou
částku převést do plánu na další rok, tzn. další
rok bude částka o to vyšší.
P. Plichta: Rád bych si ještě upřesnil, jak se
dostaneme k té částce?
M. Kavánová: Na to jsou tabulky, je to podle
stáří vodovodů apod.
J. Bekr: Já bych raději schválil, proč si dělat
hned na začátku problémy. Jsou to velké
peníze, ale voda je nejdůležitější.
P. Plichta: Já bych počkal, až řeknou, jaké budou postihy za neschválení.
J. Čížek: Zkusil bych se poradit s právníkem,
je to nová věc, jestli se v tom aspoň právník
vyzná.
J. Pičmanová: Plánuje se propojení vodovodů,
to bychom letošek vyřešili.
M. Kavánová: Bohužel, propojení vodovodů
je nová část, na tu se plán obnovy nevztahuje, stejně jako na výstavbu předčištění ČOV,
prostě na nic nového, jen na obnovu a údržbu
již stávajícího. Taky jsem se na toto ptala, jen
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krčili rameny.
T. Klikorka: Aby to zas brzy nezrušili. Abychom to neschvalovali zbytečně. Jako třeba
vloni čističky kolem domů, udělalo si je pár
lidí a je ticho, nikdo nikoho nepostihuje
a neuhání.
M. Kavánová: Okolní obce už všechny tento
plán schválily.
L. Scholzová: Je to povinná součást dokumentace obce? Abychom si nezavřeli cestu k jiným
financím.
M. Kavánová: Ano, je to povinná součást.
J. Čížek: Je schválení podmíněno zdražením
stočného?
M. Kavánová: Ano, takhle doplácí obec,
potřebujeme být alespoň na nule. Vodné sedí,
ale stočné je v mínusu, to obec dotuje.
M. Holubec: Máme srovnání s okolními obcemi, které mají přibližně stejné podmínky jako
my? Taky dotují?
M. Kavánová: Ano, dotují.
T. Klikorka: Občané pak ale budou naštvaní,
protože vědí, že do kanalizace teče spousta
dešťové vody, která tam nemá co dělat.
M. Kavánová: To by se právě vyřešilo
předčištěním.
J. Čížek: V tomhle nás nejvíc poškozuje parlament a jeho zákony, to nás stojí nejvíc peněz, viz
poplatky KrVaKu. Jejich kriteria znemožňují
obcím provozovat si čističku samotné.
M. Kavánová: Poplatky KrVaKu se sníží, toto
už řešíme s okolními obcemi.
Návrh usnesení: ZO odkládá schválení plánu
financování obnovy vodovodů a kanalizací
zpracovaný na období 5 let na další zasedání
zastupitelstva za účelem získání podrobnějších
informací.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení Územního plánu
obce Poniklá
M. Kavánová: Prosím pověřenou zastupitelku
paní Kavánovou o zprávu.
K. Kavánová: Vážení zastupitelé, dnešním
dnem a schválením plánu skončí téměř
pětiletá anabáze s dokončením tohoto dokumentu. V r. 2003 zastupitelstvo obce schválilo
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pořízení nového územního plánu z důvodu
skončení platnosti dosavadního územního
plánu sídelního útvaru obce Poniklá. Po dobu
vyřizování dokumentace k novému územnímu
plánu se vyměnila dvě zastupitelstva. Všichni
jistě víte, jak je tento dokument důležitý. Na
jedné straně obci pomáhá, umožňuje získávat
dotace, na druhé brzdí občany ve výstavbě,
jedno s druhým. Bylo přijato celkem šedesát
pět žádostí o změnu územního plánu, většinou
od občanů, podnikatelů, podniků, některé podala i obec. Největší problém, a tím zdržení
doby zpracování, nastal po skončení platnosti
zákona č. 50/76 Sb., tj. stavebního zákona,
který byl od 1. 1. 2006 nahrazen novým stavebním zákonem. Přestože zákonodárci slibovali
zjednodušení stavebního řízení i tvorby územních plánů, musela obec ještě v roce 2006
předat rozpracovaný územní plán na příslušný
odbor územního plánování Městského úřadu
v Jilemnici, naštěstí to byla již poslední etapa,
ale i tak se objevilo mnoho nedorozumění mezi
pořizovatelem a projektantem. Každý z nich
chodil na nějaká školení, každému vykládali
nový stavební zákon jinak. Ani Jilemnice ještě
neměla zkušenosti s novým zpracováním a my
jsme byli první, kdo plán v této rozpracované
fázi předal. Další půlroční zdržení způsobila
novela zákona o životním prostředí, kdy obec
musela objednat zpracování vyhodnocení vlivu
územního plánu na životní prostředí a vyhodnocení vlivu územního prostředí na soustavu
Natura 2000. Zpracování plánu bylo rozloženo
do čtyř etap a náklady na jeho současnou
podobu předanou zpracovatelem SÚRPMO
Hradec Králové nás stály 636 400 Kč. Jaké byly
další náklady, poštovné, telefony, cestovné …,
které měla obec za těch pět let, si netroufám
spočítat, ale byly by to určitě desetitisíce, neli statisíce. V každé ze čtyř etap bylo písemně
osloveno 26 orgánů státní správy, které se
k plánu vyjadřovaly. Většinou se vyslovovaly
kladně, jen s menšími pozměňovacími návrhy,
nejvíce jednání proběhlo s odborem ochrany
zemědělského půdního fondu, se správou
Krnap a hygienou. Velký problém také nastal
se změnou majitelů pozemků okolo společnosti
Singing Rock, který se vyřešil tím, že obec
vyškrtla z územního plánu Přívlaku, jinak bychom se nehnuli dále a dnes bychom plán na
stole ještě neměli. Během těch pěti let bylo rozesláno několik kilometrů papíru, absolvována
řada dohadovacích řízení a jednání s projektantem přímo v Hradci Králové. Dnešní podo-
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ba územního plánu není dokonalá, protože už
teď tam jsou věci, které nevyhovují, potřeby
společnosti se stále vyvíjejí, máme již návrhy
na změny. Obec se snažila zapracovat všechny
požadavky na změny, ale nešlo vyhovět všem.
Osmi žadatelům byly změny zamítnuty, třem
omezeny a jednomu žadateli byla zamítnuta
výstavba srubových chatek. Chtěla bych tu
poděkovat všem, kteří se na tvorbě územního
plánu po pět let podíleli, především Alence
Soukupové, která mi pomáhala s podklady
a korespondencí, a pak také tady paní starostce, která zpočátku sice vůbec nevěděla, do čeho
jde, ale byla statečná a hodně se s tím poprala.
Je to spousta nekonečné práce, výsledek jsou
tyto desky s územním plánem. Doporučuji vám
plán schválit a už se na nic neptat. Děkuji.
M. Kavánová: Jak bylo řečeno i ve zpravodaji,
všem se nevyhovělo, někteří přišli pozdě, těch,
kteří čekají na schválení plánu, je spousta.
Myslím, že diskuse by ani být neměla, jsme
rádi, že plán je hotov. Změnám se nebráním,
pokud se na úřadě shromáždí více žádostí, ale
budu potřebovat, aby žadatelé také pomáhali,
řízení jsou velmi náročná, v jednom člověku
při zaměstnání se to zvládnout nedá.
Diskuse: Bez příspěvků
Návrh usnesení: ZO Poniklá v souladu
s ustanovením §6 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
schvaluje vydání Územního plánu Poniklá.
Starostce obce ukládá, aby oznámila veřejnou
vyhláškou na úřední desce obce Poniklá vydání Územního plánu obce Poniklá formou
opatření obecné povahy.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Dobrovolné spolky a
sdružení a poplatek za tělocvičnu
M. Kavánová: V pondělí proběhla schůzka se
zástupci spolků s tímto výsledkem:
Celoroční předplatné pro děti je 200,- Kč,
pro studenty 400,- Kč, dospělí 600,- Kč.
Jsou možné i půlroční platby. Jednorázový
vstup na cvičení je 20,- Kč (pro ty, co chodí
jen občas). Mimo rozpis pro místní občany

Pod horami - leden - únor
s trvalým pobytem v Poniklé je poplatek
150,- Kč/hod., pro ostatní 250,- Kč/hod. Zatím
nemáme správce tělocvičny, takže občané se
budou hlásit u mě (případně mnou pověřené
osoby), objednat si halu je možné zatím pouze
na obci, budu mít k dispozici klíče a kasičku
s doklady na potvrzení o zaplacení poplatku
jak na obci, tak doma. Je to v kompetenci rady,
takto jsme se se zástupci spolků dohodli, je to
zatím první ceník, může se časem změnit podle nákladů na provoz. Tento bude zatím platit
půl roku.
Diskuse:
K. Kavánová: Ráda bych si upřesnila pojem
„děti“, jsou to místní děti nebo do jakého věku
děti?
M. Kavánová: Je myšleno místní děti, které tu
mají trvalý pobyt a chodí tu do školy, pro ty
platí částka 200 Kč.
L. Scholzová: U dospělých je to sporné, někdo
tu třeba nemá trvalý pobyt, ale je hlášen v místním spolku a platí tu příspěvky.
M. Kavánová: Ti budou bráni taky jako místní.
J. Pičmanová: Takže když budu mít ubytovaných 10 lidí a budou chtít do tělocvičny,
zaplatí 250 Kč? Všichni dohromady.
M. Kavánová: Ano. Ale pokud je přihlásíš
ty jako občanka Poniklé a půjdeš tam s nimi,
zaplatí jen 150 Kč. Je to zatím nedomyšlené,
ale máme půl roku na vychytání problémů
a vytvoření nějakého lepšího systému.
T. Klikorka: Já nesouhlasím s určenou výší,
zdá se mi příliš nízká. A jak to bude, když já
mám zaplaceno a půjdu si tam zahrát v sobotu
tenis?
L. Scholzová: To už je za 150 Kč, je to mimo
organizovanou činnost spolků a o víkendu.
P. Plichta: Náklady na provoz budou vyšší než
vybrané poplatky. Pronájem je v kompetenci
rady, ale dotace na náklady od obce by měly
procházet zastupitelstvem. Náklady by měly jít
odhadnout předem.
T. Klikorka: Elektřina při celé rozsvícené hale
vyjde asi na 24 Kč na hodinu, s rozsvícením
chodby asi na 30 Kč, navyšuje se to bojlery,
ale ty se zas nemusí použít pokaždé. Dá se
spočítat vodné, stočné, vytápění nevím, bez
toho by to bylo tak 80 Kč/hod. Poplatek 600
Kč bude pravděpodobně málo, platil bych víc.
Už se ví, kolik permanentek se asi vydá? Můj
odhad nákladů bez topení je 75000 Kč na rok.
Potřebujeme na jedné straně získat peníze na
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vodovod, a na druhé straně budeme doplácet
z obecní pokladny na provoz tělocvičny. Aby
si pak ostatní občané nestěžovali, že necvičící
doplácí na cvičící. Zjišťoval jsem si ceny na
okolí...
M. Kavánová: Tyto ceny jsou na rozjezd, myslím, že je to výhodné pro všechny, obec chce
dát slevu místním spolkům, aby tam chodily.
T. Klikorka: Zjišťoval jsem si ceny v Jilemnici,
Semilech, Vysokém, částky jsou kolem 200-250
Kč za hodinu, v Jilemnici je to 500 Kč. Nevím,
proč se tu dělají výhody.
Z. Petrušková: Není mi jasné, co a jak je v rozpisu, co se týče dětských cvičení, některá jsou
školní a některá ne.
M. Kavánová: Myslím, že nikomu nebude vadit, že budou zpoplatněné i školní kroužky.
J. Čížek: V radě jsme o poplatcích hodně jednali. Když jsme udělali ústupek tady, tak nemusíme tolik dotovat spolky.
J. Jirouš: Náš oddíl poplatky od dětí vybírat
nebude, zaplatíme jako oddíl ze svého hodinovou sazbu, naše tréninky jsou neveřejné.
J. Bekr: Můžete mi říct, k čemu byla pondělní
schůzka na radě?
J. Jirouš: Já jsem i tam řekl, že jediná spravedlivá
sazba je hodinová sazba a s nastaveným systémem nesouhlasím.
J. Jindřišek: Poplatky jsou málo. Je to zábava,
zrovna jako pro někoho kouření cigaret, a za
zábavu se platí mnohem víc, těch 150 Kč je
málo. Hodina stojí obec o hodně víc. Když
dám za rok 600 Kč, mám to za tři měsíce zpátky a zbytek roku chodím zadarmo. Obec nemá
na to, aby tam chodil někdo zadarmo. Prosím
dát do zápisu, že s poplatky nesouhlasím.
P. Plichta: Jestli to tedy dobře chápu, kdo má
na rozpisu svoje okýnko, může chodit za 600
na rok, kdo ne, tak za 150 na hodinu. Jak to
mám udělat, abych měl na rozpisu taky svoje
okýnko?
L. Scholzová: Ale ty se můžeš účastnit všech
okýnek za těch 600 Kč, mimo okýnka je to za
150.
(následují protesty zástupců spolků – fotbal,
volejbal, hasiči, jejich tréninků se kdokoliv
účastnit nemůže)
M. Kavánová: Pokud se nahlásíš jako
zodpovědná osoba a jsi v nějakém spolku
a budeš pořádat nějaký pravidelný trénink
či cvičení a zaplatíš si 600 Kč na rok, můžeš
samozřejmě svoje okénko v rozpisu dostat,
klidně i o víkendu. Kdo tam s tebou bude
chodit, musí mít zaplaceno buď 600 Kč na
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rok, nebo zaplatí 20 Kč na hodinu. Doplnění
dalších okének je možné.
Prostě bylo to myšleno takto: Zaplatím si 600
Kč na rok a chodím dvakrát týdně cvičit dejme
tomu aerobic. Na víkend mi přijedou známí,
pronajmu si halu, zaplatím 150 Kč jako místní
občan a nemíchám do toho poplatek 600 Kč.
Nevidím v tom nic složitého. Je každého věc,
jestli těch 600 Kč za rok procvičí nebo ne.
J. Čížek: Prostě jsme chtěli, aby hala byla
využitá.
J. Jindřišek: To teda bych radši nechal
tělocvičnu zavřenou, než aby se tam chodilo
zadarmo.
M. Kavánová: Já neříkám, že pravidla jsou dokonalá. Snažili jsme se pro začátek nějaká vymyslet. Neříkám, že nedojde ke změně, za půl
roku, za rok může dojít ke změně, až budeme
mít nějaké výstupy. Nechceme ždímat z lidí
peníze, aby tam pak nechodili.
J. Bekr: Topit se v hale musí pořád, proto
chceme, aby tam chodilo co nejvíc lidí.
J. Jirouš: V Jilemnici jsme platili za tréninky
50 Kč za hodinu na osobu a nikomu to nevadilo. Nevím, proč pořád máme strach z toho,
že tam nikdo nepůjde, když to bude o něco
dražší. Nelíbí se mi, že tenhle systém není
úplně spravedlivý.
L. Scholzová: Do tělocvičny chodí každý
dobrovolně, o tom žádná. Proč by ale ti, kteří
obec nějak reprezentují, měli platit stejně jako
ten, kdo si tam jde jen občas zacvičit? Hasiči,
fotbalisti, volejbalisti reprezentují, proč bychom jim měli šponovat ceny? A vy máte
výhodu, že trénujete venku na hřišti zadarmo,
to všichni nemůžou.
K. Kavánová: Dovolte, abych debatu ukončila,
zastupitelstvo toto projednávat nemusí, už
jsme si všechno řekli, rada něco navrhla, schválila, tak to vezměte na vědomí, vždyť se to za
půl roku může změnit a ceny můžou být úplně
někde jinde. Máme tu na projednání ještě další
body.
Návrh usnesení: ZO pouze bere na vědomí.
(odchází zastupitelka pí Petrušková)

7) Projekt tělocvična - 3.
etapa
Schválení vypracování a podání žádosti na
akci Výstavba školní tělocvičny – 3. etapa spojené s vybudováním ICM centra v místě provi-
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zorní knihovny
M. Kavánová: Spojením těchto dvou již
připravených projektů s názvem „Aby
kerkonošská Poniklá nebyla Zaniklá“ máme
opět reálnou šanci získat dotaci ze Strukturálních fondů, z operačního programu ROP NUTS
II Severovýchod. Celková částka, o kterou
budeme žádat, je 8.108.905,04 Kč, výše dotace je
92,5% celkově uznatelných nákladů. Spoluúčast
je tedy velmi nízká, jen 7,5%, což je 608.167,94
Kč, rozdělené do dvou let. Jediný zádrhel je,
že projekt musíme celý předfinancovat. Jednali jsme už s Poštovní spořitelnou, ta v tom
nevidí žádný problém. Myslím, že bychom do
toho měli jít, spoluúčast je velmi nízká. Největší
možnosti máme do r. 2013, pak se neví, co bude.
A nikde není psáno, že budeme úspěšní. Myslím, že by se to dostavět mělo, zvláště, když je
v tom i ICM.
Diskuse:
P. Therová: Co tedy zahrnuje 3. etapa?
M. Kavánová: Dole malý sál na kulturní akce
jako potřeby ICM centra, Večery při svíčce,
přednášky, či cvičení o málo lidech (kalanetika) s malým kuchyňským koutem, nahoře dvě
klubovny se stolem, sociálním zařízením, které
budou užívat třeba spolky pro své schůzky. Plus
je v projektu ICM a knihovna navíc, to bylo
původně v projektu Modernizace ZŠ. Žádost
můžu předložit, když ji teď schválíme.
P. Plichta: A co byt školníka, ten tam zatím
v plánu není?
M. Kavánová: Máme pro něj garsonku, ta je
zatím prázdná, ředitel je spokojen se stávajícím
stavem, tzn. pan Chládek na dohodu, byt se zatím ponechá volný, pokud by ho škola eventuelně
potřebovala pro nového učitele, který by měl
nahradit odcházejícího učitele od září.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo schvaluje realizaci projektu “ABY KERKONOŠSKÁ PONIKLÁ NEBYLA ZANIKLÁ” a předložení žádosti
o dotaci do OP ROP NUTS II Severovýchod.
Schvaluje vyčlenění vlastních prostředků
určených pro dofinancování projektu ve výši
7,5% z celkových uznatelných výdajů projektu. Schvaluje zajištění prostředků pro
předfinancování projektu ve výši celkových
uznatelných výdajů, které činí 7.493.675,04 Kč.
Bere na vědomí vznik příjmů v průběhu realizace projektu, o jejichž výši bude poskytnutá
dotace ponížena. Odhadovaná výše příjmů činí
zhruba 8 tisíc korun českých. Tento rozdíl bude
nutné uhradit z vlastních zdrojů.
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Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Projekt Modernizace ZŠ
Poniklá
Schválení vypracování podání žádosti na
akci Modernizace ZŠ Poniklá (výměna oken,
kotelna a topná soustava, zateplení školy
fasádou)
M. Kavánová: Projekt původně vytvořený pro
Norské fondy je třeba přepracovat, ale nebude
to tak nákladné jako projekt nový, mám na tom
pracovat? Znamená to výměna oken, tepelné
soustavy, a zateplení školy, což je fasáda.
Diskuse:
P. Therová: Oprava: Střecha se do projektu nezahrnuje? Je na budovu ZŠ zpracován energetický audit?
M. Kavánová: Je hotov, zároveň s tělocvičnou,
v r. 2006. Potřebujeme žádat hlavně o kotelnu.
P. Therová: Šlo by k tomu připojit i zateplení
MŠ?
L. Scholzová: Myslím, že MŠ je na tom teď
energeticky dobře, okna, strop i půda jsou zateplené, máme nové dveře. Máme jiné své projekty, a škola je přednější.
P. Therová: Myslím, že energetický audit už
neplatí, mělo by se to ověřit.
T. Klikorka: Když nám vše schválí, bude obec
mít peníze na dofinancování?
M. Kavánová: 3. etapu tělocvičny bychom zvládli, ZŠ je rozložena do 2-3 let, tady by to bylo
10% (cca 1 milion), rozložené do tří let by to
zvládnout šlo, eventuelně by to předfinancovala
nějaká firma, které bychom to pak spláceli.
Zkusit bychom to měli. A není dáno, že vše
vyjde.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zpracování
a podání žádosti na akci „Modernizace ZŠ
Poniklá“.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

9) Diskuze
p. Soukup (host): Ještě k poplatkům za
tělocvičnu – jediný spravedlivý systém je hodinový pronájem. Taxy se mi taky zdají nízké, ale
systém jsme vymýšleli pro zjednodušení vybírání poplatků. V tabulce také nejsou částky,
které bychom jako Sokol platili za mistrovské
zápasy. Systém není špatný, jen ty částky jsou
nízké.
M. Kavánová: Obec přišla o větší částky. Toto
je dočasné řešení, uvidíme za půl roku, jestli je
špatné nebo dobré.
J. Jindřišek: Co led na návsi?
M. Kavánová: Není možné teď hledat pramen či poruchu kvůli sněhu, kdybychom měli
něco hledat, musela by se zavřít voda pro dolní
část obce na celý den. Přebagrovala se zatím
příjezdová cesta k tělocvičně a udělal odtok do
šachty.
M. Holubec: Za trafem je uzávěr na odbočku
ke škole, mimo provoz školy by šlo jej uzavřít
a hned situaci zjistit. Je možné, že skleněné
potrubí je narušeno stavbou.
M. Kavánová: Děkuji za návrh, řeknu o tom
panu Polejovi a zkusíme to.
M. Holubec: Ve škole bylo přerušeno sbírání
tříděného odpadu, protože už za něj Pedersen neplatí. Myslím, že to není motivační,
nepřerušoval bych sběr, i za cenu pomoci od
obce, děti se tím k třídění vychovávají.
M. Kavánová: Řešíme to s Pedersenem,
papír nechtějí vůbec, jednáme i v rámci
Svazku Jilemnicko, všichni chceme, aby se
ve školách pokračovalo.

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

Zdržel se
0
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Mimořádné zasedání ZO obce
Poniklá
16. 2. 2009 od 18 hodin proběhlo v zasedací místnosti obecního úřadu mimořádné, 15.
zasedání Zastupitelstva obce. Na pořadu byl
pouze jediný bod - prodloužení kontokorentního úvěru ve výši 800.000,- Kč . Tento bod byl
schválen všemi 13 přítomnými zastupiteli.

Marek Kulhavý

Sousedský ples
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
8. sousedského bálu. Také děkuji sponzorům
a zároveň se omlouvám těm, které jsem zapomněla uvést na plakátech. Díky skvělé obsluze,
krásnému předtančení a nekuřáckému prostředí se nám podařil, podle mého názoru, velmi reprezentativní bál. Pár drobností rušících
pohodu se přeci jenom objevilo, s těmi si ale
hladce poradíme při pořádání bálu dalšího.
Doufám, že se většině návštěvníků bál líbil
a malé nedostatky nám odpustí. (další foto na
straně 29. Pozn. red.)
Míla Kavánová
starostka obce

Taneční skupina Paul Dance z Jilemince
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Opět ve škole třídíme
Opět začínáme třídit odpad v ZŠ Poniklá. Protože musí obec nově hradit dopravu,
domluvili jsme se s velitelem hasičů panem M.
Holubcem o dopravě zajišťované právě hasiči.
Ve středu byl proveden první odvoz. Pan Holubec věnoval školnímu odpadu celý středeční
den. Jménem obce i jménem všech žáků ZŠ
mu děkujeme a doufáme, že se nám jeho investovaná práce a čas vrátí. Ještě jednou díky.
Míla Kavánová
starostka obce

Veřejné osvětlení

Vážení rodiče a doroste, který se neustále
zabývá tím, co se dá v Poniklé ještě zničit.
Tentokrát se jedná o veřejné osvětlení
v úseku od středu obce nad “Pavlák”.
Jakmile se vymění výbojky, okamžitě se
najde “hrdina”, který si potřebuje dokázat, že
trefí domů potmě. Pokud chce jeden chodit
domů bez osvětlení, stane se, že za chvíli
veřejné osvětlení zapínat nebudeme. Pak se
prosím obracejte na rodiče našeho dorostu,
který se nám tu potuluje a zjevně se nudí,

foto: Marek Kulhavý
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aby mládež zaměstnali jiným způsobem, či se
můžete obrátit na mládež samotnou. Opět apeluji na všechny, kterým není všechno lhostejné,
aby si všímali a případně volali Policii ČR.

Míla Kavánová
starostka obce

Oznámení - Kronika obce
Prosím zástupce všech spolků a firem
v Poniklé o kopii výroční zprávy pro účely zápisu do obecní kroniky. Zpráva by měla
obsahovat údaj o počtu členů/zaměstnanců v loňském roce a stručné shrnutí činnosti
spolku/firmy. Zprávičky můžete zanechat v
písemné podobě na obecním úřadě či vhodit
do schránky na našem domě (čp. 56, proti hale
VHE), nebo zaslat emailem na adresu lenka.
ponikla@seznam.cz. Obec je ze zákona povinna vést kroniku, ale bez spolupráce s občany,
spolky a místními podniky a podnikateli by
zápisy příliš obsažné nebyly. Tímto tedy vyzývám i občany - pokud uvidíte či zažijete v naší
obci něco zajímavého, neobvyklého, dejte mi
také vědět některým z výše uvedených způsobů.
Ačkoliv tato výzva byla již uveřejněna
v minulém čísle časopisu, dosud jsem bohužel
žádnou zprávu neobdržela.
Doufám, že tato druhá výzva bude úspěšnější. Přeju všem krásné jaro.
Lenka Hájková
kronikářka obce

Zpráva o stavu veřejného
pořádku v obci Poniklá za
kalendářní rok 2008
V souladu s Nařízením vlády České republiky ze dne 10. 6. 1992 Vám dle § 3 citovaného
nařízení podávám informaci o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá, a to za období od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2008.
Na území obce Poniklá došlo v loňském
roce ke spáchání 22 trestných činů. Ve srovnání s rokem 2007 došlo k nárůstu trestné činnosti, neboť tehdy bylo evidováno 13 trestných
činů. V roce 2008 objasnila Policie ČR 15 trestných činů, především majetkové povahy. Jako
v minulých obdobích se jednalo především
o vloupání do rekreačních objektů situovaných

mimo zastavěnou část obce. Dále byl v jednom
případě evidován trestný čin výtržnictví, v jednom případě trestný čin násilí proti jednotlivci
a útok na veřejného činitele – v obou případech
byl pachatel zjištěn. Ve většině objasněných
případů se jednalo o cizí osoby, ale i o osoby
trvale žijící v Poniklé. Dále byla v obci odhalena výrobna omamných a psychotropních látek,
pachatel byl zjištěn. Z celkového počtu spáchaných trestných činů tvoří nezanedbatelnou
část trestné činy spáchané v silničním provozu.
Zde byl zjištěn jeden trestný čin, kdy pachatel
nebezpečnou jízdou pod vlivem alkoholu a bez
řidičského oprávnění ohrožoval život, zdraví
osob a majetek. Pachatel byl do 14 dnů odsouzen Okresním soudem v Semilech.
Na území obce došlo dále ke spáchání
celkem 30 přestupků. Oproti roku 2007 byl
zjištěn nárůst, neboť tehdy bylo evidováno
24 přestupků. Objasněno bylo 17 přestupků.
Ve většině případů se jednalo o přestupky proti
občanskému soužití a majetku. Nejvíce se jedná o schválnosti mezi sousedy, drobná ublížení
na zdraví nebo vyhrožování újmou na zdraví, dále pak o drobné krádeže a poškozování
cizích věcí. Jako další jsou zjišťovány přestupky
v dopravě, které byly řešeny na místě v blokovém řízení, v jednom případě se jednalo o přestupek proti životnímu prostředí.
Na území obce Poniklá se nachází ZŠ, která
byla vybrána jako riziková v Libereckém kraji,
protože děti, které každodenně chodí do školy po silnici č. III/28623, jsou bezprostředně
ohrožovány silničním provozem. Podél komunikace III/28623 nejsou vybudovány chodníky
a nejvyšší rychlost je na této silnici dána obecně platnou úpravou 50 km/hod. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem bude nepravidelně
prováděn dohled ze strany Policie ČR, převážně hlídek dopravního inspektorátu Semily.
V případě potřeby je zde i nadále možnost kontaktu Policie ČR, Obvodní oddělení
v Jilemnici, elektronickou poštou na adrese
smopjil@mvcr.cz, zde by se mohlo jednat především o hlášení různých kulturních a sportovních akcí.
Uvedenou zprávu podávám jako stručný
přehled o stavu veřejného pořádku v obci, do
dalšího období se těším na vzájemnou spolupráci.
pprap. Miroslav Vancl – vrchní asistent
npor. Jaroslav Brož, vedoucí oddělení
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Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
28. ledna se narodil nový občánek Poniklé
Antonín Braun. Přejeme mu v životě mnoho
štěstí.

Obecní knihovna
je otevřena 17. a 31. března 2009,
vždy od 15:00 do 17:00 hodin

Rozloučení
V posledních měsících nás opustili:
Dne 10. ledna paní Pavlína Kocourová
Dne 25. ledna pan Bohumil Hejral
Všem pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
-red-

Poděkování rodiny
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci
Poniklá, paní Kadavé a panu Holubcovi za přípravu a organizaci smutečního obřadu a všem,
kteří se přišli rozloučit s panem Josefem Pasekou. Děkujeme za květinové dary a projevy
soustrasti.
rodina Pasekova

Statistika pohybu obyvatel v
roce 2008
Počáteční stav k 1. 1. 2008 – 1210 obyvatel
Úmrtí – 16 občanů
Narození – 4 děti
Odstěhování – 28 občanů
Přistěhování – 16 občanů
Uzavřené sňatky – 4
Rozvody – 6
Přestěhování v rámci obce – 23
Konečný stav k 31. 12. 2008 – 1186 obyvatel
V roce 2008 ubylo v obci 24 lidí.
-red-
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TJ Sokol Poniklá

TJ Sokol Poniklá

1. roĀník

OtevĢený Aprílový turnaj
ve stolním tenisu
PoĢádá:
Kde:
Kdy:
PĢihlášky:

TJ SOKOL Poniklá
Sportovní hala Poniklá
Nedďle 5. 4. 2009
Pouze neregistrovaní hráĀi stolního tenisu

ÿasový harmonogram:
8:00 – 8:45 Prezentace
9:00 ZaĀátek turnaje
Startovné:

50,- KĀ do 3. 4. (pĢedem)
80,- KĀ na místď
Každý hráĀ pĢinese jednu cenu do tomboly, tato
bude losována mezi úĀastníky na konci turnaje.

Kategorie:

Dďti do 15 let (žáci ZŠ)
Ženy
Muži
Neomezený turnaj ve ĀtyĢhĢe

Pravidla budou zveĢejnďna na zaĀátku turnaje.
Medailisté všech tĢí kategorií budou odmďnďni vďcnými cenami.
ObĀerstvení samozĢejmď bude!

PĢihlášky se startovným pĢijímá:
Soukup Ladislav – Smíšené zboží
Poniklá 238
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SDH Přívlaka
SDH Přívlaka NENÍ ZRUŠENO!!!
Vážení spoluobčané a přátelé přívlackých
hasičů,
v minulém čísle Pod horami došlo k doslovné interpretaci jednání o zrušení JEDNOTKY SDH Přívlaka. Upozorňuji na důležité slovo „JEDNOTKA“!!! Bohužel pro nezasvěcené
je rozdíl mezi slovem JEDNOTKA a SBOR
těžko rozpoznatelný. Nedošlo tedy ke zrušení
SBORU SDH Přívlaka (na to nemá nikdo právo, vyjma vlastního sboru SDH Přívlaka)!!!
Jednotka SDH je tvořena členy sboru
(je možno seskupit jednotku z více sborů)
a je školena pro provádění zásahů. Dle platných směrnic musí dle svého určení splňovat
dnešní standardy (především úroveň hasičské
techniky a vybavení). Počet členů jednotky
většinou odpovídá posádce jednoho nebo
dvou zásahových vozidel.
Vzhledem ke stavu v naší obci, kdy je na
území obce (zřizovatele) hlášeno více než jedna
jednotka, je doporučeno zřizovateli, aby došlo
ke sloučení jednotek nebo jejich zrušení a byla
ponechána pouze jedna zásahová jednotka.
V opačném případě se může obec dočkat
sankcí ze strany státu. Toto nařízení lze chápat
jako zvýšení efektivnosti při povolávání jednotlivých jednotek k zásahu a snížení nároků
na vedení agendy jednotek.
Náš sbor není vybaven na špičkové

Oslava v Benátkách
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úrovni a nemá bohužel předepsanou výzbroj
a výstroj (cisternové auto, zásahové obleky,
dýchací přístroje…). Z tohoto důvodu došlo
k dohodě mezi obcí Poniklá, SDH Poniklá
a SDH Přívlaka, že jednotka SDH Přívlaka
bude zrušena. Zároveň však bylo jednomyslně
schváleno, že SDH Přívlaka bude provádět
svoji činnost v oblasti požární ochrany, pomoci v nouzi, živelních pohromách atd. jako
doposud a bude se snažit s pomocí obce
a okolních hasičských sborů udržet trend
zvyšovaní požární bezpečnosti v obci.
Pro Vás, spoluobčany a přátele Přívlaky,
z toho tedy vyplývá následující. Dobrovolný sbor hasičů v Přívlace je nadále plně
funkčním spolkem obce Poniklá, do jehož
řad se chystá v roce 2009 vstoupit několik
nových mladých členů. Nadále Vám budeme
pomáhat v případě potřeby, ať už se jedná
o živelnou pohromu či „pouhé“ přiložení
ruky k dílu v případě větší akce. Samozřejmě
se můžete těšit na kulturní akce pořádané
sborem (hasičský bál, oslava výročí založení
na Benátkách). Pro členy to jsou dále
společné výlety za přírodními krásami,
společné oslavy svátků a narozenin, brigády
a další společné akce, při kterých se užije
mnoho legrace.
Za SDH Přívlaka Hasičině ZDAR!!!
Jan Kubín ml.
starosta sboru

foto: archiv SDH Přívlaka 2004
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SDH Poniklá

SDH Poniklá
Silvestrovský běh 2008
Za pěkného počasí se sešlo na 26. Silvestrovském běhu 81 závodníků.
Vítězové jednotlivých kategorií se jmenovali: Šeda František, Pokorná Emma, Kučera Jiří,
Mikolášková Nikola, Zelenka Tomáš, Butulová
Dana, Václavíková Markéta, Holubec Lukáš,
Jidřišková Alena, Jindřišková Zuzana a hlavní
kategorii mužů vyhrál Jakub Jirouš z Poniklé.
Poděkování patří divákům, kterých bylo
více než závodníků.
Pořadatelé se těší na letošní ročník a věří,
že bude ještě více diváků a hlavně závodníků.
Za SDH Poniklá Jiří Jindřišek

O POHÁR SVATÉHO FLORIÁNA
Chcete vidět jednu z prvních soutěží před
vstupem do ostré sezóny a zjistit, jak jsou na
tom hasičské týmy po zimní přestávce?
Přijďte se podívat 2. května na fotbalové hřiště v Poniklé! Start prvního družstva
v 10:00. Soutěží se v požárním útoku v kategoriích muži a ženy. Podrobnosti najdete na
www.sdhponikla.estranky.cz.
Tomáš Klikorka

O pohár svatého Floriána
Informace pro soutěžní družstva

Místo a čas konání: Fotbalové hřiště TJ
Poniklá, 2. května 2009
Prezentace družstev: do 9:30 hodin,
start prvního družstva v 10:00 hodin
(ženy)
Startovné: 150,- Kč bude vybíráno při
prezentaci
Disciplína: požární útok dle pravidel PS
a dle přílohy (technické podmínky pro
soutěžní družstva)
Kategorie: ženy, muži - soutěžní
družstvo si může půjčit jednoho soutěžícího z jiného družstva
Časomíra: elektronická – sklopné terče
Ceny: první - 2 x Proudnice Firesport
Elox 2008 se spojkou AWG, druhá a třetí
- dárkový balíček
Více na www.sdhponikla.estranky.cz
Přihlášky zasílejte do 29. 4. 2009 na adresu: Klikorka Tomáš, Poniklá 299, 512 42,
e-mail: tomasklik@seznam.cz

Za pěkného počasí se sešlo na 26. Silvestrovském běhu 81 závodníků.

foto: Jiří Jindřišek, ml.
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TJ Poniklá

TJ Ponikilá

Sportovní ples
Dne 14. 3. 2009 od 20:00 hodin
se uskuteční v pohostinství Mádle tradiční Sportovní ples.
Připravena pro Vás je skvělá muzika, bohaté občerstvení a bohatá
tombola.
Rozlosování jaro - okresní soutěž muži
Kolo

Domácí

Hosté

Termín

Den

15.

TJ Poniklá

Sokol Mříčná

04.04. 16:30

SO

16.

TJ Vysoké B

TJ Poniklá

12.04. 16:00

NE

17.

1. FC Tatobity

TJ Poniklá

18.04. 17:00

SO

18.

TJ Poniklá

Sokol Horka

25.04. 17:00

SO

19.

SK Studenec B

TJ Poniklá

03.05. 17:00

NE

20.

TJ Poniklá

SK Mírová B

09.05. 17:00

SO

21.

Spartak Rokytnice B

TJ Poniklá

17.05. 14:30

NE

22.

TJ Poniklá

FK Košťálov C

23.05. 17:00

SO

23.

Sokol Zálesní Lhota

TJ Poniklá

30.05. 17:00

SO

24.

TJ Poniklá

Sokol Rovensko B

06.06. 17:00

SO

25.

HSK Benecko

TJ Poniklá

14.06. 14:30

NE

Pálení čarodejnic
Dne 30. 4. 2009
pořádá TJ Poniklá na fotbalovém hřišti tradiční pálení čarodejnic.
Spousta jídla, pití, zábavy a buřty pro děti.
Přijďte pobejt!
19
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Soutěž

Soutěž pro malé i velké
Milí čtenáři,
je nám to moc líto, ale v tomto čísle zpravodaje již další soutěž nenajdete. V poslední době
jsme dostávali jen velmi málo odpovědí, proto jsme se rozhodli soutěžení ukončit.
Děkujeme všem dětem i dospělým, kteří se soutěží účastnili, děkujeme také všem sponzorům,
kteří věnovali ceny.
A kdo vyhrál soutěž z minulého čísla? Dostali jsme celkem tři odpovědi a jsme rádi, že všechny můžeme odměnit pohádkovou knížkou. Bludištěm se správně probloudili:
Marek Valušiak, Lesní 1051, Jilemnice
Martin Valušiak, Lesní 1051, Jilemnice
Veronika Hnízdilová, Poniklá 288
Výhercům děkujeme a přejeme hezké počtení!

redakce

Z deníčku ponikelského ochotníka
V uplynulých dvou měsících nebyla činnost
ochotníků, pravda, navenek nijak patrná. Oč
méně okázale jsme však zjevovali naši píli, o to
více práce jsme položili na oltář múz. Naši ctění
příznivci se tak mohou těšit na letošní premiéry
dvou aktuálně zkoušených inscenací…

Oslavy...
Veledůležitou událostí, kterou je radno již
nyní značit ve svých kalendářích, bezpochyby
bude velkolepá třídenní oslava 145. výročí
ponikelského ochotničení. Ano, je tomu letos již 145 let od chvíle, kdy „otec zakladatel“
našeho spolku – potulný loutkoherec Bažant –
nazkoušel prvou hru. (Že se o premiéře tehdy
opil tak, že celé představení zcela vykolejil, a byl

poté potupně vyhnán, si připomenout prostě
musíme!) Tak tedy na 22. – 24. května (pátek
- neděle) si ničehož neplánujte a nevyjíždějte
za humna naší vsi. O mnohé byste totiž přišli!
Podrobný program oslav naleznete v příštím
cancálku, již nyní vás ale rádi vnadíme na
některé z chystaných akcí…
Po historii (zejména) našeho spolku se
poohlédneme: Večer při svíčce – 145 let ponikelského ochotničení; výstava o malovaných
oponách; výstava o naší ponikelské divadelní
historii; turistický pochod Po stopách Thalie
Divadla si dosyta užijeme představeními:
Krvavý román (J. J. Kolár, sobotní večer);
O Honzovi a Zlatovlásce (J. J. Kolár, nedělní
odpoledne); pohádky od dětí z MŠ (sobotní
odpoledne)
Družně se pobavíme: Divadelní PoPles
(sobotní noc) a další taškařice…
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Večery při svíčce
Pohříchu osamocenou nadějí na setkání
se s kulturou v našem údolíčku jsou tradiční
Večery při svíčce. V letošní sezóně byly
uspořádány zatím čtyři zajímavé programy:
Spisovatel Petr Pazdera Payne nám předčítal
ze svých moudrých a bystrých povídek; ženský
divadelní spolek „Zkuste nás vyhnat“ inscenoval neotřelou divadelní hru „Sáňky se
zvonci“; kytarista Milan Duspiva a básnířka
Soňa Fišerová spojili své síly a připravili nám
„Tichý večer…“ plný snů; a Petr Ledvina nám
zajímavě povyprávěl o svých toulkách Rumunským vnitrozemím.
Pokud jste si zatím na Večery při svíčce,
které se konají obvykle v pátek v zasedací
síni na OÚ, cestu nenašli, nezoufejte! Budete
mít možnost v budoucnu tento svůj postoj
přehodnotit.

Naši umělci v cizích službách
Za zmínku jistě stojí i skutečnost, že dvojice umělců zrozených na našich prknech dělá
nyní kariéru v širém světě divadla!
Honza Mejzlík hraje barmana v Limonádovém Joeovi (DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou) a Petr Václavík ztvárňuje vůdce loupežnické
bandy Kusta ve hře Loupežníci na Chlumu (DS
v Roztocké – Jilemnice).
Oběma našim celebritám přejeme, ať je
ta díra do světa pořádná, a ať se v hledištích
vyskytují i jejich domácí fanouškové.

Ještě jednou Paměť
Vážení, jak již bylo naznačeno výše, čeká
nás v květnu veliká sláva. K tomuto datu
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Deníček ponikelského ochotníka

Máte-li zájem dostávat
pozvání na

Večery při svíčce
elektronickou poštou,
neostýchejte se toto své
přání oznámit na adrese
jejich organizátora Václava Hájka:
hajek@labit.cz

se upírá i náš zájem obšírně zde pojednat
o spolkové historii. Děkuji všem, kteří neváhali
a nechali nás nahlédnout do svých archivních
fotografií a dalších materiálů k ponikelskému
divadlu se vážících.
A ještě jednou snažně prosím všechny
ostatní: Máte-li jakoukoliv archiválii (třebas
nepatrnou drobnost) se vztahem k ponikelskému obcování s múzou, dejte nám vědět.
I sebemenší artefakt (fotografie, scénář, vzpomínka!, kostým, kulisa, dokument, etc.) nám
bude nesmírně platným. Prosííím, podívejte se,
nemáte-li doma poklad, ano? Vše si půjčíme
jen na vteřinku a hned zase vrátíme!
S nálezy se laskavě pochlubte tomuto pánovi: Tomáš Hájek, tel. 736 179 277,
Hajecek@seznam.cz, Poniklá 301. Děkuji
uctivě!!!
Tomáš Hájek
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Ponikelský kulturník

Ponikelský kulturník
Tříkrálová sbírka 2009
V sobotu 10. 1. 2009 proběhla v naší obci
již tradiční Tříkrálová sbírka. V samotné obci
Poniklá se vybralo 11.875,00 Kč, a tak můžeme
být právem pyšní na štědrost našich občanů.
Tímto tedy děkuji jménem České katolické
charity i jménem svým všem, kdo se rozhodli
přispět a podpořit tak následující projekty. Část
peněz obdrží Diecézní charita Hradec Králové,
a to na operativní pomoc rodinám a lidem
v nouzi u nás i v zahraničí. Druhou část obdrží
Oblastní charita Jilemnice na humanitární
sklad ošacení, občanskou poradnu a mateřské
centrum.
Velký dík patří žákům základní školy, a to:
Elišce Holubcové, Natálii Kohoutové, Martině
Volejníkové, Kryštofu Hájkovi, Marku Huškovi,
Michalu Holubcovi a Tomáši Pírkovi, kteří
chodili ve dvou skupinkách v Poniklé a celkově
vybrali 11.875,00 Kč, a dále Pavlíně Krausové,
Veronice Novákové a Petru Novákovi, jejichž

skupina vůbec poprvé uvedla Tříkrálovou
sbírku do obce Jestřabí v Krkokonoších a vybrala 1.428,00 Kč. Kromě nich se sbírky aktivně
účastnili i další žáci naší školy: Petr a Kamil
Holcovi v Peřimově a Vladimír Flandera v Jilemnici. Poděkování patří i dospělým vedoucím
těchto skupin: Ludmile Kadavé, Miloši Holubcovi a Miroslavu Novákovi.
Mnoho lidí si uvědomilo, že loni se u nás
sbírka nekonala vůbec. Důvodem bylo, že se
nedala dohromady ani jedna skupina. Omlouvám se těm z vás, ke kterým jsme se nedostali
ani letos. I přesto, že se v Poniklé chodilo od
půl desáté zhruba do tří odpoledne, některé
části obce jsme byli nuceni vynechat. Ideální
by bylo, kdyby se na příští rok daly dohromady
alespoň 4 skupiny (v každé jsou 3 králové
+ jeden dospělý vedoucí).
Doufejme, že příští rok se Tříkrálová sbírka opět uskuteční a šanci přispět dostane co
nejvíce občanů naší obce.
Miloš Holubec ml.

Tříkrálová sbírka 2009 v Jilemnici a okolních obcích
OBEC

POČET SKUPINEK

VÝNOS V KČ

Jilemnice a okolí

17

85.436,00

Víchová a Křížlice

3

21.073,00

Mříčná a Peřimov

3

20.807,00

Jablonec nad Jiz.

4

18.606,00

Benecko

3

15.903,00

Poniklá

2

11.875,00

Horni Branná

3

11.450,00

Rokytnice nad Jiz.

3

8.895,50

Harrachov

2

4.007,00

Jestřabí

1

1.428,00

Výnos ze sbírky celkem

41

199.480,50 Kč

22

Pod horami - leden - únor

Kulturní a sportovní akce v
březnu a dubnu
sobota 14. 3. 09 - Tradiční sportovní ples
Začátek ve 20:00 v pohostinství Mádle. Bohatá
tombola, skvělá muzika, pořádá TJ Poniklá.
sobota 21. 3. 09 - Dětský maškarní bál
Začátek od 14:00 v pohostinství Mádle, soutěže
o ceny, bohatá tombola, pořádá Česká speleologická společnost.
sobota 4. 4. 09 - Fotbal - Poniklá - Sokol Mříčná
Začátek v 16:30 na hřišti Na Kozinách. Bohaté
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.
neděle 5. 4. 09 - Otevřený Aprílový turnaj ve
stolním tenise
Prezentace od 8:00 do 8:45. Kategorie: Muži,
ženy, žáci a volné čtyřhry. Občerstvení zajištěno. Bližší informace u Ladislava Soukupa.
Pořádá TJ Sokol Poniklá

Ponikelský kulturník
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.
čtvrtek 30. 4. 09 - Tradiční pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic se uskuteční na fotbalovém hřišti, občerstvení a buřty pro děti
zajištěny, pořádá TJ Poniklá
sobota 2. 5. 09 - O pohár svatého Floriána
Tradiční soutěž v požárním sportu začíná od
9:30 na fotbalovém hřišti. Přijďte podpořit
naše borce a borkyně, více na: www.sdhponikla.estranky.cz, pořádá SDH Poniklá.
pátek 8. 5. 09 - Oslava svátku svatého Floriána
Začátek v 17:30 u hasičárny. Pořádá SDH
Poniklá
pátek 8. 5. 09 - Kladení věnců u pomníku padlých
Začátek v 18:00 u hasičárny. Pořádá SDH
Poniklá a OÚ Poniklá
sobota 9. 5. 09 - Fotbal - Poniklá - SK Mírová B
Začátek v 17:00 na hřišti Na Kozinách. Bohaté
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.

sobota 25. 4. 09 - Fotbal - Poniklá - Sokol Horka
Začátek v 17:00 na hřišti Na Kozinách. Bohaté

V sobotu 10. 1. 2009 proběhla v naší obci již tradiční Tříkrálová sbírka.

23

Připravil Marek Kulhavý

foto: Miloš Holubec, ml.
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Ponikelský kulturník

MČstské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ÚNOR A BěEZEN 2009

*
sobota

7.2. v 19.45 h.

*

*

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!

pĜístupný

ýeský film režiséra Martina Kotíka (90 min.).
Jedeme v tom všichni. Nová þeská komedie s hvČzdným hereckým obsazením.

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 14.2. v 19.45 h.

ANGLICKÉ JAHODY

pĜístupný (12)

ýeské filmové drama režiséra Vladimíra Drhy (114 min.).
PĜíliš horký srpen 1968.

Vstupné 70,- Kþ

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

sobota 21.2. v 19.45 h.

ŽENY

pĜístupný (12)

Americká komedie (114 min.).
Komedie s dramatickou zápletkou, ve které se dozvíte, po þem ženy doopravdy touží.

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 28.2. v 18.00 h.

HLÍDAý þ.47

pĜístupný (15)

Nový þeský film režiséra Filipa Renþe (108 min.).
Karel Roden v milostném pĜíbČhu o lásce, vášni, smrti a trestu.

Vstupné 70,- Kþ

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

sobota

7.3. v 19.45 h.

AUSTRÁLIE

Širokoúhlé americké romantické drama (165 min.).
Silný pĜíbČh o nenávisti a lásce, o pĜátelství a intrikách, o poznání sebe sama a vĤli zmČnit svĤj život.

pĜístupný

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 14.3. v 17.15 h.

MADAGASKAR 2

pĜístupný

Americký animovaný film (90 min.) v þeském znČní. Stále spolu. Stále ztracení.

Vstupné 65,- Kþ

K natoþení animované komedie Madagaskar 2 mČli její tvĤrci dva dobré dĤvody. Prvním bezpochyby byly tržby, které film vynesly na
první místo žebĜíþku úspČšnosti rodinných snímkĤ roku 2005. Druhým dĤvodem se stal fakt, že hlavní hrdinové, hýþkané hvČzdy
newyorské zoo, tragicky zakysli na titulním ostrovČ u afrických bĜehĤ a takový osud jim žádný divák urþitČ nepĜál. Jenže pokraþování
jim pĜipravilo taková dobrodružství, že ve srovnání s nimi by byl doživotní pobyt na Madagaskaru tou pĜíjemnČjší variantou.

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

sobota 21.3. v 17.15 h.

CESTA NA MċSÍC

3D

pĜístupný

Americký animovaný film pro dČti v trojrozmČrném provedení (každý divák obdrží ke vstupence
Vstupné 70,- Kþ
speciální brýle, s jejichž pomocí bude promítaný obraz vnímat trojrozmČrnČ). ýeské znČní. Je to velký let pro þlovČka,
ještČ vČtší pro mouchy. Pohádka o tĜech odvážných mouchách, které si splnily svĤj sen a letČly spolu s þlovČkem na MČsíc.

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

sobota 28.3. v 19.45 h.

DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMċ

pĜístupný (12)

Širokoúhlý americký sci-fi thriller (102 min.).
Mysleli jsme, že ZemČ je naše. Byla to chyba.

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota

4.4. v 19.45 h.

BATHORY

pĜístupný (12)

ýeský velkofilm (140 min.). Širokoúhlý thriller od režiséra Juraje Jakubiska.
Filmové vzkĜíšení legendy o ýachtické paní.

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 11.4. v 17.15 h.

VESMÍRNÍ OPIýÁCI

Americká animovaná rodinná komedie (80 min.) v þeském znČní.
„První þlovČk ve vesmíru byl Gagarin, šimpanz Ham je zatím poslední ... doufejme, že se vrátí!“

pĜístupný (12)
Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 18.4. v 19.45 h.

MAMMA MIA !

Americký širokoúhlý muzikál (108 min.). VeleúspČšný muzikál nabitý písniþkami
slavné skupiny ABBA se tvĤrcĤm podaĜilo mistrnČ pĜenést z divadelních prken na filmové plátno.

pĜístupný

Vstupné 60,- Kþ

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

*

*

*

Ve vstupném je zapoþítán pĜíplatek 1,- Kþ, urþený ve prospČch Státního fondu pro rozvoj þeské kinematografie. Filmy znaþené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži pĜístupné, pro dČti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. ZmČna programu a výše vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106
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Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově třetí říši v
dalších měsících roku 1939
(pokračování)
Okupace
zbytku
Československa
15. března 1939 nepřinesla do života české
menšiny v Sudetech žádné zásadní změny.
Život na tomto území byl již půl roku určován
arogantními německými úředníky a jejich
českými přisluhovači. Knappe a sudetská státní správa stále chrlila další a další nařízení,
příkazy, omezení a opatření proti českému
živlu.
V dubnu byl dán příkaz, aby na Hitlerovy
narozeniny 20. dubna byl každý dům vyzdoben nacistickým praporem. Jak píše paní Irena
Nechanická ve svých zápiscích: „Ale byly to
povedené prapory, měly háky nahoru místo
dolů, nebo rovně místo šikmo a bylo z toho
veliké běhání po úřadech a četníci měli práci.“ Dělníci v továrně dostali každý 10,- RM
navíc jako „velkorysý“ dar od vůdce.
Jediné informace o dění ve světě i protektorátu, které nebyly zkreslené nebo přímo
lživé, mohli lidé získat jen ze zahraničního
rozhlasu. V této době už vysílal Londýn jeho poslech byl samozřejmě přísně zakázaný.
Mnoho lidí zákaz nerespektovalo, bohužel
udavači byli leckde připraveni. V dubnu z tohoto důvodu řádilo gestapo (zřejmě poprvé)
i v naší obci. Z Přívlaky odvezli bratry Englerovy, někdo na ně donesl na „obec“, že poslouchali londýnský rozhlas.
Život lidí se stal velmi těžkým hlavně po
začátku války. Vše počalo být s německou
důkladností
organizované,
přibývalo
nejrůznějších omezení. Na potraviny byly
zavedeny potravinové lístky, podobně došlo i
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na oděvy. Obec byla rozdělena na 19 rajonů.
V noci pak v každém z nich chodily
dvoučlenné hlídky občanů podle rozvrhu sestaveném na obecním úřadě, aby byl zajištěn
pořádek. Dále byl určen vždy jeden občan,
jenž v příslušném rajonu roznášel potravinové
lístky a předával rozkazy z OÚ. Přitom jen na
obecním úřadě pro říši pracovalo už sedm
osob. Úředním jazykem byla němčina, výjimka téměř neexistovala, kdo neuměl, musel si
přivést tlumočníka. To vše byla samozřejmě
šikana vůči Čechům, poněvadž úředníci česky
uměli, byli to „skopčáci“ z nejbližšího okolí.
Všichni obchodníci měli přikázáno přiznat
všechny zásoby na skladě. Z různých důvodů
to však mnozí neudělali. Běda však, když na
„úřadě“ pojali podezření nebo je někdo udal.
Na podzim 1939 přijeli do Poniklé gestapáci
a kontrolovali zásoby obchodníků. Nejhůře
dopadla prohlídka u drogisty Bartoše, u něhož
se našly nepřihlášené chemikálie (i jedy)
a dále káva a čaje. Samotnému panu Bartošovi
se podařilo včas uniknout. Celou válku pak
prožil v ilegalitě nejprve asi u známých, pak
u partyzánů. Ostatní „přistižené“ čekala pokuta nebo zabavení zboží.
Pomalu se blížily Vánoce, pro zabrané
Sudety už druhé v třetí říši. Nikdo netušil,
jak budou pro některé tragické. Na Silvestra
byla povolena tradiční taneční zábava. Konala se jako každý rok v hostinci u Holubců
- „Na sále“ (v padesátých letech budova se
sálem vyhořela a později byla přebudována
na kanceláře JZD). Mezi návštěvníky se objevili i dva mladí němečtí financové z dolení
Poniklé, kteří sloužili na přechodu za Mejtem.
Tančili, nejen se slečnami, které si je sem jako
společníky pozvaly, ale postupně jevili zájem
o další děvčata, a to i o zadaná. To se nelíbilo
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českým návštěvníkům, považovali zábavu
Nykl si v únoru po jednom z ostrých výslechů
za svou. Napětí vzrostlo okolo půlnoci, kdy
sám vzal život. Ostatní byli přísně potrestáni.
se i vlivem alkoholu
Josef Pohořalý a Alois
poněkud otupily záRůžička pak zahynubrany a tím i rozvaha.
li v koncentráku.
Mladík Josef Pohořalý
Nešťastná událost tak
se neudržel a vyjádřil
stála tři lidské životy.
otevřeně své antipatie
Podle pamětníků se
vůči Němcům. Došlo
přitom pan Růžička
k hádce a ta posléze
(otec šesti dětí) snažil
pokračovala venku, kde
o to, aby se všichni ukpřerostla v potyčku.
lidnili. Jakékoli další
Češi měli převahu a při Podrobnosti o dění v soubo- zábavy byly Knappem
rvačce někdo ze vzteku ru, články o každé zajímavé zakázány.
strhl jednomu z financů kulturní akci a postupně aktuCelá událost svědčí
z čepice německý znak
o tom, jak vzrůstala nealizovaný plán oslav chutě hles orlicí (jíž se posměšně
návist vůči nacistům,
dejte na našich internetových jak těžce mladí lidé
říkalo slepice). Když
Němec
zjistil,
že stránkách:
nesli, že Němci si osov daném
okamžiku
bují určovat, jak bude
nemají šanci vyhrát,
vypadat jejich život,
vymanil se ze sevření
který se ještě před
a dvakrát vystřelil do
dvěma roky jevil úplně
vzduchu. Potom se vše
jinak.
zdánlivě uklidnilo. Zábava sice pokračovala,
(Zpracováno podle zápisků paní Ireny
bylo však těžké zchladit horké české hlavy.
Nechanické a vzpomínek paní Ludmily
Mladí neunesli ponížení a počíhali si na
Šurdové.)
dotyčného finance k ránu, když šel domů do
(Pokračování příště)
dolení Poniklé. Dostal co proto a snad ho doZdena Jandurová
konce i vymáchali v korytě. „Postižená“ čepice
byla nalezena až za chalupou Plamínkových.
Incident nezůstal samozřejmě bez následků.
Hned po Novém roce začalo vyšetřování.
Jednalo se o napadení úřední osoby. Nejhorší
bylo, že jako hlavní svědek rvačky před hospodou vystoupil český zaprodanec, jenž
byl zaměstnancem obecního úřadu. Jeho
svědectví mělo velkou váhu. Jím označení
účastníci konfliktu byli zatčeni a uvězněni ve
Vrchlabí. Při vyslýchání, po notném mučení
a bití, vypověděl jeden ze zadržených další
podrobnosti. Následky byly tragické. Alois

Nejstarší ponikelský
spolek slaví,

jste zváni na kulturní
hostinu!

http://kolar.ponikla.cz
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Ostatní
isková zpráva SMO Krkonoše

Upozornění na zánik registrace zemědělských podnikatelů

Dobrý den,
dovolujeme si Vás upozornit, že ke dni
30. 4. 2009 zanikají oprávnění k provozování zemědělské činnosti vydávaná obecními a městskými úřady dle zák. č. 219/1991
Sb. – tzv. „Osvědčení o zápisu do evidence
samostatně hospodařícího rolníka“. Tento
termín byl stanoven zákonem č. 85/2004
Sb. v přechodných ustanoveních. (5 let od
vstupu do EU) Nadále bude možné podnikat
v zemědělství pouze na základě „Osvědčení o
zápisu do evidence zemědělského podnikatele“,
které je od 1. 5. 2004 vydáváno dle § 2f, odst.
6 zák. č. 252/1997 Sb. o zemědělství Městskými
úřady v obcích s rozšířenou působností.
Ing. Petr Mládek
ved. živnostenského odboru
MěÚ Jilemnice

Nové veletržní expozice v
tuzemsku i zahraničí
18. ročník veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně naplnil očekávání. Představila
se na něm turistická nabídka všech krajů ČR,
tuzemských i zahraničních regionů a měst.
Krkonoše – svazek měst a obcí spolu
s Podzvičinskem, resp. Podkrkonoším, vystavovaly ve stánku Královéhradeckého kraje
společně s regiony Hradecko, Kladské pomezí, Orlické hory. Dvoupatrové expozici v horní části dominoval model Sněžky
včetně nové poštovny a figurína sjezdaře na
sedačce lanovky. Nápis Královéhradecký kraj
s logem byl nepřehlédnutelný. Výstavní prostor byl doplněn doprovodnými akcemi. V
Krkonošské expozici byla ke zhlédnutí výroba perlových vánočních ozdob, stříbrných a
měděných šperků. Mezi dalšími doprovodnými programy na stánku Královéhradeckého
kraje byly ukázky práce krajkářky z Vamberka
a brašnáře Hemrlíka, představení divadelního
souboru Jiráskova divadla Hronov, prohlídka
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hradeckého zvonu z roku 1592 střeženého
zvoníkem. Součástí stánku Orlických hor byla
postava pohádkového Rampušáka s milovanou Kačenkou. Na velkém pódiu ovace sklízel
dixieland ZaKoPlaHo a skupina Scrap music
jamm zaujala bubenickými výkony. Ochutnávky výrobků z Ličenské pekárny, Rokytnické
pečivo a koláče, mošt z Podorlické sodovkárny
a Hořické trubičky chutně expozici obohatily.
Mirka Chaloupská, ze Svazku Krkonoše,
blíže uvedla: „Krkonošská prezentace byla
soustředěna na tři výstavní pulty. Na nich byly
rozloženy tiskoviny partnerů Krkonoš – svazku
měst a obcí - přispěvovatelů do Fondu cestovního ruchu, propagační materiály členů
a svazkem vydané celokrkonošské brožury.
Tradičně největší zájem byl o letní i zimní vydání turistických novin Krkonošská sezona.
Častá poptávka je po mapách. Katalogy ubytovacích zařízení podnikatelů, kteří přispívají
do Fondu cestovního ruchu, dobře doplnily
nabídku atraktivit a zajímavostí v Krkonoších.
Bohužel ne všechny propagační materiály mají
jednotnou grafiku titulních stran, která by ještě
více pozitivně podpořila vnímání návštěvníků
stánku. Snadný grafický manuál je přitom k dispozici pro všechny zájemce zcela zdarma.“
Ve stejném termínu jako v Brně mohli
zhlédnout a informace i tiskoviny o Krkonoších
a Podkrkonoší získat návštěvníci veletrhu cestovního ruchu v holandském Utrechtu v nové
expozici státní agentury CzechTourism.
Klára Kroupová, z regionálního infocentra
ve Vrchlabí, k tomu doplnila: „Krkonoše zde
vystavovaly za finanční podpory Královéhradeckého kraje. Nová moderní expozice poskytuje
poměrně velký prostor pro prezentaci tiskovin
a propagačních materiálů, označení jednotlivých
vystavovatelů, a tedy i Krkonoš, je však méně
výrazné než v minulých letech. Návštěvníci projevovali skutečně velkou poptávku po kempingu
a možnostech turistiky a lyžování v Krkonoších.
Kupodivu je příliš nezajímala cykloturistika,
které si v plochém Holandsku asi užijí až až.“
Mezi další veletrhy, kde Svazek Krkonoše
nevynechal v únoru svoji účast, patřily Holiday Word v Praze, Drážďany a Hamburk
v Německu.
D. Palatková
Tisková zpráva SMO Krkonoše
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Foto

Foto - zima na Homoli
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Foto

Foto - Sousedský bál
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Inzerce
Dlouhodobě hledám chalupu nebo domek. Na stavu nezáleží. Případně je možno nabídnout i hezký pozemek. Právní servis zajistím.
Tel: 737544461

Urgentně sháním domeček, nebo chalupu, vhodnou k trvalému
bydlení, nebo i rekreaci. Může být i v původním stavu, k rekonstrukci, nebo i zbořeniště. Možno nabídnout i větší pozemky. Preferuji platbu v hotovosti.
Tel: 775311505

Po telefonické domluvě možnost návštěvy u Vás doma. (pouze
pro místní)
30
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Inzerce

Hospoda Pod Břehem

Zveme Vás do znovu otevřené hospody Pod Břehem!
Otvírací doba:
Po: 15:00 - 22:00
Út: Zavřeno
St : zavřeno
Čt: 15:00 - 22:00
Pá: 15:00 - 24:00
So: 14:00 - 24:00
Ne: 14:00 - 22:00
Možnost firemních i soukromých oslav, nekuřácký koutek, nabídka klasické studené i minutkové kuchyně, příjemné prostředí
i obsluha, bohatě vybavený bar, za příznivého počasí venkovní
posezení, velký výběr alkoholických i nealkoholických nápojů.
Kontakt: Tomáš Kázmer - 732 925 574
Jako specialitu točíme Staropramen Granát 12°
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